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Zandverstuivingen op fietspaden in de duinen.

Zoals bekend maken we als fietsers vaak gebruik van fietspaden in de prachtige duinen 
tussen Heemskerk en Camperduin. Een groot stuifduin bedreigt sinds eind 2020 het fietspad
Blijdensteinsweg; Provincie en natuurbeheerders hebben nog geen overzicht gegeven met 
de mogelijke opties voor de toekomst van dit fietspad. Niet alleen de Blijdensteinsweg loopt 
gevaar. Er zijn meer bedreigingen door plannen om sleuven en kerven aan te leggen, zodat 
er op meer plaatsen zand zal opwaaien. De Fietsersbond wil alle fietspaden openhouden. 
Hieraan zullen we een aparte Kettingmail wijden. 

Foto’s van genoemde Woudweg resp. de nog schoon geveegde Blijdensteinsweg

 

Algemeen verkeersbeleid

Over een week zal de begroting worden besproken. Voor een nieuw mobiliteitsplan en 
fietsplan zullen we inbreng leveren. Deels zal dit bestaan uit de “6 stellingen voor de 
verkiezingsprogramma’s”: voorrang fietsers op hoofdroutes, bebouwde kom maximaal 30 
km, parkeren auto’s verschuiven naar transferia, autovrije centra, top 5 onveilige kruisingen 
aanpakken.

Fietsenstallingen. 

Onderdeel hiervan zal zijn de locaties voor het parkeren van auto’s en het uitbreiden van 
fietsenstallingen. De Fietsersbond heeft voorstellen gedaan voor uitbreiding van 
fietsenstallingen in het centrum van Bergen. 



In ons bericht met fotoreportage van 25 mei staan onder meer foto’s van de Jan 
Oldenburglaan: er is te weinig ruimte voor voetgangers en gestalde fietsen en te veel plaats 
wordt ingenomen door rijdende en geparkeerde auto’s

Hierbij foto’s Kerkstraat [links] en Van Oldenborglaan [rechts]

  

We hebben wijzigingen gevraagd voor de fietsenstallingen bij het nieuwe zwembad in 
Bergen. We hebben gemerkt, dat de fietsenstallingen nu in duisternis zijn gehuld; we 
hebben gevraagd om verlichting aan te brengen. De gemeente heeft bij het zwembad 
scherpe bochten in het fietspad aangepakt, dank daarvoor.

Stedebouwkundig plan Schoorl

Voor Schoorl hebben we in een brief van 17 mei in een reactie op het Stedebouwkundig 
plan gepleit voor voldoende en meer fietsstallingen in het centrum. Zie de brief. Parkeren 
van auto’s zou verplaatst moeten worden van het centrum naar een nieuw transferium bij de 
N9. De gemeente denkt nier nu anders over: een grotere parkeergarage aan de Sportlaan. 
De Fietsersbond wil eerst een onderzoek, of dit meer auto’s naar het centrum zal trekken. 

Verkeersveiligheid en het programma doortrappen

In de vorige Kettingmail hebben we gewezen op 4 onveilige kruisingen. Daarvan wil de 
gemeente nu de rotonde Bergerweg- Van Blaaderenweg aanpakken, zij het in beperkte zin.  
Ook de kruising Egmonderstraatweg – Delverspad vinden we gevaarlijk door de hoge 
rijsnelheden. 

We werden overvallen door een dodelijk ongeval met een hardloopster op de oversteek 
Zeeweg bij de Uilenvangersweg op 27 juli. Er was een onderzoek van de Provincie om de 
snelheid te verlagen. Hiermee is niets gedaan. Overigens kunnen er bij ieder ongeval 
diverse factoren een rol spelen.

Het lijkt er in toenemende mate op, dat ook het eigen fietsgedrag een forse bijdrage levert 
aan het aantal [ernstige] ongevallen; vandaar een aanbeveling om deel te nemen aan het 
programma doortrappen: https://www.rodi.nl/bergen/314264/lekker-doortrappen-in-bergen-
en-egmonden

Fietspaaltjes en oproep!

Vaak wordt een paaltje geplaatst op fietspaden om gemotoriseerd verkeer te weren; dit leidt 
vaak tot ongevallen. De Fietsersbond is daarom een landelijke actie gestart om fietspaaltjes 
te verwijderen of in leiden met deugdelijke ribbelmarkering.

De Fietsersbond doet een oproep om een gevaarlijk en overbodig paaltje op een fietspad te 
melden.

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2022/11/reactie-fietsersbond-op-stedenbouwkundige-visie-centrum-schoorl.pdf
https://www.rodi.nl/bergen/314264/lekker-doortrappen-in-bergen-en-egmonden
https://www.rodi.nl/bergen/314264/lekker-doortrappen-in-bergen-en-egmonden


Als foto een voorbeeld van veel paaltjes in de Meidoornlaan te Egmond-Binnen.

Plan-Delversduin

Op 5 oktober heeft de Fietsersbond per brief aan de gemeenteraad gevraagd om alsnog 
een fietsverbinding aan te leggen tussen de nieuwe woonwijk Delversduin en het 
Delverspad. De gemeenteraad heeft niet gereageerd op onze brief van 5 oktober.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221007_53406655?
utm_source=google&utm_medium=organic

Overig

Bij het strand Bergen aan zee noord zijn nieuwe nietjes geplaatst als fietsenstallingen

Wat betreft het plotseling plaatsen van haaientanden op de kruising N512 / Hereweg bij 
Egmond-Binnen: hierover hebben we een “handhavingsverzoek” ingediend wegens een 
illegale verkeersmaatregel.

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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