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MEMO 
 

Bestemd voor : Gemeente Castricum, Eric Groot-van Ederen 
   Verstuurd door : PaanZEE bv 
   Onderwerp : Maatregelen Corona t.b.v. fietsers/voetgangers (versie 2) 
   Datum : 29 mei 2020 

 
Regulering fietsen/voetgangers om congestie te voorkomen 
 

  
 
Zoals onderling afgestemd hierbij de definitieve versie van de vastgestelde werkwijze voor 
de fietsen. De betaalde fietsenstalling (gehele benedenstalling vanaf ingang ventweg), 
bedoeld om de capaciteit uit te breiden en de beheersbaarheid (vandalisme etc.) te 
vergroten, zal niet voor 1 juni gereed zijn. 
  

1. Geen fietsen meer tegen het hek langs het fietspad plaatsen om vooral eind van de 
middag de situatie zoals op Hemelvaartsdag te voorkomen. De gehele berm langs 
het fietspad moet dus vrij blijven, zodat er geen voetgangers meer op komen. 

2. Onder aan de kluft op de kruising is voldoende ruimte voor een tijdelijke extra 
fietsenstalling. De gemeente heeft ons op 28 mei gevraagd om dit z.s.m. te realiseren 
tbv openbare fietsenstalling op uitsluitend de groene strook tussen de Zeeweg en het 
fietspad, omdat het overige deel Natura 2000 gebied is. Dit is vanmiddag gereed. 

3. Ca. 15 meter voor de fietsenstallingen staat een beveiliger (1) op het fietspad om de 
instroom te reguleren en te voorkomen dat er fietsen tegen de zijkant gezet worden. 
Hij zorgt er tevens voor dat het retourverkeer uitsluitend fietsers zijn. Alle voetgangers 
worden naar het voetpad aan de overkant van de straat gedirigeerd. Dit gebeurt tot 
ca. 21.00 uur. 

4. Onder aan de kluft staat vanaf ca 9.00 uur een beveiliger (2) om de instroom te 
doseren, danwel te stoppen om congestie bij de stallingen te voorkomen. Deze staat 
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daar tot ca. 17.00 uur 
5. Overdag beweegt een stallingsmedewerker van de fietsenstalling tussen de beiden 

beveiligers heen en weer om te voorkomen dat alsnog fietsen langs de kluft gedropt 
worden. 

6. In de fietsenstalling staan stallingsmedewerkers om mensen te sturen en zoveel 
mogelijk fietsen op een verantwoorde manier kwijt te kunnen. 

7. Tussen 11.00 uur en 17.00 uur staan er verkeersregelaars en boa’s van de gemeente 
bij Johanna’s Hof om op verzoek van de stallingsbeheerder de fietsen tegen te 
houden, vrij te geven en/of daar te laten stallen. Voetgangers worden direct naar het 
voetpad aan de overkant van de weg geleid. 

  
NB: Er zijn portofoons aanwezig tbv contact medewerkers PaanZEE en beveiligers (6 via 
Scholten). PaanZEE (Marcel of Floor) geeft aan de beveiligers aan of er nog ruimte is en 
wanneer tot sluiting/heropening kan worden overgegaan. De beveiliger boven bij de 
fietsenstalling coördineert de dosering onder aan de kluft en de beveiliger onder aan de kluft 
coordineert vervolgens op zijn beurt de dosering bij Johanna’s Hof.  
  
NB1: Sein “Fietsenstallingen VOL” wordt uitsluitend door PaanZEE (Marcel of Floor) 
gegeven aan de bovenste beveiliger (1) en tevens aan de piketmedewerker van de 
gemeente, zodat vervolgens het fietspad wordt afgesloten. 
 
NB2: Fietsenstalling VOL wordt op PaanZEE website vermeld. Gemeente zorgt voor 
externe communicatie als fietsenstalling vol is. 
 
NB3: Zaterdag om 9 uur bij briefing bij Zoomers. 
 
 


