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22 januari 2015 
 
betreft: valincidenten met motorrijders op het Kooimeerplein te Alkmaar 
 
Geachte heer Coppoolse, 
Hierbij vind u het overzicht van de valincidenten welke in de tweede helft van 2014 gemeld zijn bij de 
Motorrijders Actie Groep en de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, en die betrekking hebben 
op het verkeersplein Kooimeer te Alkmaar. Wij hebben ons uiterste best gedaan zoveel mogelijk relevante 
informatie te verzamelen. Wellicht dat er nog aanvullende informatie beschikbaar komt. Deze zullen wij waar 
nodig eveneens aan u beschikbaar stellen. Wij hebben ook aanvullende persoonlijke informatie over de 
individuele gevallen maar op grond van privacywetgeving zullen wij deze niet aan u beschikbaar stellen. 
 
Wij hebben ons bij het samenstellen van deze informatie nogmaals gebogen over de situatie en de mogelijke 
oorzaak. Gezien het grote aantal incidenten (40) en de korte periode waarin deze hebben plaatsgevonden is 
het waarschijnlijk dat er toch sprake is van (wellicht onder specifieke condities) gladde stukken wegdek. In 
onze contacten is naar voren gebracht dat uit de testen die uitgevoerd zijn naar voren is gekomen dat de 
stroefheid op verschillende plaatsen “binnen de marges” valt. De KNMV en de MAG hebben alle reden om 
de validiteit van die metingen in twijfel te trekken. Omdat een groot aantal van de incidenten plaats hebben 
gevonden op het weggedeelte tussen de stoplichten van de afrit A9 en de eerstvolgende stoplichten op het 
plein (aansluiting Smaragdweg) bevelen wij u aan uw onderzoek op dit stuk van het plein te concentreren. 
 
Wij willen graag met u in overleg treden om te beoordelen of de toegepaste meetmethodes wel afdoende 
rekening houden met de eisen die aan de situatie gesteld mogen worden. Daarbij doelen wij dan specifiek 
op de vraag of het dynamisch gedrag van motorfietsen in bochten bij specifieke snelheden en 
snelheidsveranderingen, en de eisen die dit aan het wegdek stelt, ook in het meetprogramma naar voren 
komt. 
 
Tot slot willen wij u manen de situatie zo snel mogelijk te verbeteren zodat meer valpartijen, met het 
bijbehorende risico op aanzienlijk letsel, voorkomen kunnen worden. Daarbij dient zeker ook in ogenschouw 
te worden genomen dat niet alle motorrijders hun motor tot april in de schuur hebben staan en dat verwacht 
mag worden dat de risico’s juist de komende maanden door koude, vocht en beperkt licht extra groot zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en de Motorijders Actie Groep 
 
Ronald van Westrenen Arjan Everink 
Secretaris  Hoofd Verkeer en Rijopleidingen 
MAG  KNMV 
 
 
 
 
 
 


