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Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 
Bezwaren tegen parallelweg langs N248 

Fietspad wordt opgeheven 
Het druk bereden fietspad langs het kanaal naar 

De Stolpen wordt opgeheven. In plaats daarvan 

is er een parallelweg gepland aan de andere kant 

van de N248. Wie bedenkt zoiets? De Provincie 

Noord-Holland. Waarom? Om de N248 op te 

waarderen tot gebiedsontsluitingsweg met 

middenberm. En wie betaalt de tol? 
 

Bezwaren tegen parallelweg 
In plaats van vrij fietsen wordt het fietsverkeer 

op de parallelweg gemengd met landbouwverkeer, 

auto’s en vrachtwagens. De schoolgaande jeugd 

wordt verbannen naar de schijnveiligheid van te 

smalle fietssuggestiestroken.  
 

Inrichting ondeugdelijk 
Zoals ook uit het beleid ten aanzien van de N9 

blijkt wordt de veiligheid van de fietsers 

opgeofferd aan de belangen van het autoverkeer. 

De Provincie Noord-Holland hanteert 

bijvoorbeeld eigen, slechtere normen voor fiets-

suggestiestroken. Landelijk wordt een breedte 

van 150 – 175 cm geadviseerd, maar Haarlem 

kiest voor 115 cm. Verder zijn er in het ontwerp 

van de parallelweg hellingen opgenomen die ook 

weer boven de adviezen uitkomen: 4 tot 5%, daar 

waar 3% als maximum wordt geadviseerd. 

 

Gebrek aan samenhang 
De parallelweg staat in de plannen getekend tot 

iets voorbij de Korte Ruigeweg. Hoe nu verder? 

Dat blijkt pas, als we de plannen van de 

Stolperophaalbrug erbij nemen. Daar staat de 

parallelweg al ingetekend (zie tekening onder aan 

de pagina). Hoe deze plannen zich met elkaar 

verhouden wordt nergens duidelijk. Wat wordt 

er het eerste aangelegd en wanneer en welke 

noodvoorzieningen komen er voor de fietsers? 

Positief is de komst van een tunneltje onder de 

N248 door naar de parallelweg voor fietsers die 

van Schagerbrug komen.  

Het lijkt erop, dat de Provincie geen weet heeft 

van de door het Rijk geplande fiets- en voet-

gangersbrug over het Noord-Hollands kanaal. En 

ook hier is nog onduidelijk hoe de provinciale 

plannen daarop aansluiten.  
 

Informatieavond 
Maandag 22 november wordt het concept van de 

parallelweg om 19.30 uur in het Gemeentehuis 

gepresenteerd. De afdeling heeft de bezwaren 

tegen de parallelwegweg al schriftelijk ingediend 

en zal dat ook op deze avond kenbaar maken. Als 

er een parallelweg moet komen voor de veiligheid 

van de automobilist, dan óók een vrijliggend 

fietspad langs de parallelweg.  

 
 

Met dank aan dhr. Van den 
Broek van Grontmij voor de 
tekening 



 
 
 
 
 

Belangrijke data: 
Info Parallelweg N248: 22 november 19.30 Gemeentehuis  

Afdelingsvergadering: 29 november van 19.30 – 21.30  

 In het nieuwe huis van Jan Spruijt 

 

Foutparkeren fiets bij NS Schagen  
(Schager Courant 29-10-2004) 

De gemeente heeft geteld. Om en de nabij 70 fietsen 

staan er dagelijks verkeerd geplaatst in de stalling. 

Steeds dezelfde of telkens andere? 

De helft daarvan staat hinderlijk in de weg bij de 

ingang van het station. 

De gemeente, die dit met groot ongenoegen heeft 

vastgesteld, heeft ergens een zachte hand gevonden 

om de daders tot andere handelswijze te brengen. Hoe 

doe je dat eigenlijk met zo’n hand? 

Is een bord met verhelderende uitleg over hoe en wat 

niet effectief? Bijna een jaar geleden deelde de 

afdeling Kerstkaarten vanwege de mooie stalling. 

Foutparkeerders werden toen gevraagd de stalling te 

gebruiken. Weer een kerstkaart of … een bon? 

