
Geachte Charles van der Mark, 

Op 22-03-2022 15:20 maakte u melding V2203 2166. Hieronder vindt u ons antwoord.  
    

  Hierbij de antwoorden op uw vragen. 
 
1. De rotonde bij Sint Maartenszee ligt binnen de bebouwde kom. Is het 
algemeen beleid van Rijkswaterstaat, om op hun N-wegen de fietsers uit de voorrang 
te houden? 
 
Het gaat hier om een provinciale N-weg waar de fietsers idd uit de voorrang 
worden gehouden. De fietsers moeten dus voorrang verlenen op het gemotoriseerde 
verkeer. 
 
2. De borden met snelheidsaanduidingen kloppen niet overal, althans naar 
onze mening. Komend vanaf Sint Maartensvlotbrug staat vóór de rotonde bord A01-
50. Dit ontbreekt als je vanaf Petten komt én vanaf Callantsoog. Op beide trajecten 
staat er wel direct na de rotonde een bord A01-60. 
Komend vanaf de Sint Maarensvlotbrug hebben wij geen bord A0-50) 
aangetroffen. Overigens is de Zeeweg niet in het beheer van de provincie Noord-
Holland. Dit betreft een weg van de gemeente. De Rvv- bebording die langs de N502 
staan zijn conform de richtlijnen geplaatst. Hier zien wij geen afwijking. 
3. Alleen op de Zeeweg staat een kombord met A02-60. Dit ontbreekt op de 
N502 richting Petten én richting Callantsoog. 
De komborden zijn niet van de provincie. De komborden zijn eigendom van 
de gemeente. 
 
4. Het tweerichtingen (voet-)(brom-)fietspad vanaf de rotonde richting 
Callantsoog voldoet niet aan de CROW-aanbevelingen. Vooral tijdens het badseizoen 
zijn er geregeld conflicten tussen fietsers en voetgangers (komend vanaf de 
naastgelegen campings). Bovendien rijden er (groepen) wielrenners. Gezien de 
verschillen in snelheid en massa zou dit fietspad spoedig gerenoveerd en verbreed 
moetebn worden. Staat dit in de planning? Dit punt is ook ingebracht samen met de 
evaluatie van de LF1. 
Het fietspad wordt op deze locatie niet aangepast in de zin van renovatie / 
verbreden etc. wel zal de markering opnieuw worden aangebracht en de eventuele 
overgroeien langs het voetpad worden gesnoeid.   

 
  

  Originele melding: 
 Aan de locatiemanager wegbeheer Kop van Noord-Holland. 
 
Over de Westerduinweg/N502 hebben wij de volgende opmerkingen: 
1. De rotonde bij Sint Maartenszee ligt binnen de bebouwde kom. Is het algemeen 
beleid van Rijkswaterstaat, om op hun N-wegen de fietsers uit de voorrang te 
houden? 
 
2. De borden met snelheidsaanduidingen kloppen niet overal, althans naar onze 

  



mening. Komend vanaf Sint Maartensvlotbrug staat vóór de rotonde bord A01-50. 
Dit ontbreekt als je vanaf Petten komt én vanaf Callantsoog. Op beide trajecten staat 
er wel direct na de rotonde een bord A01-60. 
 
3. Alleen op de Zeeweg staat een kombord met A02-60. Dit ontbreekt op de N502 
richting Petten én richting Callantsoog. 
 
4. Het tweerichtingen (voet-)(brom-)fietspad vanaf de rotonde richting Callantsoog 
voldoet niet aan de CROW-aanbevelingen. Vooral tijdens het badseizoen zijn er 
geregeld conflicten tussen fietsers en voetgangers (komend vanaf de naastgelegen 
campings). Bovendien rijden er (groepen) wielrenners. Gezien de verschillen in 
snelheid en massa zou dit fietspad spoedig gerenoveerd en verbreed moetebn 
worden. Staat dit in de planning? Dit punt is ook ingebracht samen met de evaluatie 
van de LF1. 
 

 


