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Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 

Schagen “Duurzaam Veilig” 
Een weg heeft volgens DV drie functies: 

stromen, ontsluiten en toegang bieden. 

Als dat zo is, dan moet iedereen aan de 

inrichting van de weg kunnen zien: 

- wat de maximumsnelheid is; 

- of er ook auto’s/brommers mogen komen; 

- welk gedrag verwacht wordt.  
Wij bepleiten een inrichting van het  

centrum en de woonwijken als Erftoe-

gangsweg. Hoe ziet dat eruit? 

Hele centrum 30 km 
Het is heerlijk toeven op de brede trot-

toirs rondom de kerk. Alleen de wegen zijn 

verwarrend, omdat ze zowel een 

verblijfsfunctie hebben als een ver-

keersfunctie. De een wil naar de winkel, 

een ander snel Schagen uit. De ‘huiskamer’ 

van Schagen ligt in een doorzonwoning, met 

de schuifpuien aan twee kanten open.  

Langzaam en sneller verkeer mengen is OK, 

maar dan wel allemaal in één en dezelfde 

richting én niet harder dan 30 km. Elders 

nam daardoor de hoeveelheid gemo-

toriseerd verkeer met 20 tot 30% af en 

was ruim 85% blij met de 30-kmzone. 

Waarom zou dat in Schagen anders zijn? 

Voorrang voor rechts 
De Frans Halsstraat is een racebaan, o.a. 

omdat het een voorrangsweg is geworden. 

In een 30-kmzone heeft het verkeer van 

rechts voorrang. Plateaus en drempels 

(waar nodig), bochten in de weg en andere 

snelheidsbeperkende maatregelen zullen 

de snelheid omlaag dwingen. Daarna kunnen 

de voorrangsborden en haaientanden weg. 

Een Duurzaam Veilig centrum Schagen 

wordt een overheerlijk verblijfsgebied. 

Nu is vaak  onduidelijk, waar de 30-kmzone 

begint, maar ook waar die ophoudt. (Einde) 

zoneborden waar je het centrum binnen-

komt (verlaat) moeten dit aangeven. Ook 

de stadsplattegronden en informatie-

borden dienen aangepast te worden. In 

Houten zorgt de op de fiets gebaseerde 

infrastructuur dat de omzet per m2 in het 

centrum 2,5 maal zo hoog is als elders. 

Fietsers en voetgangers besteden per 

winkelbezoek de helft van  wat automo-

bilisten uitgeven, maar zij komen wel veel 

vaker. Waarom zou dat hier anders zijn? 

Centrum Schagen 30 km: duidelijk toch? 

Tientallen schriftelijke reacties. Eind 

maart 100  bezoekers op de site. Aandacht 

van Schagen FM op Beeldkrant en 

Nieuwsarchief. Kortom: een geslaagde 1-

aprilgrap. Gniffelend gaan we weer met de 

serieuze (fiets)veiligheid aan de slag. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erftoegangsweg in Hoep Zuid 
Op de foto hierboven zien we binnen de 

bebouwde kom een gebiedsontsluitingsweg 

uitkomen op een erftoegangsweg. We zien 

als (landelijk erkende) kenmerken: 

- Het bekende zonebord met op de 

achterkant (‘Einde zone’); 

- daarachter geen fietspad meer; 

- een drempel (hier zonder markering!); 

- achter het zonebord géén voorrangs-

regeling; fietsers van rechts hebben 

(maar krijgen die hier zelden) voorrang. 

Gebiedsontsluitingsweg 
Vóór het zonebord zien we kenmerken van 

een gebiedsontsluitingsweg: 

- Kantmarkering door trottoirbanden (i.p.v. 

kantmarkering zoals hiernaast op foto); 

- rijrichtingscheiding door de middenberm 

(boven) of dubbele asstreep (op de foto 

hiernaast lijkt het een enkele streep); 

- vrijliggende fietsvoorzieningen (fiets-

strook mag ook); 

- geen drempels of plateaus; 

- voorrangsregeling (hierboven niet zicht-
baar). 

De Boog 
De Boog is een erftoegangsweg, maar mist 

enkele essentiële kenmerken: te brede 

rijbaan, asfalt i.p.v. klinkers, onvoldoende 

snelheidsremmende voorzieningen. Tussen 

Kaagweg en De Boog is er onvoldoende 

verschil en dus werkt de rijgedrag-

beïnvloeding (30 i.p.v. 50 km)  hier niet. 

Een gemiste kans. 

 

 

De Zuiderweg - gebiedsontsluiting 
Deze weg heeft nog enkele, hiernaast niet 

genoemde kenmerken: 

- snelheidslimiet 50 km (70 km is uitzon-

derlijk); 

- 2 x 1 rijbaan met niet-overrijdbare  (?) 

rijbaanscheiding; 

- doorgetrokken kantstreep; 
- asfaltbeton; 
- oversteekvoorziening (niet ter hoogte 

van de overweg, waar overigens ook de 

haaientanden ontbreken!); 

- niet parkeren/laden/lossen op rijbaan; 
- fietsvoorzieningen. 