Laat je zien 
De landelijke 3VO-actie is weer gestart: de politie 

gaat letten op deugdelijke fietsverlichting (deden ze 

dat dan niet meer?).  

Weer komen de fabricageproblemen hun kop opsteken: 

roestige boutjes die de stroomdoorgifte belemmeren, 

kapotte lampjes door vallen of stoten, slippende 

dynamo’s. Al jarenlang zijn dit de onderwerpen in de 

pers. Al jarenlang heeft de industrie niet stilgezeten! 

Er zijn nu batterijachterlichten en geïntegreerde 

dynamo’s in de voorassen. Met het laatste is niets mis 

als het schakelaartje aan de lamp maar niet oxydeert, 

met het eerste is veel mis: een schakelaar (aan het 

achterlicht) laat de lampen  branden (per ongeluk 

overdag of bij opzettelijke aanraking van anderen in 

stallingen). Gevolg: als je de verlichting nodig hebt, zit 

je met lege batterijen. 

Nog nooit is de industrie gekomen met de dubbele 

draad naar voor- en achterlicht vanuit een ingesloten 

dynamo. Een kleine condensator in het achterlicht laat 

het licht een tijdje branden bij stilstand, een handige 

schakelaar aan het stuur doet de rest. 

Een handige knutselaar ook: het is goedkoop te maken 

en het werkt altijd. Maar het is minder spectaculair 

voor de verkoop.  

Kijk op www.fietsersbond.nl/verlichting voor 

uitgebreide informatie over fietsverlichting, tests 

etc. Wist u bijvoorbeeld dat een knipperend lichtje 

aan je jas dubbel fout is: het mag niet knipperen en 

het zit te hoog. 

Geleend 
Wij starten een rubriek onder deze titel om 

de leden van de Fietsersbond in onze regio de 

gelegenheid te geven om gestolen fietsen 

en/of attributen aan elkaar kenbaar te maken. 

Onder het motto ‘met elkaar zien we meer’. 

Stuur de gegevens (merk, kleur, nummer, 

artikel) aan ons. Totdat je je weer afmeldt 

blijft het bij ons een jaar op de lijst. 

De eerste is al binnen: 

Sparta Athena / helblauwe herenfiets 

framenummer 411166 (bjr 1997) / 27-10-2004  

(AXA veiligheidsslot met kabel en grijze 

canvasfietstassen, verwijderd?) 

Contact: 0224-213535 
 

Fietsslot en balpen (NRC 21-09-2004) 
Als je een Kryptonite Evolution 2000 fietsslot 

hebt, moet je gaan oppassen voor mensen met 

een balpen op zak. Met die pen is dat superslot 

gewoon open te maken. Natuurlijk fijn als je de 

sleutel bent verloren, maar ook prettig voor de 

mensen die graag een fiets van een ander lenen 

(zie Geleend hierboven). Dan heb je ondanks je 

slot toch pech. Maar, het geluk gloort aan de 

einder: de fabrikant gaat ze vervangen.  

Hè gelukkig, want dat was even schrikken. 
 

Oeps 
Heeft u het afgelopen week ook gelezen? Het 

Schager Slot zit eindelijk ‘in de lift’. 
 

Ongeval 
Onlangs is een fietser gewond geraakt bij een 

botsing met een bromfietser op het tegelpad 

langs de Zuiderweg bij de voormalige NZH-

garage. De bromfietser reed daar, omdat de 

oversteek bij de rotonde geblokkeerd werd 

door een wachtende vrachtwagen. Het ongeval 

roept allerlei vragen op: Is het pad een 

voetpad of een fietspad? Er staan geen borden 

die op het een of ander duiden. Wie is er (het 

meeste) fout en dus aansprakelijk? 

De Zuiderweg voldoet in talrijke opzichten 

niet aan wat men ‘Duurzaam Veilige weg’ noemt. 

Geen asmarkering op het fietspad en ook geen 

haaientanden bij de oversteekplaatsen bijv.   

Attentie 
Let op de gewijzigde datum en plaats 

van de afdelingsvergadering 


