
Spoorboekje Evaluatieavond Camperduin: 
 
20.00 – 20.05  Opening wethouder Odile Rasch 
20.05 – 20.15  Korte toelichting op herinrichtingsplan Heereweg 
20.15 – 20.45  Presentatie Edwin de Waard  
20.45 – 20.50  Uitleg thema ronde 
20.50 –            Thema strand en lagune 
          – 21.40  Thema verkeer / vervoer / opgang 
21.45 – 22.00  Plenaire terugkoppeling 
22.00 –            Sluiting 

  



Evaluatie Camperduin 



Dubbele doelstelling 

De Minister heeft geld beschikbaar gesteld om de waterveiligheid te 
verbeteren en toekomstbestendig te maken. Hieraan heeft zij 
gekoppeld dat de regio dan moet investeren in de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied.  
 
De provincie Noord-Holland heeft de dubbele doelstelling ruimhartig 
financieel ondersteund door subsidies beschikbaar te stellen. Het 
programma is vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK 
2010).  
 



Ruimtelijke kwaliteit (I) 
Structuurvisie Camperduin ( 2015)  

• Interactief proces met belanghebbenden 
• Ontwikkelingsvisie: kader voor benutten van kansen als gevolg van 

de ontwikkeling Kust op de Kracht 
• Karakter en uitgangspunt: Stoer, Sterk en Sober 

 
Herijken eerdere plannen/ projecten uit SOK (2010) 
Kern projecten gemeente Bergen: 
• bereikbaarheid door opgangen 
• faciliteren fietsverkeer 
• aantrekkelijkheid strand 
• vergroten bruikbaarheid onderdelen uitvoeringsplan 
• aantrekkelijke openbare ruimte 
 



Ruimtelijke kwaliteit (II) 
Provincie Noord-Holland stelt meer geld beschikbaar voor 
particulieren en overheden voor extra ruimtelijke kwaliteit.   
 



Ondermeer in dit gebied ondermeer: 
Project  

Disc golf en Duin golf 

Landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit op Kampeer erf bij de boer 

Baggeren en aanleg eilanden in De Putten 

Speelschip “De slag bij Camperduin” 

Strand-activiteiten centrum Camperduin 

Educatie – recreatie 

Kleinschalige kopse mosselen kweken 

Groene Hoeve Camperduin 

Nieuwbouw voor toegankelijkheid invaliden 

Sportpaviljoen 

Fiets-/ voetpad langs Hargerstrandweg 
Uitzichtpunt op het hoge duin 



Camperduin van oud naar nieuw 
Aanleiding:  Kust op kracht (HWBP) zwakke schakel 
 
Waterveiligheid op orde brengen voor komende decennia 
 
• Winst o.a. 

• Nieuw strand 
• Lagune  
• Breder strand 
• Nieuwe duinen / potentieel nieuwe natuur (natte duinvallei)  
• Nieuwe infrastructuur (fiets / wandel / ruiter) 
• …….. 

 
• Verlies o.a. 

• Dammen met pleister- / foerageerplaats vogels 
• Surfspot 
• Infrastructuur op dijk 
• Prince George 
• ……. 

 



Doelstelling evaluatie: 
 
Ga na wat de effecten zijn van de maatregelen die 
zijn uitgevoerd en hoe dit wordt ervaren. 
 
Wat is goed en wat kan beter en waar maakt u zich 
zorgen over ?  



Welke informatie is er verzameld ? 
 
- Enquête onder de strandbezoekers (+ facebook) 
  hoe ervaart men de voorzieningen / het gebied / wat vindt men goed, wat kan beter ? 

- Verkeersgegevens verzameld 
  wat betekent het nieuwe Camperduin voor de verkeersintensiteiten   

-   Bevragen belanghebbenden in het gebied 
  schriftelijke ervaringen  
 
 
opmerking: de data verzameling loopt over een langere periode. 



Algemene vragen uit enquête. 
 
 



