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Betreft brief aan gemeenteraad inz. voorrang en 30 km-zones. 

Geachte gemeenteraad,

Een aantal keren heeft u als raad het bevorderen van fietsverkeer besproken, [mede op basis van het 
in januari 2016 aangenomen Fietsbeleidsplan]. Een van die keren was het bespreken van behoud van 
voorrang voor fietsers op de fietsroute Laanweg te Schoorl [op 14 en 28 januari j.l.].

De Fietsersbond vindt, dat de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer [fietser en voetganger]  het 
uitgangspunt moet zijn voor de inrichting van de openbare ruimte. Eén van de factoren die het 
fietsverkeer bevorderen is het ongestoord kunnen doorfietsen; andere manieren om fietsgebruik te 
stimuleren zijn goed wegdek, voldoende fietsenstallingen, etc. Ook het aanpakken van onveilige 
situaties is belangrijk.

In deze brief leggen wij het accent bij het kunnen doorrijden als fietsers. Hierin voelen wij ons 
geïnspireerd door het voornemen van de Provincie om doorfietsroutes vanaf Alkmaar te creëren; 
hierbij merken wij op, dat het eindpunt [de kust!] nog niet duidelijk is geformuleerd. 

De Fietsersbond is van mening, dat ook binnen verblijfsgebieden / 30 km-zones routes met voorrang 
zinvol zijn, mits er sprake is van een herkenbare hoofdfietsroute.

Argumenten om te kunnen fietsen zonder te hoeven stoppen op hoofdroutes zijn:

 Stoppen en stilstaan geeft veel verlies aan energie; kunnen doorrijden geeft comfort;
 Stoppen en weer optrekken geeft meer kans op eenzijdige ongevallen bij ouderen;
 Een betere positie van fietsers qua reistijd en gemak geeft een voordeel tov de auto en draagt dus bij 

aan verschuiving van vervoersmiddelen en aan klimaatambities
 Fietsers hebben geen tweederangspositie, automobilisten leren om rekening te houden met niet-

gemotoriseerden

In januari 2021 hebt u besloten om de fietsers te Schoorl op de Laanweg ongestoord te kunnen laten 
doorrijden middels een “fietsrotonde”.

Gelijktijdig echter heeft de gemeente een plan voorbereid en ter visie gelegd om de hoofdfietsroute 
Hoflaan –  Eeuwigelaan voorrang te laten verlenen aan de hoofd-autoroute vanaf de Komlaan. Dit is 
geeft een andere richting aan dan het in Schoorl genomen besluit.

De Fietsersbond heeft na de bezwaarschriftencommissie de route naar de Rechtbank genomen. Wij 
hopen op een besluit van uw kant, om een andere richting te nemen en te sturen in de richting van 
behoud van voorrang voor fietsers vanaf de Hoflaan te Bergen.

Deze keuze staat niet geheel los van het principe van uitbreiding van 30 km-zones:  

 Beide voorrangssituaties -op de Hoflaan Bergen en Laanweg zijn gemakkelijker en veiliger 
uitvoerbaar bij opname van de kruisingen en de kruisende wegen in de 30 km-zone;

 Uitbreiding van 30 km-zones draagt in het algemeen bij aan veiliger wegverkeer en aan zelfstandige 
deelname van alle leeftijden -inclusief kinderen en senioren- aan het verkeer.

De Fietsersbond voegt hier 2 bijlagen aan toe: het beroepsschrift gericht aan de Rechtbank Haarlem. 
Tevens bieden we u een notitie over 30 km-zones aan.

De Fietsersbond verzoekt u om: 

a. Te besluiten om de fietsers vanaf de Hoflaan naar de Eewigelaan in de voorrang te houden en te 
kiezen voor de bijbehorende variant B, zoals besproken op 4 december 2019;

b. een drietal wegen nu reeds om te vormen tot 30 km-zone: Komlaan Bergen, Sportlaan Schoorl en 
Herenweg binnen de kom in Egmond aan den Hoef en onderzoek te doen naar de rest van de 
gemeente;

c. Vast te stellen, dat de doorfietsroutes vanaf Alkmaar Egmond aan Zee als eindbestemming hebben 
danwel doorgetrokken worden naar Bergen aan Zee en hiermee rekening te houden bij het maken 
van keuzes op verkeerstechnisch gebied.

Namens de Fietsersbond Bergen, Reijnoud de Haan



Bijlage: veiliger oversteek fietsroute met drempel, stopbord en signalering in wegdek


