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Geld voor fietstunnel N9-Kogendijk

Eind juni kregen we een vrolijk bericht, dat later werd bevestigd door de krant: Rijk, Provincie
en 2 gemeenten willen een fietstunnel onder de N9 in het verlengde van de Kogendijk. We 
hebben de wethouder bedankt voor de uren die hij hieraan heeft besteed. Een plan hiervoor 
dateert uit 2016. De afdelingen Alkmaar en Bergen willen wel graag nog de tekening 
bekijken voor de fietstunnel en toetsen op breedte, hellingshoek etc.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/306346/geld-bijeen-voor-nieuwe-fietstunnel-kogendijk-
waar-een-wil-is-is-een-tunnel

Provincie betaalt 50% van het schoonvegen van fietspad Blijdensteinsweg bij het 
stuifduin

Op 9 juni besloot de Provincie om voor 5 jaar mee te betalen voor het schoonvegen van het 
fietspad Blijdensteinsweg, onderdeel van de beroemde Kustroute. Hier zijn we tevreden 
mee. 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/Juni_2022/
Stuivend_duin_succes_provincie_komt_met_oplossing_voor_schoonhouden_fietspa
d

Inmiddels heeft PWN, Staatsbosbeheer en Provincie nog geen overleg willen voeren over de
oplossingen op lange termijn. Wel is er een kennismakingsgesprek gewest met PWN en 
Staatsbosbeheer; herin zijn ook wensen op tafel gelegd, vooral bij de PWN:

- Beter wegdek op de Van Oldenborghweg,;
- Geen tolheffing meer, dus gratis fietsen door het natuur- en recreatiegebeid, 

eventueel te compenseren door inkomsten uit parkeergeld

Fietsenstallingen.

In de vorige Kettingmail hebben we gewezen op een tekort aan fietsenstallingen. Opvallend 
is, dat er parkeerplaatsen zijn voor auto’s die soms leeg staan; gelijktijdig is er te weinig 
ruimte om fietsen te stallen, die dan noodgedwongen op trottoirs worden geplaatst, waar 
voetgangers de ruimte nodig hebben. Tijdens een ambtelijk overleg hebben wij concrete 
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voorstellen gedaan voor het plaatsen van extra stallingen, onder meer in het centrum van 
Bergen: Kerkstraat, Breelaan voor AH, Jan Oldenburglaan en Stationsstraat.

Verbazing over plotselinge haaientanden op fietspad N512 / Herenweg bij Egmond-
Binnen

Op 27 mei ontdekte de Fietsersbond, dat het fietspad langs de N512 vanaf zuidelijke richting
voorzien was van haaientanden en het verkeersbord B1: “verleen voorrang”. Het betreft een 
kruising van de route langs de N512 met een doodlopende weg naar een manege. De 
Provincie heeft het verkeersbord en de haaientanden geplaatst zonder een verkeersbesluit 
en zonder enig overleg. De haaientanden zijn in strijd met het eigen beleid van de Provincie 
om fietsverkeer te bevorderen. De Fietsersbond stelt voor om deze fietsroute in de voorrang 
te leggen. Mogelijk gaat deze voorrang gepaard met aanvullende maatregelen zoals: 
doorlopend rood asfalt voor de fietsers over de kruising, een stopstreep voor de 
doodlopende weg en het aanbrengen van een plateau.

Oude situatie Situatie per begin mei 2022

Aanpak knelpunten, onveilige kruisingen

De Fietsersbond houdt nog steeds de ongelukken bij die in de krant verschijnen en de cijfers
van de ongevallenregistratie, hoewel deze niet compleet zijn. In het overleg met ambtenaren
hebben we gewezen op 4 knelpunten: 

1. de rotonde Dreef-Bergerweg [geregistreerde ongevallen], te drukke en / of 
onoverzichtelijke situatie;

2. kruising Koninginneweg – Russenweg [aanrijdingen op zebra], 
3. Egmonderstraatweg – Delverspad hoge snelheden op de kruising, preventie], 
4. kruisingen fietspad Herenweg / N512 met zijwegen en uitritten [herhaalde ongevallen].

Locatie nieuwe woningbouw en sportvelden Bergen-Oost, 

De gemeente wil nieuwe woningen bouwen in Bergen-Oost. De Fietsersbond vraagt extra 
fietsdoorsteken;  gemotoriseerd verkeer wordt o.i. afgewikkeld via de Churchillaan; in de 
“polder” – dus de Kerkedijk, Zuidlaan en Schapenlaan- is doorgaand gemotoriseerd verkeer 
ongewenst.



Fietsentellingen

De Provincie ziet niet het belang van recreatieve hoofdroutes en de bereikbaarheid kust bij 
doorfietsroutes. Dit was voor de Fietsersbond aanleiding om zo nu en dan fietsers te tellen. 
We zien hoge aantal fietsers mij redelijk of mooi weer bij relatief smalle fietspaden op 
Egmonderstraatweg en Herenweg N511,beide fietspaden zijn overbelast, hetzelfde geldt 
voor de Eeuwigelaan. Aan de gemeente hebben we gevraagd, welke tellingen zij hebben.

Uitslagen enquête fietsgemeente; 

Bergen scoort evenveel als het landelijke gemiddelde met een totaalscore 3,4; maar er zijn 
onderwerpen die beter kunnen; de gemeente Bergen scoort laag op fietsvriendelijke 
afstelling verkeerslichten 3,32, breedte fietspaden, 3,17, Beschikbaarheid fietsenstallingen: 
3,09, Overlast van scooters: 2,74. Hier moeten we iets mee doen bij het opstellen van een 
verkeersplan of een herzien fietsplan.

Fietsmaatje gezocht voor een duofiets

Sommige mensen hebben beperkingen om zelfstandig te fietsen. Hiervoor bestaan onder 
meer “duo-fietsen”. Bestuurder en passagier zitten dan naast elkaar. De bestuurder remt en 
stuurt. De passagier kan wel meetrappen. Passagiers genieten vaak erg van het fietsen in 
de buitenlucht. Vanuit Egmond aan Zee ziet u regelmatig een duofiets rijden. Een korte 



introductie in het besturen van een duofiets is nodig, omdat het nemen van een bocht eist 
anders gaat. Op 2 plaatsen in de gemeente worden bestuurders van een duofiets gezocht.

Wie wil fietsen voor bewoners van Zorgcentrum Oudtburg kan contact opnemen met Judtih 
Rolie ma – do, 06-12234724; evt algemeen nummer 072-5753130

Wie wil fietsen met een zelfstandig wonende inwoner van Schoorl-Groet, kan contact 
opnemen met Yvonne Ruiter van Welzijn Bergen, 06-82320746

In beide gevallen vindt overleg plaats over de tijden waarop gefietst kan worden.

Overige onderwerpen

In een ambtelijk overleg van 21 juli zijn ook de volgende onderwerpen ter sprake gekomen:

- De eerste indrukken met de proef rond een transferium [overstappunt] Hogedijk bij 
Egmond aan den Hoef;

- De voortgang van het opstellen van een visie op mobiliteit en de aftakking van de 
doorfietsroutes naar Alkmaar

Voor wie Kettingmail 35 heeft gemist:

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2022/06/kettingmail35-31-05-2022.pdf

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
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