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Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 
Bezwaarschrift Tracébesluit N9 Koedijk - De Stolpen 

Gevaarlijk ontwerp voor fietsers 
De afdeling heeft een bezwaarschrift ingediend 

tegen het Ontwerp tracébesluit N9 Koedijk - De 

Stolpen. Het ontwerp is gevaarlijk voor fietsers.  

Hieronder de bezwaren.  

 

Gevaarlijk oversteekpunt 
Fietsers die over de N248 van Schagen naar de 

Stolpen rijden, moeten vlak voor de brug over 

het Noord-Hollands Kanaal de drukke N248 

oversteken naar het fietsviaduct (afb. 1 gele 

lijn). Hierdoor ontstaat er voor de fietsers een 

gevaarlijke situatie. Te verwachten valt, dat er 

veel (auto)verkeer zal zijn en van diverse 

richtingen, een complexe verkeerssituatie dus. 

De afdeling vindt dat er hier tenminste een 

handschakellicht voor fietsers moet komen. 

Gevaarlijke bochten 
In de hellingbanen en aan het einde van het 

fietsviaduct (afb. 2 gele lijn) zijn enkele 

scherpe, soms zelfs haakse bochten gepland. 

Met name waar het fietspad op de parallelweg 

Alkmaar-Den Helder uitkomt levert dat 

gevaarlijke situaties op. Veel grotere 

boogstralen zijn absoluut noodzakelijk opdat 

fietsers elkaar daar veilig kunnen passeren. 
Hellingbanen smal en te stijl 
Het beoogde fietsviaduct moet over de N9 

worden gebouwd. Daarvoor wordt een viaduct 

met hellingbanen (afb. 2 gele lijn) gebouwd. Om 

de gewenste hoogte te bereiken wordt er een 

helling aangehouden van gemiddeld 3% en 

maximaal 6%. In de wegenbouw wordt door 

CROW (centrum voor onderzoek in de 

wegenbouw) geadviseerd om het gemiddelde 

hellingpercentage niet groter te laten zijn dan 

2%. Het viaduct is voor fietsverkeer in twee 

richtingen plus een voetpad vrij smal. Bij harde 

wind gaan fietsers op het viaduct snel zwalken. 

 

Richting Den Helder trap af fietsen 
Aan de noordzijde van de fietsbrug is er geen 

hellingbaan gepland, maar alleen een trap voor 

voetgangers. Fietsers komend uit of fietsend 

naar het noorden moeten gebruik maken van de 

zuidhelling en dienen 250 meter om te rijden. 

Waar zoveel miljoenen worden geïnvesteerd om 

de N9 voor auto’s veiliger te maken, worden de 

voorzieningen voor fietsers daaraan opgeofferd 

en dat is onverteerbaar. 
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Tekenen voor de fiets 
Het CROW  geeft in “Tekenen voor de fiets” 

adviezen voor fietsvriendelijke infrastructuur. 

Behalve de hiervoor genoemde breedte van 

fietspaden geeft men ook een advies over de 

boogstralen in bochten voor (brom)fietspaden. 

In plaats van de haakse bochten dienen de 

boogstralen minimaal 25 meter te bedragen.  

 



 
 
 
 
 

Belangrijke data: 
Afdelingsvergadering: 13 september van 19.30 – 21.30  

 ‘Onder de Olmen’ (zie kaartje) 

Actiedag “Met de fiets naar de winkel”: 18 september 

 

Week van de vooruitgang 
Tijdens de Week van de Vooruitgang, wordt zeven 

dagen lang in heel Europa aandacht besteed aan lopen, 

fietsen, openbaar vervoer en verantwoord auto-

gebruik. Hieronder het programma van 16 tot en met 

22 september.  

16/9: Op voeten en fietsen naar school (3VO)  

17/9: Anders rijden (Milieudefensie) met  nadruk op 

autogebruik.  

18/9: Op de fiets naar de winkel (Fietsersbond)  
19/9: Autovrije dag (Milieudefensie)  

20/9: Fiets naar je werk (NIGZ/COS Nederland) 

21/9: Ruim baan voor bus, tram en trein 

(Milieudefensie/Rover)  

22/9: Carpoolen (Stichting Gedeeld Autogebruik) 

Voor meer info zie www.weekvandevooruitgang.nl 

Overdrijven is een kunst 
Dat vond de politie in Geelong (Australië) van een 

overleden inwoner van die stad.  

Bij hem thuis werden 435 fietsen aangetroffen. De 

64-jarige man was zelf op fiets 436 dodelijk 

verongelukt. 

Toch was de politie zijn grootste vriend: zeven dagen 

is men bezig geweest om het huis van fietsen en 

onderdelen te ontdoen. 
 

Fiets als tuinhek 
In het noorden van Zweden werd een vraatzuchtige 

eland het knagen aan rozenstruiken ‘onmogelijk’ 

gemaakt door het plaatsen van een fiets voor die 

struiken. 

De eland schoof de nek door het frame en knaagde 

rustig door. Na de maaltijd liep het dier weg mét de 

fiets als halsketting. Vijfhonderd meter verder is de 

fiets teruggevonden: hij knelde. 
 

Fietswegenwacht 
Tussen 20 augustus en 30 september kun je op Texel 

bij nood gebruik maken van de eilandelijke wegenwacht 

voor fietsers. Een initiatief van de Stichting 

Duurzaam Texel. Het gaat om een proefperiode van 6 

weken. ‘Om de vraag te bezien en om de kinderziektes 

eruit te halen’. Fietsen met de rode hond en 

pokkenfietsen hebben voorrang. 

Rees-techniek 
Lees ter lering 

Alles over vering. 

Doorgezeten zonder pijn: 

‘Rees’-techniek geeft het geheim. 

Op onze steeds maar uitdijende website 

http:/home.fietsersbond.nl/schagen geeft Jan 

van Rees nu informatie over fietsvering. 
 

Fietspuzzel 
Een overdonderende hoeveelheid oplossingen 

heeft de redactie voor problemen gesteld: het 

tellen en natellen kostte veel leuke 

(fiets)minuten. 

Tenslotte is de winnaar van de NS-

fietsdagkaart  tevoorschijn gekomen: 

(de heer of mevrouw) P.E. Daal, alhier met 86 

combinaties van woorden met fiets ervoor of 

erna. Gefeliciteerd! De uitslag is bindend en er 

kan dus niet over worden gecorrespondeerd. 
 

Rollercoaster in Schagen 
Fietst u ook wel eens van de Hoep naar De 

Bron en krijgt u daar ook zo’n heerlijke 

sensatie van de rollercoasters uit De Efteling 

of Six Flags? Gratis advies aan Openbare 

Werken: asfalteer het fietspad naar De Bron. 

Maak op de Hoep een plateau, dat dit fietspad 

verbindt met het fietspad naar het station. 

Het weggedeelte tussen dit plateau en de 

overweg kan dienen als voorsorteervak voor 

fietsers bij gesloten overweg. Zie de tekening. 


