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Betreft zienswijze Fietsersbond inzake ontwerp-bestemmingsplan Delversduin dd 26 maart 2021

Aan de gemeenteraad van de gemeente Bergen

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij dient de Fietsersbond een zienswijze in inzake het Ontwerp-bestemmingsplan Delversduin.

Als vereniging hebben wij geen opvatting over het bouwplan op zich, maar wel over de 
verkeersafwikkeling. Hierin is de positie van de fietsers onvoldoende gewaarborgd. Op zich is het 
mogelijk, om de gevolgen van het bouwplan voor de belasting op de Herenweg te beperken, maar 
dan alleen als de gemeente keuzes maakt gericht op het veiliger maken van fiets- en 
voetgangersverkeer en het inperken / temmen van gemotoriseerd verkeer. Uit ambtelijke antwoorden 
blijkt ons, dat die bereidheid er nu nog niet is.

Buiten de nieuwe woonwijk verwachten wij extra bewegingen van vooral auto’s en fietsers. Op de 
kruisingen met de aantakkingen en op de Oude Egmonderstraatweg en Herenweg moet de veiligheid 
en het comfort [doorrijdkansen] van fietsers gewaarborgd zijn. Het bestemmingsplan en het ambtelijk 
antwoord op onze vragen geeft hiervoor geen garantie.

Het gevraagd comfort voor fietsers leidt tot onze wens, dat fietsers meer aansluitingen heeft op het 
gebied buiten de nieuwe wijk dan auto’s en dat er een aansluiting is op het fietspad Delverspad.

Antwoord 3 geeft aan, dat de gemeente iedere aansluiting voor fietsers ook wil gebruiken voor auto’s, 
“om de overlast van verkeer voor bewoners [in de wijk?] zo klein mogelijk te houden”.

In antwoord 11 geeft u aan, dat Delversduin niet leidt tot problemen op de Herenweg; tegenstrijdig is 
dan, dat de blijkbaar beperkte vervoersstroom wel tot problemen zou leiden in de aantakking. 
Antwoord 6 klopt hier ook niet mee.

Spreiding van gemotoriseerd verkeer is o.i. een onjuist verkeersprincipe; dit dient geconcentreerd te 
worden; fietsers krijgen dan extra routes om de functie-eis voor fietsers inz directheid te waarborgen.

In antwoord 4 staat: “Een directe aansluiting op het Delverspad is niet mogelijk omdat het gebied 
tussen de woonwijk en het Delverspad beschermd duingebied is.”. Merkwaardig is het dan, dat het 
bouwplan zelf al reikt tot het duingebied; dat een fietspad een aantasting van het duingebied zou 
betekenen, mist o.i. het begin van geloofwaardigheid.

De Fietsersbond pleit voor een doorfietsroute conform Provinciaal beleid door Egmond aan den Hoef. 
De Oude Egmonderstraatweg is hierin essentieel. In antwoord 8 geeft u aan, dat er op diverse punten 
problemen bestaan met de doorstroming van fietsers tussen Alkmaar en Egmond aan Zee. Dat is op 
zich juist. Maar de kruising Oude Egmonderstraatweg met het parkeerterrein / Duynmayerskroft [zie 



opname van google maps in de bijlage] is belangrijk voor fietsers. Door hier ook auto’s te laten rijden, 
veroorzaakt het bestemmingsplan een extra complicatie voor de doorstroming en veiligheid van 
fietsers. In het bestemmingsplan is de huidige voorrang niet gegarandeerd.

In vraag 11 stellen wij het belang van herinrichting van de Herenweg als onderdeel van een 
uitgebreide 30 km-zone voor, in navolging van de aangenomen motie van de Tweede Kamer. Uw 
antwoord geeft aan, dat u de mogelijkheid open houdt om de Herenweg te beschouwen en in te 
richten als een 50 km-weg. Dit verbaast ons: tussen de Tigellaan en de Beatrixlaan zijn drempels 
aangebracht, zodat de weg een uitstraling heeft van een 30 km-zone, hoewel de bijbehorende borden 
ontbreken. 

