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Geachte Raad, 

Sinds 1 juli worden wij dagelijks gestoord door zeer zwaar transport van en naar het Ecodorp. Betongranulaat en 
zand worden afgevoerd en zwarte grond wordt aangevoerd (zie bijlage 1). Het gaat om een continue stroom 
vrachtwagens met een laadgewicht van ca 55 ton. Dagelijks vindt het vrachtvervoer plaats van 7uur 's morgens 
tot ca 17.00 uur 's avonds. Elke kwartier dendert er een vrachtauto langs ons huis (zie bijlage 2). 

Dit transport vindt plaats naar een afvalverwerkingsbedrijf in Alkmaar. Het laatste stuk in Bergen gaat heen via 
de Bergerweg/ Nesdijk/ Meerweg en terug via de Groeneweg (zie kaartbijlage 3). 
Beide dijken zijn bijzonder smal, zeer kwetsbaar en zeer zeker niet afgestemd op intensief zwaar verkeer. 
De Nesdijk voor ons huis heeft een breedte van slechts 4 meter, kent geen voetpaden en is 30 km-zone. 
Bovendien maakt de Nesdijk in voor- en najaar deel uit van de paddentrekroute. De beperkte breedte betekent 
dat er te weinig ruimte is voor vrachtauto's om personenauto's te passeren waardoor men uitwijkt naar de berm. 
Weg en berm worden stuk gereden en voor de voetganger is geen ruimte (zie bijlagen 2 en 4). 

Concreet bestaat de overlast voor de bewoners Nesdijk uit: 
verkeersonveiligheid; 
verkeerlawaai en fijnstof; 
verkeerstrillingen in de woning (scheurvorming is al geconstateerd); 
stuk gereden bermen en verzakking van de dijk. 

Inmiddels duurt de overlast van dit transport 3 maanden. 

De gemeente Bergen heeft over de routing van het transport, de tijdsduur en de consequenties voor de omgeving 
niet gecommuniceerd met de betrokken bewoners. Gezien de impact van deze enorme operatie is dit voor ons 
volstrekt onbegrijpelijk en dit nemen wij de betrokken wethouder bijzonder kwalijk. 

Wij zijn het zat en het einde is nog niet in zicht. Volgens een woordvoerder van het Ecodorp duurt het 
materiaaltransport zeker nog tot het eind van het jaar! Voor ons is voortzetting van de huidige routing 
niet acceptabel. Wij zijn bezorgd over hoe het daarna verder gaat met de aan- en afvoer van (bouw)materialen bij 
de ontwikkeling van het Ecodorp. 

Wij zijn van mening dat het transport op deze wijze per direct moet stoppen en dat de gemeente een alternatieve 
route moet aanwijzen via de kolonel Sneepweg. Deze route maakt een directere ontsluiting naar de Martin Luther 
Kingweg mogelijk, is daarmee veel korter en levert, afhankelijk van de uitwerking, overlast op voor geen enkele 
woning of nog maar 1 woning. Ook bij verdere ontwikkeling van het Ecodorp is dit de meest optimale 
ontsluitingsroute. De weg ter breedte van 6m ligt er al maar moet alleen nog worden opengesteld, 
óók voor landbouwverkeer (zie bijlage 5). 
Daarom stellen wij u concreet de volgende vragen: 

1. Waarom heeft de gemeente Bergen vooraf geen eisen gesteld aan de routing van het materiaal-
transport, rekening houdend met de bewonersbelangen en de kwetsbaarheid van Nesdijk en 
Groeneweg? 

2. Waarom zijn de bewoners niet geïnformeerd over de consequenties van dit transport? 
3. Kunt u bevorderen, dat het materìaaitransport via de huidige route per direct wordt stopgezet en dat de 

door ons voorgestelde alternatieve route via de kolonel Sneepweg wordt opengesteld en in gebruik 
wordt genomen voor materiaal transport van en naar het Ecodorp en óók voor landbouwverkeer? 

4. Kunt u bevorderen dat de betrokken bewoners (Nesdijk en Groeneweg) alsnog worden geïnformeerd 
over de stand van zaken en de voortgang door de betrokken wethouder? 

Gezien de bijzondere kwaliteit van de Nesdijk, de 30 km-functie en de hoge verkeersintensiteit stellen wij tenslotte 
voor dat op korte termijn met de bewoners het overleg wordt gestart over inrichting en beheer van de weg. 

Dit Raadsadres wordt ondersteund door de bewoners van Nesdijk 3 Vm13 en Meerweg 47 ťm51, zie bijlage 6. 

Hoogachtend, 
H. Epskamp 
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De Nesdijk ter plaatse van de Meerweg 47 en Nesdijk nummers 1 t/m 11 heeft slechts een breedte van 4.00m. Dat betekent 
dat auto's elkaar niet kunnen passeren en uitwijken naar de bermen. 
Die bermen worden vervolgens stuk gereden en verzakken. Voor voetgangers (bewoners) is al helemaal geen ruimte. 
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Huidige transportroute tussen Ecodorp en Sortiva bv via lus Bergerweg, Nesdijk, Meerweg, Groeneweg 

Voorgestelde (directe) alternatieve deelroute ter ontlasting van Nesdijk, Groeneweg en Bergerweg 



Bijlage 4 



Bijlage 5 

De alternatieve route ligt voor de hand 
maar moet alleen nog worden 
opengesteld 

Kol. Sneepweg gezien vanaf de 
Hoeverweg richting Ecodorp 
Eigen weg Defensie alleen toegankelijk 
voor bestemmingsverkeer 
6.00m breed 

Kon. Sneepweg betonplatenbaan 
Ter hoogte van defensieterrein 
ca 4.00m breed 

Kon. Sneepweg gezien vanaf Groeneweg 
ca 4.00m breed; 45 m lengte 



Bijlage 6 

Ondergetekenden ondersteunen liet Raaàsadres d.d. 4 oktober 2016 
vanH. Epskamp m.b.t. het materiaaltransport Ecodorp. 
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