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Geachte leden van de gemeenteraad

Samenvatting:

Fietsersbond Bergen vraagt u om vast te houden aan voortbestaan van het fietspad 
Blijdensteinsweg / Verspyckweg en niet over te gaan tot afsluiting ervan, gezien het slechte alternatief
van de PWN / Staatsbosbeheer.

Inleiding 

Dankzij een actie en vele brieven en inspreken bij de Provinciale Staten hebben we nog steeds een 
fietspad Blijdensteinsweg. De Provincie draagt nu 50 % bij aan de kosten van het schoonvegen van 
het fietspad. Daarbij heeft de veegactie geholpen:

https://www.youtube.com/watch?v=2CtP5OKnZGQ

Op termijn willen Provincie en de natuurbeheerders -PWN en Staatsbosbeheer-  echter dit fietspad 
opheffen. Ook stellen ze andere fietspaden in de gemeente Bergen ter discussie, zoals de Woudweg.

Ons overleg met PWN en Staatsbosbeheer van de afgelopen 2 jaren heeft niets anders opgeleverd 
dan herhaling van standpunten.

Belang van behoud Blijdensteinsweg en een goed recreatief fietsnetwerk

Mensen gaan op de fiets de natuur in om diverse redenen: samen op pad gaan, gezond voor lijf en 
geest, bewust worden van het belang van natuur; om te genieten van strand en duinen. Een goed 
fietsnetwerk is van belang voor zowel bewoners voor hun wekelijkse ommetje als voor bezoekers van 
vakantiehuisjes. Een uitgebreid netwerk van wandel- en fietspaden is daardoor ook zeer belangrijk 
voor alle ondernemers in onze dorpen, zoals verhuurders van fietsen, de winkeliers, de horeca en de 
verhuurders van accommodaties. 

Fietspad Blijdensteinsweg is onderdeel van de Kustroute, Eurovelo 12, een internationale route van 
7200 km langs de kusten van meerdere landen. Als het aan de natuurbeheerders en de Provincie ligt,
gaat een rondje fietsen verloren.

Diverse voorstellen Fietsersbond afgewezen, halvering fietsnetwerk dreigt

Fietsersbond Bergen heeft in november 2022 diverse voorstellen gedaan voor de Blijdensteinsweg. 

De 5 varianten van de Fietsersbond bieden een bescheiden omrijdroute -tot 800 meter hemelsbreed- 
met behulp van een beeldbepalende fietsbrug; deze opties  laten de kwaliteit van de Europese 

https://www.youtube.com/watch?v=2CtP5OKnZGQ


Kustroute en het fietsnetwerk in tact. PWN en Staatsbosbeheer hebben ons op 26 januari hun 
afwijzing van deze varianten medegedeeld; de provincie heeft dit bevestigd in een brief van circa 7 
februari. 
De Fietsersbond heeft ook als alternatief het vastleggen van het stuifduin beschreven, zoals dat 
plaats vindt in Zuid-Holland bij het Norapad. PWN en SBB hebben ook deze variant afgewezen. 
Hetzelfde geldt voor een fietstunnel.

De enige variant die de beide organisaties ons meedeelden betreft een doorbraak op bijna 2 km 
afstand bij de Lovinkslaan. Fietspad Blijdensteinsweg zou dan worden afgesloten. We hebben geen 
bezwaar tegen deze extra doorbraak, maar deze omrijdroute is zo ver verwijderd van de 
Blijdensteinsweg, dat de gehele route Verspyckweg – Hargerzeeweg -tussen fietsknooppunten 8 en 
20- onbruikbaar wordt. PWN, Staatsbosbeheer en Provincie stellen geen omleiding van de 
Blijdensteinsweg voor, maar een afsluiting. Dit is onacceptabel

De Fietsersbond merkt tevens op, dat natuurbeheerders spreken over de onhoudbaarheid van de 
Woudweg en mogelijk andere fietspaden in het gebied rond Bergen en Schoorl aan Zee. Enige 
strandopgangen alleen bereikbaar zijn voor wandelaars en fietsers; dat betreft o.a. de bocht in de 
Woudweg -tussen fietsknooppunten 5 en 8- en 2 opgangen bij paal 29, Schoorl aan Zee. Afbraak van 
deze strandopgangen is eveneens onacceptabel. De bereikbaarheid van de kust per fiets moet op 
peil blijven.

Beleid Provincie en gemeente inzake fietsbevordering.

De Fietsersbond acht opheffing van fietspad Blijdensteinsweg strijdig met: 
 het door de Provincie vastgestelde beleid inzake fietsverkeer, “Perspectief fiets”, 2019 [en 

met de nota over recreatie] .Opgave 7 van eerstgenoemde nota: “bevordering fietstoerisme”
 het door de gemeenteraad vastgestelde Fietsbeleidsplan, januari 2016: “Het completeren en 

verbeteren van het recreatieve fietsnetwerk”. 

Voorstel Fietsersbond: of beperkte omleiding Blijdensteinsweg of vastleggen duin; behoud 
Woudweg

De Fietsersbond gaat ervan uit, dat de bevoegdheid tot afsluiting van een weg bij de gemeenteraad 
ligt. Wij vragen u om niet over te gaan tot afsluiting van de Blijdensteinsweg, tenzij een nieuw tracé 
wordt aangelegd op hemelsbreed minder dan 1 km afstand van de Blijdensteinsweg.

Onze voorstellen om de fietsroutes open te houden kunnen gecompenseerd worden door 
beperkingen rondom autoverkeer en parkeervoorzieningen; dan kunnen we een duurzaam antwoord 
geven op de uitdagingen voor nu en de toekomst. Per saldo dragen we dan meer bij aan de natuur en
de samenleving dan ooit was bedoeld met de Natura 2000 plannen.

Namens Fietsersbond Bergen,

Reijnoud de Haan

Bergen-NH@Fietsersbond.nl

Bijlage[n]

 Mogelijkheden om fietsroute door de duinen te behouden, Fietsersbond afdeling Bergen, 
november 2022, apart verstuurd

 Website Fietsersbond Alkmaar, https://www.fietsersbond.nl/nieuws/natuurplannen-bedreigen-
fietspaden-langs-de-kust/
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Plattegrond omleiding PWN en Staatsbosbeheer:




