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Enquête fietsstad 2022

In 2020 werd Veenendaal aangewezen als fietsstad. De Fietsersbond vraag de deskundigen naar hun
mening; dit zijn de fietsers zelf. U kunt allen de enquête invullen voor 31 oktober: hier staat de link: 
https://www.fietsersbond.nl/fietsstad-2022/

Van parkeernota naar algemene visie op mobiliteit?

De vorige keer bespraken we het krantenbericht, dat het College van B&W 62 extra parkeerplaatsen 
wil aanleggen aan de Duinweg te Bergen. Toen hebben we opgemerkt: 

Extra parkeerplaatsen lokt extra autoverkeer uit. Wij zien voldoende argumenten om de komst naar 
deze mooie gemeente per fiets aan te moedigen en niet per auto. En àls een bezoeker per auto komt,
laat de gemeente deze dan liever opvangen buiten de kernen en het duingebied; een transferium, met
overstap op fiets of bus is hiervoor een geschikte plek. Op 14 oktober heeft de Fietsersbond 
ingesproken bij de behandeling van de parkeernota .  Voor een aangepaste versie zie hier

Tot onze verrassing was de gemeenteraad van mening, dat er een algemene mobiliteitsnota moet 
komen; de wethouder zegde toe, hiermee binnen 2 jaar mee te komen.

Nieuw ontwerp voor de kruising Laanweg – Sportlaan te Schoorl

Het nieuwe kruispunt Laanweg-Sportlaan te Schoorl. Dit wordt een fietsrotonde; dit heeft de 
gemeenteraad beslist op 28 janurai. Op 15 september had de Fietsersbond een gesprek met de 
gemeente over de uitwerking. Wij hebben verzocht om voor de veiligheid een extra snelheidsremmer 
aan te brengen op de richting vanaf Schoorldam. De nieuwe versie va de tekening voldoet in ruimere 
mate aan onze wensen.

Ongevallen en verkeersveiligheid

De Fietsersbond kijkt in de kranten, welke ongevallen zich hebben voorgedaan. Tevens is er een 
website waarop we kunnen meekijken naar de registraties van ongevallen. Beide vermeldingen zijn 
onvolledig. Maar dit levert genoeg gegevens op om maatregelen te nemen.

Soms is rijgedrag de oorzaak van een ongeval, soms speelt de infrastructuur een rol. Om ons te 
beperken tot de kern Bergen: de kruising Koninginneweg – Russenweg komt vaak voor [hoge 
rijsnelheden en zebra]; hetzelfde geldt voor de rotonde Bergerweg – Van Blaaderenweg.

Het kruispunt N9- Kogendijk kent ook ongevallen met fietsers. Het oude plan om hier een fietstunnel 
aan te leggen is nog niet uitgevoerd. Rijk en Provincie overspoelen ons met beleidsnota’s; maar ons 
motto is: voer het beleid eens uit: op beleidspapier kun je niet fietsen!

Foto’s links Koninginneweg- Russenweg, rechts Kogendijk – N9

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/10/bergen-parkeren-14-10-2021-inspraak.pdf
https://www.fietsersbond.nl/fietsstad-2022/


 

Fietsroute Hoflaan - Eeuwigelaan

Zoals bekend is de Fietsersbond voorstander van de aanleg van het tweede fietspad aan de zuidzijde
van de Eeuwigelaan. Hiertoe heeft de gemeenteraad een besluit genomen op 14 december 2017 . De
Fietsersbond wil de voorrang van Hoflaan naar Eeuwigelaan behouden. 4 Organisaties zijn naar de 
Rechtbank gestapt over dit onderwerp. Het wachten is op behandeling hiervan.

Stuifduin hindert nog steeds fietspad Blijdensteinsweg

Op 27 februari hebben we het zand geveegd van het fietspad Blijdensteinsweg tussen Bergen en 
Schoorl aan Zee. De Fietsersbond heeft nu gevraagd, of Staatsbosbeheer dit regelmatig blijft vegen, 
het antwoord erop blijft onduidelijk. Tot dusverre heeft Staatsbosbeheer het fietspad niet schoon 
geveegd, ondanks herhaaldelijk aandringen. Dit is onacceptabel.

