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Beste Fietsersbond leden en andere fiets enthousiastelingen, 

Hier alweer de tweede brief over fietswetenswaardigheden in de gemeente Bergen. 

 

Egmond: De gemeente Bergen heeft in maart en april van dit jaar de Egmonderstraatweg aangepakt. 

De Fietsersbond heeft deze weg met kruisingen al een tijd op de lijst van knelpunten staan. Het 

oorspronkelijke plan van de gemeente beperkte zich tot het vervangen van de toplaag van de 

rijbanen voor auto’s. Na overleg met de Fietsersbond zijn er twee zaken verbeterd: 

 Een deel van het fietspad aan de zuidzijde is verbreed en geasfalteerd; 

 De oversteken naar de Van Oldenborchweg en het Delverspad kregen meer opstelruimte. 
De Fietsersbond heeft geprobeerd om binnen een vooraf vastgesteld budget zoveel mogelijk voor de 

fietsers eruit te slepen. De vraag is of de gemeente moet denken vanuit nut en noodzaak of vanuit 

een financieel kader. Want: de overige problemen voor 

fietsers blijven bestaan. Om één voorbeeld te noemen: De 

gemeente Bergen stelde in januari 2016 het Fietsbeleidsplan 

vast. Op pagina 25 van het fietsbeleid staat: ‘Het 

hoofdfietsnetwerk wordt voorzien van gesloten verharding’. 

Hiervoor is nu niet gekozen. 

Opgeteld zijn er nu nog op de Egmonderstraatweg inclusief de 

kruispunten een aantal problemen: 

 De wachttijden en krappe opstelruimtes bij de beide 
kruisingen Sportlaan en Heilooërzeeweg; 

 De onlogische kruising met de Heilooërzeeweg (foto 1); 

 Het tegen de richting in rijden en over het trottoir 

fietsen aan de noordzijde, mede een gevolg van de 

onlogische kruisingen met lange wachttijden; 

 De hobbelige tegels op het te smalle fietspad [slechts 

2,10 meter]; het fietspad aan de noordzijde is niet 

geasfalteerd, niet verbreed en niet in 2 richtingen open 

gesteld (foto 2); 

 De scooters op de fietspaden die we binnen de kom op 

de rijweg willen hebben. 

 

De Fietsersbond stelt zich nu als vraag: ‘wat willen we de komende jaren verbeteren aan de 

Egmonderstraatweg en in het verlengde ervan in de hele route vanaf de Voorstraat tot de 

Hoeverweg naar Alkmaar?’ De Egmonderstraatweg zit [nog] niet in het uitvoeringsplan van het 

Fietsbeleidsplan van de gemeente; hoe krijgen we dat erin opgenomen? Wie wil daarover 

meedenken met de Fietsersbond? 

 

Bergen: Inmiddels is de voorrang voor fietsers bij de oversteek van de Duinweg aan de noord kop van 

de Landweg gerealiseerd. Bravo! 

Schoorl: Blij zijn we met het opnieuw asfalteren van het Dennenlaantje tussen Voorweg en 

Molenweg en vanaf het Dennenlaantje rechtstreeks naar de molen. Maar wat een paaltjes!!!  

Meer fietsinformatie in de gemeente Bergen en Alkmaarse regio: https://fietsmaar.wordpress.com/ 

Met vriendelijke fietsgroet,           

Fietsersbond gemeente Bergen 

https://fietsmaar.wordpress.com/
http://www.fietsersbond.nl/

