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Beste Bergense Fietsers, 

 

Na een korte “winterslaap” waarin wel flink gefietst is, bieden we jullie hierbij weer een nieuwe 

Kettingmail aan waarin we ook wat van jullie vragen! 

We sturen nu een klein jaartje de Kettingmail aan jullie. Deze mail is niet alleen bedoeld om jullie op 

de hoogte te houden van allerlei fiets wetenswaardigheden in onze gemeente maar ook om jullie 

mening te peilen en dus reactie op te wekken. Wij zijn blij met de twee reacties die we naar 

aanleiding van de Kettingmail van december ontvingen en willen daar graag op reageren. 

Op ons bericht over de nieuwe locatie voor de te fuseren voetbalverenigingen in de Egmonden 

kwam een teleurgestelde reactie dat de Fietsersbond dit een goed plan vond terwijl veel Egmonders 

tegen deze locatie zijn. Laat helder zijn dat de Fietsersbond zich niet uitspreekt over een fusie van 

voetbalverenigingen en niet over een locatiekeuze. Wel zullen wij een keuze door de gemeente 

beoordelen op de mogelijke positieve of negatieve gevolgen voor de fietsers. Wij menen dat sec voor 

de fietsers deze locatie goede mogelijkheden geeft. Wij hebben verder een oproep gedaan aan de 

wethouder om het fietspad tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee door de duinen mee te 

nemen in de plannen. Wij zagen namelijk een kans voor dit fietspad in ruil voor de grond van de 

voetbalvereniging Egmondia. Omdat het plan is deze grond terug te geven aan de natuur. Helaas 

wilde de wethouder hier niet in mee gaan. Wij hebben ondertussen ook van een fietsersbond lid 

begrepen dat de natuurwaarden tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee zeer bijzonder zijn en 

dat hij deze van een groter belang vind dan de aanleg van het fietspad. Naast dat wij verwijzen naar 

datgene wat in het gemeentelijke fietsbeleid is opgenomen vinden we 

ook dat dat fietspad er als onderdeel van het internationale 

fietsnetwerk moet komen en gaan graag hierover in gesprek. 

Wij hebben enige reacties gehad naar aanleiding van onze oproep om 

de petitie te tekenen tegen de bomenkap in het duingebied Schoorl. 

Wij willen graag verduidelijken waarom wij deze oproep hebben 

geplaatst. Als afdeling Bergen hebben wij deze oproep geplaatst 

omdat wij, helaas door ervaring wijs geworden, voorzien dat er geen 

adequate oplossing zal komen voor het verdwijnen van het betonnen 

fietspad onder het stuifzand. Ook het steeds weer schoon houden van 

het fietspad kost geld en tijd, beide zijn meestal schaars. Wij willen 

graag goed van vertrouwen zijn, maarrrrrr! Het gevolg hier van is dat 

de fietser op tijd moet afstappen of het risico neemt dat het stuur 

wegglijd of dubbelklapt, met een valpartij als gevolg. Dat is volgens ons niet de bedoeling van de 

mooie  fietspaden die in het prachtige duingebied liggen. Tot zover de reacties.   

Ons viel een publicatie op over de gladheidsbestrijding van de gemeente Bergen. De indruk die 

daarin werd gewekt dat fietspaden worden behandeld nà de autowegen, klopt gelukkig niet: volgens 

de gemeente wordt gelijktijdig gestrooid. Bij nader inzien bleek na de sneeuwval in de nacht van 11 

of 12 februari vele delen van de hoofdfietsroutes goed berijdbaar te zijn gemaakt. Over enkele 

omissies hebben we met de gemeente gebeld. 

 

 

http://www.fietsersbond.nl/


In dit jaargetijde is het niet altijd gemakkelijk om het verloop van het fietspad te zien in het donker. 

Daarom ijveren we met de gemeente voor behoud van verlichting op het fietspad Bergen – Alkmaar. 

Op de Voert vanaf Bergen richting Herenweg ontbreken enige reflectorpalen. We hebben gevraagd 

dit hiaat te dichten.  

SAVE THE DATE:  zaterdag 8 april  Naar aanleiding van de succesvolle fietstocht en fietsbijeenkomst 

vorig jaar organiseert ook dit jaar de Fietsersbond een fietstocht. Deze wordt gekoppeld aan de 

opening van de fietsstraat in Camperduin. De fietstocht, die een uur duurt, start bij het 

Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Schoorl en zal eindigen in Camperduin. De gemeente 

organiseert daar een bijeenkomst rond de opening van de fietsstraat aldaar. Het precieze 

programma en de fietsroute zullen we opnemen in de volgende 

Kettingmail. Zet zaterdagmiddag 8 april alvast in je agenda!!! 

Jaarplan 2017. Klik op bijgevoegde link: Concept Jaarplan 2017  en 

je ziet het concept jaarplan 2017 dat wij als Fietsersbond hebben 

opgesteld. Hierover is reeds enige afstemming met de gemeente 

geweest. Wij hechten er enorm aan om ook de op-, aan-, en 

bemerkingen van jullie als Fietsersbondleden en overige fiets 

geïnteresseerden in dit plan op te nemen. Daarom nodigen we jullie 

uit op dit concept te reageren. Wij zullen het plan vervolgens 

aanpassen en in definitieve vorm op de site zetten en in de volgende Kettingmail publiceren. 

Dus: reageer op het concept jaarplan voor de Fietsersbond in de gemeente 

Bergen vóór 15 maart.  

Schoorl: Inmiddels is de aanpassing van de kruising 

Molenweg/Heereweg/Schoorlse Zeeweg door de gemeente opgeleverd. Wij zijn 

blij met deze aanpassing en gaan nog ervaren of de veranderingen bijdragen 

aan een veilige fietsoversteek. 

Bergen: In de Breelaan worden 3 extra plateaus aangebracht en de 

wegversmallingen worden beter vormgegeven. Dit alles om de snelheid van 

auto’s te verlagen en om het voor fietsers veiliger te maken. De verhogingen 

voor de palen bij de wegversmallingen worden weggehaald en de palen worden 

flexibel en beter met markering ingeleid. Dit moet voor fietsers veiliger zijn. 

Groet: Omdat bewoners aan de Heereweg in Groet veel overlast hebben van de 

verkeersplateaus die in klinkers zijn aangebracht zal de gemeente de gehele 

Heereweg in Groet opnieuw asfalteren en ook de plateaus in asfalt uitvoeren. 

Vanuit de Fietsersbond hebben we de wens te kennen gegeven dat we het 

wegdek graag in “streetprint” uitgevoerd willen zien. Dit is een asfalt wegdek 

dat eruit ziet als rode klinkers. Ons idee daarbij is dat dan dit gebied nog meer 

als verblijfsgebied door de automobilist wordt gezien en langzamer wordt 

gereden. Helaas is door budgetperikelen toch gekozen voor asfalt. Gelukkig 

wordt het wel rood asfalt, blijft het hele gebied 30 km zone en zal de overgang 

van de Heereweg met zwart asfalt en fietsstroken naar roodasfalt in het verblijfsgebied extra worden 

beklemtoond. We hopen dat, ondanks het vloeiender uitvoeren van de plateaus toch de automobilist 

door de rode kleur en de extra markering 30 km per uur in dit verblijfsgebied zal rijden. 

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2017/02/jaarplan-2017-fietsersbond-bergen.pdf