Ook hebben we gevraagd, om de bovenlaag van het Dr Van Steijnbos te laten liggen, om een nieuw 
stuifduin te voorkomen. Staatsbosbeheer heeft bericht, dat ze de boomstronken daar laten liggen; de 
werkzaamheden die we nu waarnemen, stellen ons niet gerust.

Links fietspad Blijdensteinsweg, rechts kale vlakte Dr Van Steijnbos

 

Verlichting Herenweg

De Fietsersbond heeft op 13 augustus de Provincie gevraagd om de zichtbaarheid van het fietspad 
langs de Herenweg tussen De Franschman en ’t Woud te verbeteren. Hierop is nog geen antwoord 
binnen.

Plan Provincie voor middengeleider Herenweg N512, kruising Weg naar de Bleek

De Provincie heeft in zoverre iets gedaan met onze kritiek op de voorgestelde oplossing, dat zij nu 3 
mogelijke ontwerpen bestuderen.

Nog steeds wachten fietsers te lang bij verkeerslicht AH bij Egmond aan den Hoef.



De gemeente heeft nog geen duidelijkheid gegeven over het fietsvriendelijk afstellen van de 
verkeerslichten op de Egmonderstraatweg bij AH. Op 24 oktober hebben we opnieuw de wachttijd 
voor fietsers gemeten. De wachttijden voor fietsers vanuit Heiloo bleek 61 seconden, vanaf Zee naar 
Alkmaar 70 seconden, langer dan ooit gemeten. Hierover trekken we opnieuw aan de bel. Zie notitie 
met schema

Omgevingsvisie

Op 15 juli heeft de Fietsersbond een reactie verzonden naar de gemeente Bergen over de 
“Omgevingsvisie”. Veel zaken hierin  komen overeen met de tips voor verkiezingsprogramma’s

 Argumenten voor steun aan actieve vervoerswijzen zijn terecht
 Wel transferia, geen parkeergarages in de duinen
 Betere veiligheid door 30 km als maximum binnen de kernen
 Doorfietsroutes: goed idee verdient aanvulling en uitwerking
 Recreatieve routes zowel netwerk uitbreiden als bestaand netwerk verbeteren
 uitbreiding en verbetering van fietsenstallingen evenals zichtbaarheid in het donker

Voor de volledige inbreng zie

Doorfietsroutes regio Alkmaar

Al jaren wordt gepraat over een doorfietsroute van Heerhugowaard naar Beverwijk, dus een route 
waarop de fietsers niet of nauwelijks hoeft te stoppen. Het meest recent bericht hierover is: 
https://www.alkmaar.nl/actueel/fietssnelweg-door-alkmaar-weer-een-stap-dichterbij/

Erna vond geen overleg met de Fietsersbond plaats. Plotseling wordt het concreter en worden we als 
regio uitgenodigd voor een overleg op 29 oktober. Tot onze verrassing is er ook het begin van een 
plan voor de aftakkingen van de doorfietsroute naar Bergen en Egmond. Dit verhaal is voor de 
volgende Kettingmail.

Overige onderwerpen

 de Provincie heeft nog geen oplossing voor de kruising Hoeverweg  - Kolonel Sneepweg; 
 de gemeenteraad heeft niet gereageerd op de brief over uitbreiding van 30 km-zones en de 

voorrang voor fietsers; 
 het wegdek op de noordzijde van de Heilooërzeeweg naar Egmond aan den Hoef is nog niet 

verbeterd;
 De Fietsersbond kreeg een bericht van een lid met vele suggesties over het fietsen in Schoorl. 

We zullen apart terugkomen op deze onderwerpen.

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

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/10/bergen-zienswijze-omgevingsvisue-15-07-2021.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/10/egmond-vervolgonderzoek-achttijden-verkeerslichten-21-05-2021.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/10/egmond-vervolgonderzoek-achttijden-verkeerslichten-21-05-2021.pdf
https://www.alkmaar.nl/actueel/fietssnelweg-door-alkmaar-weer-een-stap-dichterbij/