Het lijkt ons logisch, dat de rest van de Herenweg als 30 km-zone wordt ingericht, om de veiligheid 
van de extra verkeersdeelnemers te waarborgen. O.i dient de afweging te geschieden vanuit de 
voetganger en fietser: kruisende langzaam verkeersdeelnemers maken een lagere rijsnelheid van 
gemotoriseerd verkeer noodzakelijk; bovendien ontbreekt hier de ruimte voor aparte fietspaden. Door 
deze 2 argumenten vanuit belangen van niet-gemotoriseerd verkeer is opname van de Herenweg 
binnen de kom als 30 km-zone een wens. Hieraan komt u nu niet tegemoet.

Samengevat: bij een wijziging van uw verkeerskundige opvattingen rond dit bouwplan zouden de 
bezwaren van de Fietsersbond kunnen vervallen. Op dit moment zijn de verkeerskundige gevolgen 
van het plan zo slecht, dat de Fietsersbond en zienswijze moet indienen. Mogelijk kan een overleg op 
politiek niveau leiden tot een bevredigender verkeersafwikkeling.

Met vriendelijke groet namens de Fietsersbond afdeling Bergen, Reijnoud de Haan

Bijlage: kruising Oude Egmonderstraatweg - Duynmayerskroft

Bijlage: vragen ingediend op 14 april en antwoorden van 3 mei 2021



Ik heb tevens de volgende vragen en opmerkingen:

1. Deelt de gemeente ons standpunt, dat de openbare ruimte meer wordt ingericht voor de 
belangen van voetgangers en fietsers en minder de auto dient?
De openbare ruimte wordt ingericht om een voor de bewoners en andere omwonenden 
leefbare en bruikbare woonomgeving te realiseren. Onderdeel daarvan is een inrichting 
als verblijfsgebied.
 

2. Mis ik bij punt 5.13 duurzaamheid de betere positie van de fiets t.o.v. de auto? Of staat 
dat elders vermeld?
Het gebied wordt ingericht als 30 km – gebied waardoor de positie van voetgangers en 
fietsers binnen het gebied voldoende zijn gewaarborgd. Ook is het door de omliggende 
bebouwing niet mogelijk om meer ontsluitingen te realiseren die resulteren in voor 
fietsen meer directere routes 

3. Leidt dit ertoe, dat de fietser meer aansluitingen heeft dan auto’s?
Alle drie de aansluitingen van Delversduin zijn zowel bedoeld voor auto – als voor 
fietsverkeer. Dit om de overlast van verkeer voor de bewoners  van het gebied en de 
aanwonenden van de aansluitingen zo klein mogelijk te houden. Meer aansluitingen op 
het gebied zijn niet mogelijk i.v.m. de omliggende bebouwing en het omliggende 
(beschermde) duingebied.  

4. Heeft de fietser -evenals de voetganger- een aansluiting op het Delverspad?
Een directe aansluiting op het Delverspad is niet mogelijk omdat het gebied tussen de 
woonwijk en het Delverspad beschermd duingebied is. 

5. Ik stel voor, dat de fietsers meer ontsluitingen’ hebben op de omgeving dan 
gemotoriseerd verkeer; ik lees dit niet in het plan; waarom niet? Gaat u dit aanvullen?
De hoeveelheid verkeer in de woonwijk is niet zo groot dat aparte fietsvoorzieningen 
noodzakelijk zijn. Daarnaast is het aantal mogelijke aansluitpunten van de wijk op het 
omliggende wegennet  ook beperkt zoals bij een eerdere vraag al is aangegeven..

6. Ik geef de voorkeur aan slechts één aansluiting van gemotoriseerd verkeer; dus 
concentratie in plaats van spreiding; deelt de gemeente dit standpunt? Zo nee, waarom 
niet?
Een aansluiting voor de wijk voor gemotoriseerd verkeer betekent dat alle verkeer op 
een punt wordt geconcentreerd waardoor de verkeersafwikkeling van deze aansluiting 
moeilijker wordt en de overlast van deze aansluiting voor de direct aanwonenden groter 
wordt. Ook voor fietsverkeer wordt op deze kruising de overlast groter. Door meerdere 
aansluitingen kan deze overlast worden beperkt en zijn er meer mogelijkheden om de 
aansluiting, ook voor fietsers en voetgangers, goed  in te richten. 

