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De gemeente maakt twee nieuwe knelpunten voor fietsers door voorrang om te draaien

Eeuwigelaan kruising Komlaan

In de vorige kettingmail schreven we over het aanleggen van het fietspad Eeuwigelaan. Aan de noodzaak 
ervan twijfelen we niet: het blijkt, dat op het fietspad geregeld fietsers frontaal op elkaar botsen en soms 
op scooters. Deze ongevallencijfers kunnen iedereen over de streep trekken: het nieuwe fietspad aan de 
zuidzijde is nodig.

In juli kwam er wel een vervelende aap uit de late mouw: vanaf de Hoflaan hebben de fietsers richting 
Eeuwigelaan nu voorrang op de Komlaan. Voor fietsers is het belangrijk om dit zo te houden. De 
gemeente wil echter de fietsers uit de voorrang halen t.o.v. de auto’s op de Komlaan; dit is onbegrijpelijk:
veel gemeentes proberen juist voorrang te veranderen ten gunste van fietsers; en doorfietsen heeft vele 
voordelen. Zie ook onze brief van 14 juli

Over dit onderwerp hebben we 4 maal overlegd met ambtenaren, waarbij we niet tot overeenstemming 
kwamen; de gemeente houdt star vast aan het belang van het doorrijden van auto’s; dit lijkt dus nu 
helemaal fout te gaan: de gemeente hecht te weinig belang aan doorstroming van fietsers op 
hoofdroutes.

Schoorl

In de vorige Kettingmail schreven we over het plan voor herinrichting van het centrum van Schoorl. De 
gemeente wil nog steeds de rechtuit rijdende fietsers op de kruising Laanweg-Sportlaan  voorrang 
ontnemen. De gemeente stuurt hiermee aan op een dubbel conflict. De Fietsersbond zal inspreken op 17 
oktober bij de Raadscommissie. Op de foto links rijden fietsers rechtuit door langs de Laanweg; rechts 
gaan fietsers rechtuit van en naar de Hoflaan te Bergen. Geniet ervan , nu kan het nog! 

 

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2019/10/brief-eindversie-14-juli-2019-eeuwigelaan-voorrang-fietsers.pdf


Nieuw asfalt op enige fietspaden 

Goed nieuws is, dat het wegdek op enige routes wordt vervangen: op de Heillooërzeeweg zijn de oude 
tegels bij de kruising met de Heereweg N511 vervangen door asfalt. Ook op de Landweg kreeg het 
fietspad een nieuwe asfaltlaag; hierdoor is er wel een fors niveauverschil ontstaan tussen fietspad en 
berm; zie ook “wegranden”.
Van het fietspad Vennewatersweg is de oude laag asfalt verwijderd; het fietspad wordt verbreed tot 3 
meter, zie de foto die genomen is vanaf Egmond-Binnen

Verkeerslichten in de Egmonden
Vanaf Heiloo zijn er richting Egmond aan Zee 3 verkeerslichten. Op ambtelijk niveau hebben we gevraagd,
ons te vertellen hoe de verkeerslichten zijn ingesteld. We ervaren vooral lange wachttijden vanaf de 
Egmonderstraatweg naar de Voorstraat en vanaf de Egmonderstraatweg bij AH naar de Oude 
Egmonderstraatweg richting Alkmaar. Het onderwerp zal worden vervolgd. Zie ook onze notitie

Wegranden en valpartijen
We hoorden van iemand over een ernstige val met de fiets: op de Driehuizerweg kwam de fietsster een 
auto tegemoet; zij week uit, viel van de rand van de weg af met als gevolg ernstige verwondingen in het 
gezicht. We hebben op meer plaatsen gezien, dat er forse en dus gevaarlijke verschillen in niveau zijn 
tussen de weg en de berm; De Fietsersbond heeft enige foto’s van dit verschijnsel gestuurd aan de 
gemeente; op onze vraag om de ernstigste situatie aan te pakken -de Driehuizerweg-  kregen we geen 
concreet antwoord. Zie fotoreportage

Beide fietspaden Negen Nessen opheffen?
Onlangs heeft de gemeente voorgesteld om de Zuidlaan buiten de bebouwde kom af te sluiten voor 
gemotoriseerd verkeer. Reden was, dat fietsers te vaak de berm of sloot in worden geduwd. We zijn 
positief over dit voornemen. 

Tussen de beide stukken Zuidlaan liggen de “negen Nessen”. De Fietsersbond is erg verbaasd, dat 
dezelfde gemeente de beide west-oost-routes van de Negen Nessen wil afsluiten voor fietsers. Overigens 
is de zuidelijke Negen Nessen getekend als fietsroute in het Fietsbeleidsplan. Ook dit verhaal krijgt een 
forse staart. De foto rechts is genomen vanaf de kruising Zuidlaan buiten de kom.

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2019/10/niveauverschillen-randen-wegranden-wegdek-2019.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2019/10/verkeerslichten-egmonden-versie-c-okt-2019.pdf


  

Overige zaken:

Voor de wijkschouw in Egmond aan Zee zijn enige [kleinere] knelpunten ingebracht; bij geen ervan zegt 
de gemeente iets te gaan oplossen.

De Fietsersbond heeft nog geen reactie gekregen op het bestand met foto’s van fietsenstallingen bij 
bushaltes.

De Oude Bergerweg wordt opnieuw bestraat; de kruising met de Bergerweg wordt herzien, waardoor 
deze verbetert.

We hebben geen nieuws over de door ons gewenste fietstunnel onder de kruising N9-Kogendijk.

Meer weten over fietsen en fietsbeleid in de Alkmaarse regio en over de gemeente Bergen in het
bijzonder? Ga dan naar https://fietsmaar.wordpress.com . Email: bergen-nh@fietsersbond.nl 

Fietsen in Bergen: Vrijheid en plezier, slim en gezond

https://fietsmaar.wordpress.com/