Bromfietsers op de rijbaan 
Dat hoort op een gebiedsontsluitingsweg, 

maar is op de Zuiderweg niet zo geregeld. 

Dat leidt tot gevaarlijke situaties op het 

tweezijdige fietspad zonder asmarkering. 

Wie zal dat betalen? 
Om de kosten te spreiden worden er drie 

fasen onderscheiden: 

- 2006: hermarkeren stroomwegen klaar; 

- 2010: idem gebiedsontsluitingswegen; 

- 2015: idem erftoegangswegen. 

Nieuwe wijken moeten direct volgens deze 

normen ingericht worden, net als bij 

vervanging van het wegdek  

Inpassen in beeld van Schagen 
Het centrum inrichten als 30-kmzone 

heeft talrijke voordelen. Het woud aan 

verkeersborden kan sterk beperkt worden. 

Geen voorrangsborden meer bijvoorbeeld. 

Alle verkeer van rechts heeft voorrang.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdelingsvergaderingen: 

Maandag 17 mei – 28 juni van 19.30 – 21.30  

 ‘Onder de Olmen’ (zie kaartje) 
11 mei: Fiets- en voetpadenplan in Cie. Grondgebiedzaken 

17 mei: Thema ‘Duurzaam Veilig’ Schagen 

De politieke strijd over de inrichting van Schagen is onlangs 

losgebarsten n.a.v. het plan de markt autovrij te maken. De 

Fietsersbond zal hierop invloed uitoefenen. Zo ook met het 

Duurzaam veilig inrichten van Schagen. Op 17 mei inventariseren 

wij hoe ver Schagen daarmee is. Oproep aan de leden: 

Inventariseer de stand van zaken in je eigen woonomgeving  m.b.v.  

“Nieuwe banden” en de informatie op de site. Zie ook ‘Zone’ 

Cadeautjes1 
NS lokt klanten met mobieltjes en fietsen. 

Meer mensen in de trein is het doel. Daarbij 

kun je een mobieltje of een fiets verdienen. 

Niet gek dus, maar wel meer gebel in treinen 

en meer fietsen die mee willen in veel te 

krappe treinen met veel te weinig 

fietsplaatsen. Een abonnement van KPN hoort 

erbij. Kip of ei? (NHD 26-3) 

Cadeautjes2 
Werknemers van De Friesland Zorg-

verzekeraar in Leeuwarden kunnen een 

koffiezetapparaat of friteuse cadeau krijgen 

als ze naar hun werk fietsen. Het project heet 

Trappers. De fietsen zijn van zenders 

voorzien; hoe meer kilometers hoe groter de 

cadeaus. Mooi initiatief en mooie naam. Maar … 

Schager Wielen en Nieuwe Banden zijn toch 

ook mooie namen bij mooie initiatieven? 

Fietsvriendelijke verkeerslichten 
voor minder onnodig lange wachttijden? Bureau 

Witteveen & Bos deed in opdracht van Fietsberaad 

onderzoek naar verkeerslichten voor fietsers. 

Onderzocht werden 24 kruispunten in Leeuwarden, 

Zwolle, Arnhem, Den Bosch, Utrecht en Den Haag. 

De uitkomst van het advies: 

- Korte cyclustijden, zeker niet langer dan 90 sec. 
- Maak beleidsmatige of politieke keuzen. 

Het advies is te raadplegen op www.fietsberaad.nl 

(Uit het vakblad ‘Verkeerskunde’ nr. 3) 
 

Nu je toch bezig bent: 

www.fietspad.nl 

www.fietsroutes.jouwpagina.nl 

www.fietstips.nl 

www.fietsen.nl 

Veilig, veiliger, veiligst 
Als fietsers in het donker met licht rijden, 

zijn dat 20 doden en zwaargewonden en 380 

lichtgewonden minder. Kleine moeite, niet? 

(Bron: 3VO) 

Rondje Nederland 
Als je geïnteresseerd bent naar de fiets-

omstandigheden in heel Nederland dan fiets je 

de Ronde van Nederland. In 11 etappes van 

Schagen via Buitenpost, Emmen, Enschede, 

Didam, Steyl, Eysden, Weert, Roosendaal, 

Vlissingen, Amsterdam weer terug naar huis 

om te ontdekken dat we het misschien niet zo 

gek doen in onze buurt. 2004 km fietsplezier 

zegt auteur Paul Vreuls (van ANWB’s Op Pad) 

in zijn boekje Ronde van Nederland. 

