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Bouwplan Bergen-Oost en de verkeersafwikkeling.

In Bergen-Noordoost wil de gemeente nieuwe woningen bouwen. Dit leidt tot extra 
verkeersbewegingen, waaronder van bouwverkeer. De gemeente wil zo veel mogelijk gemotoriseerd 
verkeer afwikkelen via de Churchillaan en de Kerkedijk, het Molenweidje en de Oudtburgeweg 
vrijwaren van sluipverkeer, zodat het fietsen op deze wegen prettig blijft. Hier zijn we tevreden over. 
Hoeveel en waar de afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer komen, weten we nog niet. Op dit 
moment is de belangrijkste vraag hoe de leerlingen van de Europese school, die lopend of op de fiets 
naar school gaan hier veilig kunnen komen. Volgens ons is de veiligste optie als er een noodpad komt
vanaf de Hoekweid over het terrein van Oudtburg naar het sportveld achter de sporthal. Voor de 
fietser is het belangrijk dat de polderwegen geen extra sluipverkeer aantrekken en de Kerkedijk het 
liefst een fietsstraat wordt. Maar er zijn nog vele andere vragen die ook beantwoord moeten worden.

De Fietsersbond heeft een gesprek gehad hierover met wethouder Valkering. Inmiddels is er op 22 
oktober een vergadering van de gemeenteraad geweest en zijn wij ook in gesprek met diverse 
politieke partijen.

Tekening van de voorgestelde afsluiting voor gemotoriseerd verkeer:



Eewigelaan – Hoflaan

Zoals bekend is de Fietsersbond blij met de aanleg van het zuidelijke fietspad. Tegen het uit de 
voorrang halen van fietsers vanuit de Hoflaan hebben we in oktober 2019 een handtekeningenactie 
gevoerd. Dit heeft niet geleid tot een ander standpunt van de gemeente. Na overleg met het landelijk 
bureau heeft de Fietsersbond Bergen een bezwaarschrift ingediend; dit wordt op 7 december 
behandeld op een hoorzitting. 

Verkeerslichten Egmonderstraatweg

Tijdens de zomer heeft de Fietsersbond metingen verricht aan alle 3 verkeerslichten in de Egmonden.
De fietsers moeten vooral bij AH lang wachten. Hierna heeft de Fietsersbond de pers ingeschakeld en
een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Hierop is nog geen reactie gekomen, behalve een ambtelijk
gesprek. Inmiddels hebben we nieuwe metingen gedaan, opnieuw verdeeld over een aantal dagen. 
De gemiddelde wachttijden voor fietsers was in de herfst bijna het dubbele van die in juli, terwijl in 
oktober en november ook corona heerst. De wachttijden bij het verkeerslicht Albert Heyn was vanaf 
Egmond aan Zee op zaterdag 7 november gemiddeld bijna 3 minuten. Voor alle verkeerslichten geldt,
dat bij de richtingen met veel fietsers juist de wachttijden het langst zijn.

Inmiddels heeft ook de Fietsersbond Heiloo klachten gemeld over de lange wachttijden bij 
verkeerslicht Kennemerstraatweg – Ringweg N9

Wegdek Staringweg

Bij het begin van de Staringweg -een fietspad van PWN door de duinen-  zagen we een bord te staan,
dat de weg wordt afgesloten voor reconstructie gedurende 3 maanden. Op de website stond, dat het 
asfalt wordt vervangen door klinkers. Nu is het wegdek op de Van Oldenborghweg erbarmelijk slecht. 
De Provincie heeft een subsidieregeling voor verbetering van wegdek, ook door natuurgebieden, 
d.w.z. als de beheerder het wegdek vervang van klinkers door asfalt of betonplaten zoals bij Schoorl 
aan Zee. PWN doet het omgekeerde. Dit verbaasde ons zo, dat we een gesprek hebben 
aangevraagd en gekregen. De inhoud ervan zal binnen zowel de PWN als de Fietsersbond worden 
besproken. We doen dit in overleg met de Fietsersbond-Castricum en de Provinciale Kerngroep.

 



Begroting 2021

In de begroting noemt de gemeente veel plannen die ook voor fietsers interessant staan: dit betreft 
top-10 onveilige knelpunten aanpakken, verlichting op doorgaande fietsroutes, herziening 
Fietsbeleidsplan 2016, voortzetten herinrichting centrum Schoorl, tweede fietspad Eeuwigelaan, 
aanleg fietstunnel N9-Kogendijk, autovrije ruïnekerk. Allemaal belangrijke zaken, waarbij de vraag is, 
of en hoe deze worden uitgevoerd en hoe het overleg plaats vindt.

Verlichting fietsroutes

Eén van de hierboven onderwerpen betreft de zichtbaarheid van fietsroutes bij duisternis. Onlangs 
bleek ons, dat er katteogen zijn aangebracht in het wegdek van de Zeeweg naar Bergen aan Zee, zie 
linkerfoto bij beginnende schemering. De rechterfoto geeft een indruk van de Herenweg tussen 
Franschman en ’t Woud op een lichter tijdstip; beide voorbeelden betreffen Provinciale wegen. Onze 
aandacht gaat ook zeker uit naar gemeentelijke wegen zoals de Voert.

  

 

Boekentip: 

Verkade en Te Brömmelstroet leggen uit, hoe de huidige verkeerslogica de belangen van de auto als 
maatstaf neemt; onder de tekst staan verwijzingen naar diverse recensies van hun boek

https://decorrespondent.nl/hetrechtvandesnelste

Fietsersbond in de regio

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


