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Programma van Eisen Eeuwigelaan 
 
De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een 
belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer naar de kust.  
 
In een motie uit 2012 geeft de raad opdracht “te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 
om een voldoende breed fietspad te maken vanaf het centrum van Bergen tot aan de 
Franschman en bij dit onderzoek een variant te betrekken waarbij een gescheiden fietspad 
aan weerszijden van de Eeuwigelaan wordt gerealiseerd”. 
 
Tellingen wijzen uit dat de verkeersintensiteit gedurende langere periode hoog is en dat het 
op het fietspad meerdere zomerse weken per jaar zelfs zéér druk is. De verwachting is dat 
deze drukte alleen maar toe zal nemen. 
 
Daarnaast is de rijweg smal en is de conditie van een aantal bomen matig, waardoor 
nagedacht moet worden over de toekomst van de Eeuwigelaan, waar bomen het karakter 
van de laan voor een groot deel bepalen.  
 
Daarom heeft de raad op 28 januari 2016 een startnotitie vastgesteld, inclusief amendement 
waarin de veiligheid van de weg, het fietspad en een visie op de toekomst van de bomen in 
één plan worden aangepakt. 
 
In dit voorstel wordt een Programma van Eisen (PvE) voor de inrichting van de Eeuwigelaan 
ter vaststelling aangeboden. Het uitgangspunt is dat het bijzondere karakter van de 
Eeuwigelaan in stand wordt gehouden of zelfs versterkt. 
 
In het PvE gaat het hoofdzakelijk om de volgende activiteiten: 

a) het realiseren van een éénrichtingsfietspad aan beide zijden van de Eeuwigelaan 
b) het realiseren van passeerstroken langs de rijbaan 
c) het laankarakter behouden door bij uitval nieuwe bomen aan te planten  
d) herstel van het Rondeel 

 
Andere zaken die in het PvE zijn opgenomen bestaan uit het vervangen van de openbare 
verlichting en het aanbrengen van hagen waar dat mogelijk is. Ook wordt in de volgende 
fase onderzocht of en waar er aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan een voetpad 
gerealiseerd kan worden. 
 
Om tot het PvE te komen, is constructief overleg geweest met een klankbordgroep.  
 
Indien de raad het PvE vaststelt, wordt het PvE in de volgende fase uitgewerkt in een 
inrichtingsplan, waarbij de klankbordgroep wordt betrokken. 
 
 
 