7. Een aansluiting voor gemotoriseerd verkeer op de Oude Egmonderstraatweg 
compliceert dit kruispunt met de hoofdroute voor fietsers naar Alkmaar; laat de 
gemeente deze aansluiting voor auto’s vervallen?
De aansluiting van Delversduin bij de Duynmayerscroft heeft gevolgen voor de 
Egmonderstraatweg en de aansluiting Egmonderstraatweg /Heereweg bij de 
verkeerslichten . In een eerdere fase van deze planontwikkeling is al aangegeven dat dit  
een reden is om de verkeerscirculatie in Egmond aan den Hoef te herzien.



8. Fietsverkeer heeft op hoofdroutes belang bij goede doorstroming op hoofdroutes; 
voorrang voor fietsers op de Oude Egmonderstraatweg is zeer nodig; is toekomstige 
doorfietsroute conform Provinciaal beleid; op de Herenweg in de tweede plaats
De problemen m.b.t. de doorstroming van fietsverkeer vanuit de richting Heiloo en 
Alkmaar worden niet door dit bouwplan veroorzaakt en zijn in de huidige situatie ook al 
aanwezig. Dit bouwplan is mede een aanleiding om de verkeerscirculatie in Egmond aan 
den Hoef te evalueren en te herzien zoals bij de eerdere planontwikkeling al was 
aangegeven door de gemeente. Dat geldt ook voor de Herenweg en het centrumgebied 
van het dorp. 

9. Op pagina 30 wordt gesproken over ‘verkeer’ en ‘verkeersgeneratie’. Ik zie geen 
vermelding van het extra aantal fietsers vanuit het woongebied, waarom niet? Hoeveel 
extra fietsers verwacht u? Is dit hetzelfde aantal als van motorvoertuigen?

De berekening is uitgevoerd om te kunnen bepalen of het omliggende wegennet de 
extra te verwachten verkeersstroom kan verwerken. Het autoverkeer is daarvoor 
maatgevend. Dat betekent niet dat er in de uitwerking geen rekening wordt gehouden 
met voorzieningen voor fietsverkeer. 

10. Waaruit bestaat het uitvoeren van toekomstige kruispunten conform ‘duurzaam veilig”?
Binnen de uitgangspunten van duurzaam veilig kan een kruising of een weg op 
verschillende manieren worden ingericht. Deze zijn onder meer in verschillende 
publicaties van onder meer het CROW – terug te vinden. Op welke manier de kruisingen 
worden ingericht wordt in de uitwerking van het plan bepaald bij het maken van een 
definitief ontwerp.. 
 

11. Stel, dat vanuit het nieuwe gebied per uur 111 auto’s en 111 fietsers en een aantal 
voetgangers extra op de weg zijn; dan krijgt de vooral Herenweg meer verkeer te 
verwerken en levert het oversteken van de Herenweg meer problemen op. De Tweede 
Kamer wil invoering van 30 km als maximum-snelheid in de bebouwde kom. Deelt de 
gemeente deze wens? Gaat de gemeente gelijktijdig met het bouwen de Herenweg 
inrichten als 30 km-zone?
De groei van de verkeersintensiteit a.g.v. de ontwikkeling van Delversduin op de 
Hereweg is niet dusdanig groot dat er daardoor problemen met het oversteken van de 
weg verwacht worden. 
De bedoelde in de tweede kamer aangenomen motie geeft aan dat  er een nieuw 
afwegingskader moet worden ontwikkeld waarbij 30 km / uur als uitgangspunt wordt 
gehanteerd. Dit omdat een 30 km – weg, mits goed ingericht, veiliger is dan een 50 km 
weg. De Hereweg heeft een doorgaande functie voor autoverkeer waaronder ook  
vrachtverkeer waardoor het niet zonder meer mogelijk of wenselijk is om deze in te 
richten als 30 km – weg.
In het antwoord bij vraag 7 is al aangegeven dat, mede daarom de verkeerscirculatie in 
Egmond aan den Hoef, wordt herzien.
 
 


