Nota overlast door stuifzand Blijdensteinsweg; verkorte inbreng Staten 22 nov
Fietsersbond doet oproep aan Provincie om de overlast op Europees fietspad te [doen] beëindigen
Gebruik door vele fietsers van dit fietspad in mooi landschap
Veel fietsers gebruiken het fietspad Blijdensteinsweg tussen Bergen en Schoorl aan Zee. Dit zijn
mensen uit de buurt, maar ook toeristen uit binnen- en buitenland. Het is een fietsroute van Europese
allure, te vergelijken met de DonauRadweg en Velo a Loire. Het is niet zomaar ‘een fietspaadje’.
Velen genieten van dit prachtige landschap.
internationale fietsers gebruiken met plezier de beroemdste fietsroute van Europa:
https://en.eurovelo.com/ev12
ANNIE IS OP WEG VAN MIDDEN-FRANKRIJK
naar KOPENHAGEN, 28 april 2016

ONBEKENDE VACANTIEFIETSERS 16 JUNI
2021

Stuifduin bedreigt fietspad Verspyckweg – Blijndesteinsweg vanaf november 2020
Vanaf november 2020 zijn er problemen op dit fietspad, toen Staatsbosbeheer ophield met het
zandvrij maken van het fietspad: een enorm stuifduin hindert deze route. Aanvankelijk wilde
Staatsbosbeheer het pad niet vegen. Toen volgde zelfwerkzaamheden van de Fietsersbond:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/281701/overstekend-duin-doorn-in-het-oog-van-fietsersbond
Maart 2021 heeft Staatsbosbeheer dit pad geveegd. Staatsbosbeheer wil als beheerder van dit pad
niet opnieuw vegen; zij beweert hiervoor geen geld te hebben.
Inmiddels filmen en fotograferen wij vele slippende, afstappende en soms ook vallende fietsers; vanaf
de fiets kijk je tegen een berg, vanaf de bovenkant zie je een ravijn

Op dit moment is het gebruik van het fietspad zeer moeizaam:; zie diverse films
Na iedere veegbeurt treffen wij blijde fietsers, bij het ploeteren door het zand ontmoeten we boze
fietsers.
blijde fietsers uit Egmond aan zee, april 2021

boze fietser tilt fiets op en houdt mij aan de
praat, februari 2021

Belemmerend stuifduin en provinciaal fietsbeleid
Fietsen is plezierig, neemt minder ruimte in beslag dan een auto, is goed voor de gezondheid en voor
het klimaat. Klimaatverandering betekent verschuiving van gordels van planten, insecten en dieren,
die van elkaar afhankelijk zijn en elkaar niet kunnen bijhouden.
De Provincie zou de voorkeur kunnen en moeten hebben voor een fietstocht in de omgeving boven
en “eindje toeren met de auto”. 37% van alle fietskilometers betreft het motief ‘recreatie’. Eisen en
richtlijnen wat betreft infrastructuur en onderhoud zijn er voor fietsers ongeacht hun reismotief:
behandel recreatieve fietsers ook goed.
De Provincie heeft januari 2019 voor de fiets een beleidsplan vastgesteld: perspectief Fiets. Op
pagina 40 hiervan staat:
´Door het verhogen van de kwaliteit en het promoten van de lange afstands- en recreatieve routes
profiteert de hele provincie van kleinschalig toerisme en wordt het midden- en kleinbedrijf ook in het
buitengebied gestimuleerd”
Zie: https://www.noord-holland.nl/onderwerpen/verkeer_vervoer/fiets/beleid/perspectief_fiets
Het Rijk heeft met Provincies plannen geïnventariseerd om het fietsen te stimuleren: er is een
uitgebreide excell-lijst met een miljard aan projecten. Fietsersbond en gemeenten hebben ook vele
recreatieve routes op de lijst gezet.
Eisen en richtlijnen verschillen niet wezenlijk al naar gelang verplaatsingsmotief; ook recreatieve
fietsers willen zich veilig en comfortabel verplaatsen
Overigens bracht de Fietsersbond september 2019 een nota uit over recreatief fietsen :
https://files.fietsersbond.nl/app/uploads/sites/105/2019/12/06164839/50-lf1-noordzeeroute-conceptnota-versie-30-september-2019.pdf
Niet alleen bij Bergen / Schoorl, ook elders worden fietspaden bedreigd of zijn verdwenen door
stuifduinen, bv Kattendel bij Bloemendaal.
Waaraan wordt het geld besteed en waarom niet aan het schoonhouden van dit fietspad?
Het bord ‘fietsers verplicht afstappen’ [zie fotoreportage] staat er al een jaar. Dit is ongehoord: een
autoweg kent geen bord ‘verplicht uitstappen’; een doorgaande weg voor auto’s zou binnen een dag
sneeuw- of zandvrij zijn gemaakt; hier verplichten Provincie en Staatsbosbeheer fietsers al een jaar
tot geploeter. Ter vergelijking rechts de massieve inzet bij sneeuw op een autosnelweg.