Opgang 
Erg steil Te smal Verbreden Beter passeren 

Fietsers laten 
lopen 

Meer 
fietsenstallingen 

Paardenmest  Smal langs 
slagboom / 
doorgang 

Verbod paarden 
op opgang 

Stallingen te 
hoog en scheef 

Zitbanken bij 
strandvonder 

Meer verharding 
rond 
strandvonder 

Info paal 
stranden bij 
opgang 

Bord bij opgang: 
vroeger en nu 



Verkeer / vervoer / bereikbaarheid 
 

Bereikbaarheid 
en parkeren 
waardeloos 

24/7 
parkeergeld 

Buslijn 151 
doortrekken 
naar strand 

Oplaadpunt 
voor fietsen 

Te weinig 
fietsenstal- 
lingen 

Geen paarden 
op opgang 

Te weinig 
invaliden 
parkeerplaat- 
sen 

Inrit parkeer 
terrein 
gevaarlijk 

Bord lagune op 
randweg 
Alkmaar 

Auto’s op 
fietspad vanaf 
Petten 

Afrekenen 
parkeren duurt 
te lang 

Inrit parkeer 
terrein 
onduidelijk 



Lagune 
 

Onaantrekkelijk  Vies Glibberig  Vaker 
schoonmaken 

Meer water 
doorstromen 

Meer verversing Bebording 
smakeloos en 
niet gastvrij 

Paardenmest 

Lagune wordt 
niet gepromoot 

Lelijke gele 
borden 
weghalen 



Strand 
  

Mis verhard 
pad naar zee 

Maak strand 
toegankelijk 
voor minder- 
validen 

Nog een 
gevaarlijke 
stroming 

Strandtoilet 
zoals in 
Hargen aan 
Zee 

Verlenging 
opgang op het 
stand 

Verbreding 
onderkant  
opgang, voor 
aanhangers / 
boten 

Ontheffing 
rijders door 
voorduinen 

Meer 
wildplassen 

Loopbrug 
over inlaat 
lagune 

Zitbanken op 
strand 

Te breed Plek waar 
hond mee 
mag 



Het is hier fantastisch 

Uniek   Niets 
veranderen 

Veel 
bezoekers 

Mensen 
komen terug 

Meer ruimte 

Minder 
gevaarlijke 
stroming 

Lagune 
voldoet aan 
verwachting 

Grandioos Onder de 
indruk 

Bijzonder  

Goed 
verzorgd 

Dit is mooi Fantastisch  
 

Geniet 
hiervan 

Gelukkig geen 
mega 
toerisme 

Indruk is goed 
en het is 
schoon 

Rustig en 
mooi 
 

Geweldig  Prachtig zoals 
het is 
 



Motorvoertuigen  2014 en 2015 
Hondsbosscheweg (noordelijke tak): 
Werkdaggem. 2014 = 1.647 mvt/etmaal weekdaggem. 2014 = 1.933 mvt/etmaal 
Werkdaggem. 2015 = 1.484 mvt/etmaal weekdaggem. 2015 = 1.720 mvt/etmaal 
  
Heereweg (oostelijke tak; ri. Schoorl) 
Werkdaggem. 2014 =  2.326 mvt/etmaal  weekdaggem. 2014 =  2.717 mvt/etmaal 
Werkdaggem. 2015 =  2.050 mvt/etmaal                     weekdaggem. 2015 =  2.419 mvt/etmaal 
  
Hargerstrandweg (zuidelijke tak) 
Werkdaggem. 2014 =  600 mvt/etmaal                       weekdaggem. 2014 =  736 mvt/etmaal 
Werkdaggem. 2015 =  479 mvt/etmaal                       weekdaggem. 2015 =   642 mvt/etmaal 
  
Heereweg (westelijke tak, ri. strandafgang) 
Werkdaggem. 2014 =  1.067 mvt/etmaal                    weekdaggem. 2014 =  1.215 mvt/etmaal 
Werkdaggem. 2015 =     808 mvt/etmaal     weekdaggem. 2015 =     979 mvt/etmaal 
 
Opm meting in september omdat hiervan ook gegevens uit 2014 
 



Hondsbosscheweg (noordelijke tak): 
Werkdaggem. 2014 = 1.647 mvt/etmaal  weekdaggem. 2014 = 1.933 mvt/etmaal 
Werkdaggem. 2015 = 1.484 mvt/etmaal  weekdaggem. 2015 = 1.720 mvt/etmaal 

Heereweg (oostelijke tak; ri. Schoorl) 
Werkdaggem. 2014 =  2.326 mvt/etmaal   weekdaggem. 2014 =  2.717 mvt/etmaal 
Werkdaggem. 2015 =  2.050 mvt/etmaal   weekdaggem. 2015 =  2.419 mvt/etmaal 

Hargerstrandweg (zuidelijke tak) 
Werkdaggem. 2014 =  600 mvt/etmaal weekdaggem. 2014 =  736 mvt/etmaal 
Werkdaggem. 2015 =  479 mvt/etmaal weekdaggem. 2015 =   642 mvt/etmaal 

Heereweg (westelijke tak, ri. strandafgang) 
Werkdaggem. 2014 =  1.067 mvt/etmaal   weekdaggem. 2014 =  1.215 mvt/etmaal 
Werkdaggem. 2015 =    808 mvt/etmaal    weekdaggem. 2015 =    979  mvt/etmaal 



Ontwikkeling door de jaren heen 
 
 
 
 
 
 

Ook de komende jaren zal gedurende het gehele seizoen tellingen worden verricht om de effecten te meten. 
Gemiddeld weekdag gemidd 2008- 2015:  1798 mvt Hondbosschewegr 
Gemiddeld weekdag gemidd 2008- 2015:  2490 mvt Heereweg oost 



Temperatuur zomer 
  2014                        2015 
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Verkeersbewegingen 2015 
De 8 Piekdagen  
 



Aan de slag 
 Twee thema clusters: (vrij lopen) 
 
A. Strand en lagune 
B. Verkeer / vervoer / bereikbaarheid / opgang 

 
Wat willen we weten: 
1. Bent u het eens de opmerkingen ? 
2. Mist u nog opmerkingen ? 
3. Waar maakt u zich zorgen over ? 
4. Wat weegt voor het zwaarst ? 

 
Hoe ? 
Opmerkingen op de flap 
Iemand schrijft op 
Plenaire terugkoppeling 
 



Hoe verder ? 
 
- Opbouwen gegevens 
- Oogst verder bewerken 
- Overleg met partners in het gebied 
- Terugkoppeling naar college en raad 
- Quick wins  
- Aandachtspunten lijst op site 
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