Hotspots: 
Punten om je vingers aan te branden, punten 

die je zou willen vermijden maar niet kunt: 

kortom plekken als stationpleinen, markten in 

een centrum en invalswegen nabij woonkernen. 

Vaak een beetje AU. 

Whitespots: 
Plekken op de kaart waar mensen wonen en 

waar gefietst wordt maar waar te weinig 

mensen dat proces bewaken. Heb je 

belangstelling voor fietsveilig verkeer en heb 

je zorgen om je eigen woonomgeving  in dezen, 

meld je dan bij ons als consulent. Aan-

spreekpunt, vraagbaak, gezagspersoon in 

fietszaken en voor ons ben je dan een baken in 

de branding. Mail ons. Hoe meer hoe beter. We 

plaatsen je inbreng op de regiopagina op 

http://www.fietsersbond.nl/schagen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercedes-Benz voor 1336 euro!! 
Mercedes-Benz gaat in fietsen: ze maken twee 

soorten sportfietsen (de Sport en de Comfort 

Editie) die een combinatie van mountainbike en 

racefiets zijn. Want joggen is een beetje uit 

en dat was zeker voor die sterautorijders niet 

zo’n interessante optie. Nu dus die fietsen, 

met sterembleem en Mercedes-Benz op de 
buis. Oké, je betaalt wat meer dan een gewone 

fiets. 

Fietsplanner in de maak. 
Het Delftse consultancybedrijf Demis en de 

Fietsersbond ontwikkelen de eerste 

Nederlandse fietsplanner. Al die routes en 

fietspaden zijn te combineren, dus kun je er 

een routeplanner van maken. Voor fervente 

kaartfanaten is dat natuurlijk niet nodig, maar 

de meeste fietsers willen voor de langere en 

onbekendere tochten toch graag wat 

koppelingen kunnen maken. Digitaal is er veel 

mogelijk: kaarten in meerdere ‘lagen’ die je 

kunt aanklikken, groen voor mooie routes, 

blauw voor waterranden, een andere laag voor 

de recreant, weer een andere voor de 

stedencrosser. De tot nu vervaardigde versie 

(alleen Zuid-Holland) geeft ritduur, afslagen, 

kaartje met rode streep van de gekozen route 

en twee dunne gele lijnen voor alternatieve 

parallelroutes. Mooi begin. Nog even geduld 

dus 

Zie verder: http://www2.demis.nl/fietsplanner 

Gniffelgniffel 
Laatst nog ergens gelezen dat er mensen zijn 

die een fietstunnel tot auto/fietstunnel wilden 

ombouwen. Hoe bedenken ze het?  
 

Na 1 april (zie “Nieuwe Banden 4”) is er 1 Mei 

(zie “Nieuwe Banden 3”) voor de oplossing van 

de fietspuzzel (oeps, alweer een weggever!). 

Wie vindt meer dan 80 (!) combinaties? 
 

Fietswrakken verwijderd 
Onlangs zijn fietswrakken bij het NS-station 

verwijderd: dat ruimt op! Een medewerkster 

van de gemeente onderzoekt hoe dit probleem 

structureel aangepakt gaat worden. We 

wensen haar succes bij deze kwestie die veel 

juridische en financiële kanten heeft. 
 

Herinrichting Hofstraat 
De Hofstraat gaat op de schop. Op de hoek 

met de Westerweg komt de nieuwe 

brandweerkazerne. De straat wordt versmald 

en de maximum snelheid 30 km (Duurzaam 

Veilig). Al past het asfalteren van de weg niet 

in het Beeldkwaliteitsplan, de bewoners van de 

straat zien dat wel zitten, vanwege het vele 

verkeer dat over de Hofstraat rijdt. Op 

donderdagavond 29 april is er een 

informatieavond over de plannen. 

Website weer uitgebreid 
De website van de afdeling is uitgebreid met 

nieuwe rubrieken. Jan van Rees schrijft in 

‘Rees’-techniek over sloten en zadels. Overige 

onderwerpen volgen.  

 Zone 
In Schagen is niet altijd duidelijk waar een 

30km-zone begint/ophoudt. Op de Stations-

straat richting Zuiderweg staat einde 30 km. 

Van de andere kant komend zie je nergens het 

bord met de bekende rode rand en 30 km. 

Even vaag is het als je van de Hofstraat via de 

Landbouwstraat komt. Ten oosten van de 

spoorlijn is het aardig voor elkaar. En wat een 

rust en lust voor het oog als het 

verkeersbordenbos ontbreekt. In ‘Duurzaam 

Veilig Schagen’ informatie over dit actuele 

thema. De Fietsersbond inventariseert de 

komende maand situaties in Schagen die al dan 

niet ‘Duurzaam Veilig’ zijn. Inbreng van de 

bevolking is hartelijk welkom. 