De Provincie heeft diverse subsidiepotten voor bevordering van fietsverkeer en veiligheid van fietsers.
Dat noch de Provincie noch Staatsbosbeheer geld heeft het berijdbaar houden van dit fietspad is
vreemd: de afgelopen tijd rijden er vele voertuigen in het gebied; deze vervoeren bakken vol zand,
restanten van bomen; dit vergt geen mensenuren, maar maanduren; dat kost tienduizenden euro’s;
Dan moet voor het weghalen van wat zand ook geld zijn!
afvoeren snoeihout Dr Van Seijnbos 12 januari
2021, opname bij Julianalaan

Idem linker voertuig, in de verte
veegmachine SBB voor alleen bladeren

___________________________________________________________________________
De subsidieregeling kleine infrastructuur ad 7 miljoen is nu vervallen en had betrekking op
infrastructuur niet op beheer of onderhoud. Maar dit is een uitzonderlijke situatie; het probleem met
het stuifduin is ontstaan met medeweten of in opdracht van de Provincie. De organisatie die het
onderhoud zou moeten verrichten, beweert hiervoor geen geld te hebben. Dan moet een eenmalig
besluit of regeling mogelijk zijn.
Gevraagd is naar de frequentie van noodzakelijk onderhoud. Dit hangt af van de mate waarin het
zand wordt weggeveegd. Als het zand tot 2 meter vanaf het fietspad wordt verwijderd, lijkt eens per 2
maanden voldoende; maar dit is een ruwe schatting.
Argumenten op inhoud of op protocollen?
De Gedeputeerde van de provincie heeft maandag 15 november afgeraden om een bedrag van 5500
euro te besteden aan subsidie voor het schoon vegen van het fietspad. Het zou een precedent
kunnen vormen. Nu lijkt een precendentwerking mij zeer nuttig, als het om een goede zaak gaat.

Voor burgers is het vervelend, als overheden [SBB en Provincie] de bal laten rondspelen tussen; wij
vragen niet om overleg van iedereen met iedereen; wij vragen om actie, om daden.
Langetermijn voor fietspad Blijdensteinsweg
Dat wat betreft de korte termijn. Wij vragen om heroverweging: laat het fietspad geregeld schoon
vegen.
Voor de lange termijn verwachten wij overleg met ook de Fietsersbond en de Duinstichting. Tot
dusverre heeft de Fietsersbond hierover geen enkel contact; het is ons onbekend, wie de deelnemers
aan dit ambtelijk overleg zijn, waarnaar is verwezen door de Gedeputeerde op 15 november..
Op voorhand zijn er al enige mogelijkheden / opties, maar ook problemen bij iedere oplossing. De
opties zijn in volgorde van voorkeur:
•
•
•
•

stuifduin 10 meter afgraven; restant vastleggen met matten en helmgras;
Verschuiven naar het westen, het fietspad zou dan aan de westzijde van het stuifduin liggen
Verschuiven fietsroute naar het oosten: probleem: er zijn veel bomen en vooral steile hellingen
Tunnel of brug op huidige locatie: het zal blijven waaien en stuiven

Wij verwachten ook expliciet overleg met bewoners , Duinstichting en Fietsersbond over oplossing
voor de lange termijn. Dit Europese fietspad dient behouden te blijven en befietsbaar.
Zijpad: andere bedreigingen voor fietsroutes
Op vraag van de heer Kohler, of we ons zorgen maken over het verwaaien van zand vanuit het
gekapte Dr Van Steijnbos: “ja, er liggen nu enorme zandhopen achter de afgezette mierenhopen van
het voormalige Van Steijnbos,, zie foto 14 november 2021”. Daar staat tegenover, dat
Staatsbosbeheer heeft gesteld, taferelen zoals bij de Blijdesteinsweg te willen voorkomen, mail 25
augustus.
Verderop is er het Baaknol, waar partijen bomen zijn gepakt. Als de windrichting verkeerd staat, kan
de Hargerzeeweg worden overspoeld met zand.
Bij Bloemendaal is er het probleem- Kattendel. Vanaf 2010 zijn hier 5 sleuven gegraven om zand te
laten stuiven; van de kosten van 4 miljoen is 50% Europese subsidie toegekend. Eén fietspad met
strandopgang is verdwenen, een tweede fietspad is een groot deel van het jaar onbegaanbaar.
Waar hoort dit onderwerp thuis?
PS: dit onderwerp zou bij de Statencommissie NLG kunnen liggen. Maar soms wordt een scheiding
gemaakt tussen recreatief / sociaal verkeer en fietsen op weg naar werk of school. Dit is
merkwaardig. Op de N510 rijden vooral auto’s voor het landschap en de kust. Wordt het beheer
hiervan ook ontkoppeld van de sector infra? Het is vreemd, dat recreatief fietsen niet automatisch
wordt gezien als een zaak van infrastructuur, dus bij de bijbehorende Statencommissie mobiliteit.
Wij doen een beroep op de gekozen volksvertegenwoordigers om dit deel van de fraaiste fietsroute
van Nederland te behouden en toe te zien op maatregelen voor zowel de korte als de lange termijn.
Conclusie: de Fietsersbond verzoekt om een budget ter beschikking te stellen voor het schoon
vegen van het fietspad Blijdensteinsweg
Toegift tot slot: Twee schaduwen kijken verbouwereerd naar een vastgelopen duo-fiets, oktober 2021

