
 

 

 

 

Beste Nicole Zwartelé, 

 

Via de mail heb je gevraagd of wij via jou het gemeentebestuur van Heiloo kunnen aangeven 

wat de zorgen van de inwoners van de dorpskern Egmond-Binnen zijn als straks de aansluiting 

op de A9 is gerealiseerd. De afgelopen jaren heb ik mij binnen de werkgroep Verkeer over deze 

plannen geïnformeerd, heb ik meerdere bijeenkomsten in Heiloo bijgewoond, en heb ik als 

bestuurslid van de Dorpsvereniging met inwoners van Egmond-Binnen over dit onderwerp 

gediscussieerd. 

 

Ik zal in deze brief antwoord op je vraag geven. De zorgen zijn onder te verdelen in drie kopjes 

(1,2,3). Daarnaast heb ik nog drie aanvullende punten (a,b,c), maar eerst iets over de 

verkeerssituatie in het dorp. 

 

Situatie 

De Herenweg is voor het verkeer van en naar Heiloo de belangrijkste doorgaande weg in ons 

dorp. Zie hieronder een foto van van de Herenweg. Het is een klinkerweg van 5,5 meter breed 

met aan beide zijden een stoep. De stoep is op sommige plaatsen niet breder dan vijf tegels 

breed tot aan de voordeur van een woning. Als je uit het café komt heb je vier tegels voordat je 

op de rijbaan staat. De Herenweg is een 30 km zone en deels als zodanig ingericht.  

 

Langs de Herenweg ligt onze basisschool, eetcafé Het Wapen van Egmond-Binnen, de 

snackbar, een fietsenwinkel, de autogarage, het dorpsplein en ons dorpshuis.  

 

 

Foto uit Google Streetview van de Herenweg in Egmond-Binnen waarover het verkeer 

van en naar A9 aansluiting Heiloo komt te rijden. 

 

Het zijn dit soort wegen die in Egmond-Binnen liggen. Met een beetje verkeersdruk ontstaat er 

al snel overlast, hinder of zelfs gevaar. Kleine kinderen fietsen over deze weg naar school, 

spelen op het trottoir, onze oudere bewoners steken over op weg naar de supermarkt. Zie op 
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de foto links de fietsen staan en de mensen op het terras zitten.  Met de huidige 

verkeersintensiteit is er maar weinig ruimte om een extra verkeer vanaf de A9 Heiloo 

aansluiting te verwerken. 

 

In het kaartje dat als bijlage is toegevoegd zijn de routes aangegeven die het verkeer van en 

naar Heiloo door ons dorp logischerwijs neemt. 

 

(1) Egmond-Binnen ligt op de route Heiloo   Egmond a/d Hoef en Egmond a Zee 

Verkeer tussen Egmond aan de Hoef en Egmond aan Zee kunnen op weg naar de nieuwe 

aansluiting meerdere routes kiezen. Eén van de routes loopt door Egmond -Binnen. Onderzoek 

van ingenieursbureau Goudappel, uitgevoerd voor de gemeente Heiloo, toont aan dat de route 

door Egmond-Binnen niet de meest voor de hand liggende route is. Wij verwachten echter niet 

dat al het verkeer zich aan de meest voor de hand liggende route houdt. Dat bijvoorbeeld 

mensen in westelijke richting rijdend op de Vennewatersweg in Heiloo 'gemakkelijk' rechtdoor 

rijden, de Vennewatersweg blijven volgen en in ons dorp belanden. Gewoon verkeer kr ijgt in 

ons dorp te maken met de 30 km zone met veel drempels, vrachtverkeer zal zich in de smalle 

straatjes niet op hun gemak voelen.  

 

Goudappel krijgt in hun modellen geen grip op deze verkeersstroom, maar onze inschatting is 

dat door dit mechanisme met de A9 aansluiting de verkeersdruk in ons dorp alleen maar toe 

kan nemen en dat het beeld uit de verkeersanalyses van Heiloo te rooskleurig is. 

 

 

(2) Strandverkeer 

Op typische stranddagen is veel verkeer onderweg naar Egmond aan Zee. Typische 

stranddagen zijn niet alleen dagen met veel zon en een temperatuur van 30 graden. Een mooie 

herfstdag, een feestdag of een voorjaarszonnetje trekt ook veel mensen naar het strand.  

 

Het zijn deze dagen dat het verkeer vanuit Alkmaar op de Hoeverweg vastloopt. De file begint 

soms bij de Krommedijk, bij de voormalige munitiedepots. Ook in Bakkum staat het verkeer 

voor de rotonde met de Heereweg en de Van Oldebarneveldweg dan te wachten.  

 

Wij verwachten op deze dagen dat navigatieapparatuur in auto's komend van de nieuwe A9 

Heiloo aansluiting als snellere route de weg door Egmond-Binnen aanbeveelt.  

 

De berekeningen van Goudappel houden geen rekening met verkeersdrukte en de daarmee 

gepaard gaande alternatieve routes; Heiloo heeft nooit ingestemd met ons verzoek hier naar te 

kijken en ook om deze verkeersstroom maken de inwoners van Egmond-Binnen zich zorgen. 

 

 

(3) Geen informatieavond 

Inwoners hebben alle informatie aangaande de verkeersafwikkeling uit Heiloo uit de tweede 

hand. Via de krant, vanuit de Dorpsvereniging, verhalen naar elkaar. De gemeente Bergen of 

Heiloo heeft de inwoners niet direct geïnformeerd over de gevolgen van de aansluiting. 

 

Op enkele kilometers afstand komt een nieuwe aansluiting op een Rijksweg; een route loopt 

door ons dorp en er is geen informatiebijeenkomst georganiseerd.  

 

 



(a) Verkeerstellingen 

De gemeente Bergen en Heiloo voeren verkeerstellingen uit.  

 

Wij zien die graag gecontinueerd; worden graag middels jaarlijkse rapportages op de hoogte 

gebracht van de tellingen en gaan graag met de gemeentes in gesprek wat een aanvaardbare 

verkeerslast van onze wegen is. 

 

(b) Route buiten om, via Zeeweg Castricum en randweg Alkmaar.  

Als doorgaande route van en naar Egmond a/d Hoef en Egmond aan Zee zien wij, net als de 

bewonersverenigingen in Heiloo, een route buiten de twee dorpskernen om als de beste 

situatie. Dat het verkeer de zuidelijke randweg van Alkmaar en de Hoeveweg of de Zeeweg 

Bakkum en vervolgens de Randweg Egmond-Binnen verkiest. Dan worden de wegen gebruikt 

die hiervoor het meest geschikt zijn en worden de dorpskernen ontzien. 

 

(c) Compliment 

Middels deze brief wil ik ook graag een compliment naar de gemeente Heiloo en hun inwoners 

maken omdat wij als dorpsvereniging Egmond-Binnen altijd welkom zijn geweest op de 

bewonersavonden die werden georganiseerd rondom het Verkeersplan Heiloo. Ook hebben wij 

opgemerkt dat er al diverse verkeersmaatregelen in Heiloo zijn getroffen om te proberen de 

verkeersstroom niet via Egmond-Binnen te laten lopen. Zo zijn bewegwijzeringsborden 

aangepast en hebben wij gezien dat een krappe bocht in het Malenvoort is verbreed.  

 

Beste Nicole, ik hoop je vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord, maar kan mij 

voorstellen dat er altijd vragen zijn. Jij of je collega's in Heiloo kunnen daarvoor altijd contact 

met ons opnemen. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Rob Tijsen 

rob@dorpsbelangenegmondbinnen.nl 
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