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Stuifduin 

Staatsbosbeheer heeft het stuifduin op het fietspad Blijdensteinsweg geveegd op of rond 9 
december vorig jaar. 

Op 15 november is het stuifduin dat het fietspad blokkeert, besproken in Provinciale Staten. 
Een Statenlid had ontdekt, dat het schoon vegen 5500 euro per jaar kost en heeft een motie 
ingediend om als Provincie hiervoor dit geld uit te geven. Een week later hebben wij als 
Fietsersbond ingesproken bij een andere Statencommissie, zie de tekst hier.

Zoals bekend, heeft de Fietsersbond eerder in 2021 actie gevoerd om het fietspad 
Bijdensteinsweg open te houden. Voor de lange termijn moet nog een oplossing worden 
gezocht voor de toekomst van het fietspad. De Fietsersbond heeft aan het College van GS 
gevraagd om betrokken te worden in de werkgroep die hierop studeert; hierop is nog geen 
reactie. Hoe dan ook: we willen hier blijven fietsen op deze prachtige route.

Overleg doorfietsroute Velsen- Alkmaar – Heerhugowaard en aftakkingen,

Vreemd genoeg is het laatste krantenbericht dat we hierover vinden van 24 augustus 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200824_62712020

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2022/01/inspreken-provincie-22-november-2021-fietspad-blijdensteinsweg-1.pdf
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200824_62712020


Intussen hebben we niet stil gezeten; op 16 mei 2021 hebben regionale fietsers het tracé 
voor de hoofdroute verkend. Meer werk is verricht door overheden en een adviesbureau. Op
11 november jl. heeft de Fietsersbond gereageerd op “Uitwerking Doorfietsroutes’ van Royal
Haskoning DHV. Dit betreft vooral de hoofdroute Velsen - Heerhugowaard.

Ook voor de aftakkingen vanaf Alkmaar naar Bergen en Egmond  zijn voorlopige voorstellen 
gedaan; hierop hebben we gereageerd. Deze aftakkingen heten ‘oranje routes’.

De route nummer 11 gaat van Alkmaar naar Bergen. Wij vinden, dat deze moet worden 
doorgetrokken naar Bergen aan Zee, omdat de kust een belangrijke bestemming is. 
Knelpunten rotonde Franschman en toekomstige kruising Hoflaan-Komlaanmoeten worden 
opgelost: fietsers in de voorrang houden en de kruising veiliger maken door de drempel en 
de stopstreep te handhaven.

Voor de aftakking Alkmaar / Heiloo- Egmond aan Zee staan goede suggesties, maar er 
moeten nog veel zaken worden bestudeerd en opgelost: de verblinding door koplampen bij 
duisternis om de Hoeverweg, de omgedraaide voorrang op de kruisingen fietspad Slotweg 
met Kalkovenseweg en herenweg; de lange wachttijden bij verkeerslichten 
Heillooerzeeweg / AH; de kruising Sportlaan – Voostraat; het wegvak Voorstraat.

 

Ongevallen en verkeersveiligheid

Fietsers hebben belang bij vaker fietsen en aangenamer en veiliger op weg kunnen zijn. 
Sinds 2014 neemt het aantal slachtoffers op de fiets toe. Vanaf april 2019 zijn Rijk, Provincie
en gemeenten in overleg over de aanpak ervan. Positief is de gedachte aan preventie, hier 
“risicogestuurd werken’ genoemd.

In ons denken hebben we een aantal hoofdlijnen:

 Niet alleen studeren en plannen maken, maar ook doen; aanleg fietstunnel N9-
Kogendijk [plan uit 2016!] wacht te lang

 Pak vooral onveilige infrastructuur aan;
 Leg diverse gegevens over elkaar heen en zorg voor betere registratie van 

ongevallen
 Hoge rijsnelheden van gemotoriseerd verkeer is het belangrijkste probleem; vooral 

op kruispunten;
 Maak daarom van de bebouwde kom één 30 km-zone, desnoods in fasen;
 Leg snelheidsremmers aan en laat de politie + OM controleren op snelheden;



 Overleg met ouderenbonden over de positie van oudere fietsers [en hun 
vaardigheden]

Onze voorlopige notitie is hier in te zien

Brief verstuurd meedenken visie op mobiliteit

De gemeenteraad heeft op 28 oktober vorig jaar een visie op parkeren vastgesteld; dit ging 
vooral over auto’s. 

Onze opvatting was en is: richt je vooral op andere vervoermiddelen, verplaats parkeren van
de kust en centra naar transferia; minder oponthoud voor fietsers onderweg naar het strand 
heeft invloed op de leuze van het vervoermiddel. 

OP 28 oktober heeft de raad aan het College de opdracht gegeven, om binnen 2 jaar met 
een algemene visie op mobiliteit te komen. De Fietsersbond heeft gevraagd om hierover 
mee te denken. De inhoud van onze gedachten zijn te vinden in onder meer de reactie op 
de Omgevingsvisie, zie vorige Kettingmail.

Overige

De Fietsersbond heeft een beroepschrift ingediend tegen het uit de voorrang halen van 
fietsers vanuit de Hoflaan naar de Eeuwigelaan; de rechtbank te Haarlem heeft de zitting 
uitgesteld wegen ziekte van de rechter.

Ons beroepsschrift betreft het omdraaien van de voorrang op de kruising Hoflaan-Komlaan 
ten nadele van fietsers op de hoofdroute.

De Provincie heeft nog niet geantwoord op onze brief van 13 augustus om de zichtbaarheid 
van het fietspad langs de Herenweg tussen De Franschman en ’t Woud te verbeteren

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

Ook kunt u hier eventuele vragen stellen

Email: bergen-nh@fietsersbond.nl

Fietsen in Bergen: Vrijheid en plezier, slim en gezond

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2022/01/mogelijke-notitie-over-verkeersveiligheid-en-ongevallen-gemeente-bergen-concept-22-jan-2022.pdf
https://fietsmaar.wordpress.com/

