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Aanleiding


deze memo is opgesteld om uw raad te informeren over de voortgang van de realisatie
van het wandelpadennetwerk Bergen-Alkmaar-Heiloo

Achtergrond
Ter verbreding van het toeristisch en recreatief aanbod en als extra impuls voor de
toeristische en recreatieve industrie is besloten een wandelroutenetwerk te realiseren in de
gemeenten Bergen, Alkmaar en Heiloo. Het college heeft in januari 2008 ingestemd met de
realisatie van het wandelnetwerk en de financiële consequenties hiervan.
De projectgroep voor het ‘Wandelroutenetwerk Bergen-Alkmaar-Heiloo – in het land achter
de duinen’ bestaat uit de gemeenten Bergen, Heiloo en Alkmaar, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Ontwikkelingsbedrijf NHN en de bureaus Lopende Zaken en Routewerk.
De bureaus Lopende Zaken en Routewerk hebben de routes samengesteld. In 2010 is de
opdracht voor de realisatie van het wandelpadennetwerk verstrekt aan de firma Lizard Point
(LP). Inmiddels is LP begonnen met het plaatsen van de keuzepuntpalen. U bent deze vast
al in uw omgeving tegengekomen (vooralsnog zonder gekleurde pijlen):

Er is begroot dat het netwerk € 260.000 gaat kosten, waarvan ILG (Investeringsbudget
Landelijk Gebied) 50% betaalt. Met goedkeuring van ILG is de einddatum van het project
verplaatst naar juli 2011. Echter geeft Lizard Point aan dat een aantal knelpunten voor
vertraging zorgt, waardoor de einddatum verschoven moet worden naar eind 2011. Het
verzoek hiervoor ligt momenteel bij ILG.
In totaal bestrijkt het netwerk 233 km, waarvan 5 kilometer boerenlandpad is. Het aantal
kilometers is als volgt over de drie gemeenten verdeeld:
Gemeente Alkmaar

33,6 km

Gemeente Heiloo

28,5 km

Gemeente Bergen

170,6 km

Het netwerk moet er ongeveer zo uit gaan zien, voor de leesbaarheid opgedeeld in drie
delen:

Er zijn in totaal 23 startpunten. Bij ieder startpunt wordt een informatiepaneel geplaatst met
daarop een beschrijving van de omgeving, de routes die vanaf dat punt bewandeld kunnen

worden en algemene informatie met betrekking tot bijvoorbeeld broedperioden en
hondenverboden.
Voorbeeld informatiepaneel:

