
Fietsen over de Afsluitdijk
De Afsluitdijk krijgt een grote opknapbeurt. Onderdeel 

daarvan is de realisatie van een fietspad aan de 
Waddenzeezijde. De ChristenUnie in Fryslân en 

Noord-Holland ziet mogelijkheden om het 
fietsen over de Afsluitdijk te stimuleren. 

Zo wordt de dijk aantrekkelijker voor 
toeristen, worden forenzen verleid 

ook eens de fiets te pakken 
en kunnen Qliners 350 en 

351 nieuwe passagiers 
trekken.Fietsen mee 

in de bus, het kan! 
Overal in Nederland kan de vouwfiets mee in de bus. 

Gewone fietsen zijn over het algemeen niet toegestaan. 

Op enkele plaatsen in Nederland kan de gewone fiets wel 
mee in de bus. In Fryslân gaat het om de lijn 66 Leeuwarden – 

Holwerd Haven. In de zomer kunnen fietsen ook mee op  
de lijn 44 Bolsward – Balk. 

Het meenemen van de fiets in de bus is op deze lijnen niet 
gratis. Voor het meenemen van de fiets in de bussen over de 

Afsluitdijk zijn afspraken nodig met de vervoerder. 

Dit kan via meerwerk afspraken met de huidige 
vervoerder of door dit vast te leggen in de 

nieuwe concessie die ingaat in 2020.

Fryslân



Fietsreparatie-  
en oplaadpunten
Op verschillende plekken op de Afsluitdijk komen 
reparatiepunten met fietspomp voor fietsers en 
oplaadpunten voor elektrische fietsen.

OV fiets uitleenpunten
Bij de bushaltes in Zürich en Den Oever komen uitleenpunten 
voor de OV-fiets, zodat mensen de verschillende projecten op 
de Afsluitdijk met de fiets kunnen bezoeken.

Wind-mee of 
wind-tegen-fietstocht
Bussen over de Afsluitdijk krijgen de mogelijkheid om fietsen 
mee te nemen. Een fietser kan daarmee kiezen voor een 
fietstocht ‘wind-mee’ of ‘wind-tegen’.

OV-dagkaart + fiets
Er komt een ‘OV-dagkaart + fiets’ waarbij een reiziger 
voor één tarief met de bus van en naar Leeuwarden en 
Alkmaar kan reizen, een fiets ter beschikking krijgt en 
onderweg op de dijk, onder het genot van een kopje 
koffie, één van de highlights (zoals de vismigratierivier 
en de blue-energycentrale) kan bezoeken. 

Fietssnelweg
Naast het normale fietspad komt een aparte 
fietssnelweg voor snelle (elektrische) fietsers 
en wielrenners.

3

2

1

4

5

Fryslân


