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Betreft: Fietspad Duinweg 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Bij de behandeling van de kadernota is een motie aangenomen waarin ons college wordt opgedragen 

te onderzoeken hoe een veilige aansluiting van het fietspad Duinweg op de fietsroute Jan Verfailleweg 

gerealiseerd kan worden. Aanleiding daartoe was het beeld: 

 dat er een veilig fietspad ligt in de rand van de duinen aan de Duinweg 

 dit fietspad nu een onveilige en onduidelijke aansluiting heeft op de fietsroute op de Jan 
Verfailleweg. 

 

Het fietspad langs de Duinweg vormt een onderdeel in de fietspadenstructuur in Nieuw Den Helder en 

Huisduinen. De aansluiting op en oversteek van de Jan Verfailleweg maakt daar onderdeel vanuit. 

Het huidige fietspad langs de Duinweg heeft een zeer lage kwaliteit en laat in veiligheid te wensen 

over. Zeker ter hoogte van de aansluiting op de Jan Verfailleweg bestaat een niet logische en 

onveilige situatie. Langzaam verkeer is daardoor eerder geneigd om gebruik te maken van de rijbaan 

van de Duinweg. Vanuit dit is gegeven is het plan het fietspad op te knappen met een nieuw aan te 

leggen langzaam verkeersbrug ter hoogte van de Vechtstraat te verbinden met het oostelijk deel van 

Nieuw Den Helder. Hiermee ontstaat een aantrekkelijke route naar de sportpark De Streepjesberg, de 

duinen, Huisduinen en strandopgang Donkere Duinen. 

Het vernieuwde fietspad komt te liggen tussen de Jan Verfailleweg en de Tuintjesweg-Huisduinerweg 

en zal deels wordt gesitueerd op het bestaande fietspad “in de duinen”. Het huidige pad, grotendeels 

uitgevoerd in halfverharding met schelpen, zal worden opgewaardeerd tot een veilig vrijliggend asfalt 

fietspad met de juiste maatvoering voor fietsverkeer in 2 richtingen. Bij het pad wordt ook openbare 

verlichting aangebracht. 

 

De afdeling Noordkop van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Den Helder, juichen 

een veilige fietsvoorziening langs de Duinweg toe en kunnen zich ook vinden in deze nieuwe 

ontwikkeling. 

 

Het is onze intentie om voor het jaar 2017 een subsidie-aanvraag te doen bij de provincie Noord-

Holland in het kader van de Brede Doeluitkering Infrastructuur. Bij toekenning van deze subsidie zal 

de provincie naar ca. 50% van de aanlegkostenkosten voor haar rekening nemen. De resterende 

kosten komen voor onze eigen rekening.  

 
 
Den Helder, 13 september 2016. 
 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

loco-burgemeester 

B.O.B. Haitsma  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
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