
Kettingmail 3       Bergen, juli 2016 
 

Beste Fietsvrienden, 

Hierbij bieden we jullie de 3e Kettingmail met fietswetenswaardigheden in de 

gemeente Bergen aan. Allereerst willen we melden dat ons jaarplan op onze site staat: 

https://fietsmaar.wordpress.com/ 

 

Bergen: Als fietsersbond is een van onze hoofddoelen meer mensen veilig en op een prettige 

manier te laten genieten van het fietsen. Wij zien, en ook uit cijfers blijkt, dat er steeds meer 

wordt gefietst. Helaas heeft bijna elk succes ook een keerzijde en dat is bij fietsgebruik: 

Waar laat ik de fiets als ik op mijn plek van bestemming ben? Gelukkig is de fiets veel 

flexibeler en gebruikt hij een stuk  minder ruimte dan 

een auto, maar toch!  

Meestal is de gemeente aan zet om hiervoor een 

oplossing te bedenken en te maken. 

Filmhuis CineBergen in de Zwarte Schuur vinden wij 

een mooi voorbeeld van een organisatie die zoekt naar 

manieren om meer mensen op de fiets naar de Zwarte 

Schuur te laten komen. Vooral de oproep op hun 

website en in het programmaboekje doet het volgens 

ons goed. Uit hun eigen tellingen blijkt dat het 

succesvol is. Heel mooi natuurlijk, vooral ook om de 

parkeerdruk van auto´s af te laten nemen rondom de 

‘t Hof. Om het ontstane tekort aan fiets parkeerplaatsen op te lossen is een mooie en 

simpele oplossing gekozen door de gemeente. Er zijn van ruw houten boomstammen een 

aantal hekken bijgeplaatst op een prominente plek vlak bij de ingang. Geen duur niet 

passend ijzer maar een vorm die mooi opgaat in de omgeving en ook nog eens goedkoop en 

milieuvriendelijk is. Dat vinden wij als fietsersbondactievelingen echt mooi om te zien. 

Wij vragen u als lezer ook eens te kijken hoe het fiets parkeren is geregeld en meld zowel de 

mooie of minder mooie geplaatste fietsparkeervoorzieningen bij ons. Hierdoor krijgen wij 

een beter inzicht in het fiets parkeren en wat u er van vindt.  bergen-nh@fietsersbond.nl  

 

Schoorl: In de 2e Kettingmail is gemeld dat er wel erg veel paaltjes op het vernieuwde Dennenlaantje 

zijn geplaatst. De gemeente heeft nu twee paaltjes verwijderd en een bordje ‘uitgezonderd fietsers’ 

bij het bord ‘doodlopende weg’ geplaatst. Pluimpje voor de gemeente voor de snelle reactie!!  

Bergen: Tussen de  Bogtmanweg en de Dravikweg is de (fiets)doorsteek verbreed en van rode tegels 

voorzien. Een goede vooruitgang! 

Egmond: Iedere tweede donderdag van de maand is er een fietstocht voor inwoners en bezoekers 

van Egmond aan Zee vanaf het gebouw PostaanZee [voormalig VVV-kantoor] aan de Voorstraat; de 

afstand is ongeveer 30 km.   

 

 

Met vriendelijke fietsgroet,           

Fietsersbond gemeente Bergen 
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