
Recreatief belang Vervanging en Renovatieprojecten (V&R) Rijkswaterstaat  
Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie 
 
Algemene opmerkingen 

- We zien geen bedreigingen in de huidige Vervanging en Renovatieprojecten. Wel kansen om bijvoorbeeld de verhoging van de 
veiligheid voor recreanten en utilitair langzaam verkeer. De Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie denkt hier graag in mee.  

- Bij veel projecten wordt aangegeven dat de omgeving en/of stakeholders betrokken worden om ontwikkelingen en/of kansen voor 
gebiedsgericht werken vroegtijdig te signaleren en eventueel mee te nemen in de scope. De Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie 
neemt hier graag een rol in.  

- Bij enkele projecten wordt aangegeven dat in het vooronderzoek stilgestaan zal worden bij meekoppel-kansen en omgevingsaspecten.  
o Het zou goed zijn als dit bij alle projecten wordt meegenomen; 
o De Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie is graag gesprekspartner.  

 

Naam en locatie 
(hyperlink) 

Afbeelding Opmerkingen  Recreatief belang 

Kooybrug 

 

“Omgeving wordt betrokken om 
ontwikkelingen en/of kansen voor 
gebiedsgericht werken vroegtijdig te 
signaleren en eventueel mee te nemen in de 
scope.” 
 
Relatie met andere organisaties: Gemeenten 
Den Helder en Hollands Kroon, Provincie 
Noord Holland, Hoogheemraadschap, 
Landschap Noord Holland. 

De Kooybrug maakt 
onderdeel uit van het 
Wandelnetwerk Kop van 
Noord-Holland en het 
Fietsknooppuntennetwerk. 

Balgzandbrug 

 

Er is een verkeersbrug en een 
landbouwbrug. De landbouwbrug wordt ook 
gebruikt door ander langzaam verkeer. 
 
“Omgeving wordt betrokken om 
ontwikkelingen en/of kansen voor 
gebiedsgericht werken vroegtijdig te 
signaleren en eventueel mee te nemen in de 
scope.” 
 
Relatie met andere organisaties: Gemeenten 
Den Helder en Hollands Kroon, Provincie 

De Balgzandbrug wordt 
gebruikt door het 
Fietsknooppuntennetwerk 
en het Wandelnetwerk 
Kop van Noord Holland. 

https://www.google.nl/maps/place/de+Kooybrug/@52.9129552,4.7949616,20z/data=!4m5!3m4!1s0x47cf48514221d443:0xed2bbde9e70e28a5!8m2!3d52.9129552!4d4.7951151?hl=nl
https://www.google.nl/maps/@52.8863416,4.873476,18.91z?hl=nl


Noord Holland, Hoogheemraadschap, 
Landschap Noord Holland. 

Hoog Burel 

 

Er is een los fietspad, maar geen 
rijbaanscheiding. Geen wandelpad/stoep 
aanwezig. Wordt wel duidelijk door 
wandelaars gebruikt (zie zandpaadjes het 
bos in aan weerszijden). Meekoppelkansen 
om deze brug veiliger te maken! 
 
Relatie met andere organisaties: gemeente 
Apeldoorn, SBB, mogelijk provincie 
Gelderland. 
 
“Uitgangspunten: omgevingspartijen worden 
betrokken bij scoping.” 

Hoog Burel wordt gebruikt 
door het 
Fietsknooppuntennetwerk 
Veluwe.  

Brug over de 
Noord 

 

Voor Gemeente Alblasserdam is de Brug 
over de Noord onderdeel van een belangrijke 
en strategische fietsverbinding met Ambacht.  
 
Meekoppelkansen en omgevingsaspecten 
worden meegenomen in het 
onderzoek/planfase. 

De Brug over de Noord 
wordt gebruikt door 
Wandelnetwerk 
Drechtsteden, LAW Grote 
Rivierenpad en Fiets-
knooppuntennetwerk 
Drechtsteden. Daarnaast 
is de brug een 
strategische 
fietsverbinding tussen 
Ambacht en 
Alblasserdam.  

Spijkernisserbrug 

 

“Een gerenoveerde Spijkernisserbrug levert 
een betrouwbaar en beschikbaar 
netwerkschakel op. Dit is ten gunste van de 
bereikbaarheid van het eiland Voorne-Putten 
voor wegverkeer.” 

Over de Spijkernissebrug 
lopen: LAW Grote 
Rivierenpad, 
Fietsknooppuntennetwerk 
Stadsregio Voorne Putten 
en Rotterdam en 
Wandelnetwerk Voorne-
Putten-Rozenburg. 

https://www.google.nl/maps/@52.1849296,5.8859677,17.63z?hl=nl
https://www.google.nl/maps/place/Brug+over+de+Noord,+Alblasserdam/@51.8565822,4.6547815,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c42c10f31620b5:0x3c27bef171a6bde!8m2!3d51.8564426!4d4.6545537?hl=nl
https://www.google.nl/maps/place/Brug+over+de+Noord,+Alblasserdam/@51.8565822,4.6547815,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c42c10f31620b5:0x3c27bef171a6bde!8m2!3d51.8564426!4d4.6545537?hl=nl
https://www.google.nl/maps/place/Spijkenissebrug/@51.8600428,4.3418794,17.58z/data=!4m5!3m4!1s0x47c44a1f036d046f:0x453e5954f5de6b8d!8m2!3d51.8601067!4d4.3413229?hl=nl


Stadsbrug 
Dordrecht  

 

“De brug wordt veel gebruikt door lokaal 
verkeer, met name schoolgaande jeugd.” 
 
“Het langzaam verkeer zoals tractoren kan 
omrijden via de Brug over de Noord en de 
Merwedebrug. En voor fietsverkeer en 
voetgangers is er ook een pont aanwezig. 
Wel moet hierbij vermeld worden dat 
wanneer stremmingen voor wegverkeer 
alleen in de avonduren plaatsvinden, dan zal 
de overlast voor langzaam verkeer beperkt 
blijven.” (vaart de pont ook in de winter?!) 

Over de Stadsbrug 
Dordrecht loopt het 
Fietsknooppuntennetwerk 
Drechtsteden. Lijkt vooral 
utilitair van groot belang. 

Brug Itteren 

 

Het object heeft een wettelijk beschermde 
status als monument. Er is een iets verhoogd 
voetpad, geen los fietspad. Het is een 30km 
weg.  
 
De brug is erg smal voor veilig gebruik door 
al het verkeer. Meekoppelkansen! 

Het 
Fietsknooppuntennetwerk 
Zuid-Limburg maakt 
gebruik van de brug.  

Bruggen bij 
Marijkesluis 

 

De brug wordt recreatief erg veel gebruikt, 
maar er is geen losliggend voetpad / 
verhoogde rijbaanscheiding voor fietsers. 
Kansen om de veiligheid voor recreanten te 
verhogen!  
 
Het is een object met cultuurhistorische 
waarde (niet wettelijk beschermd).  

De brug wordt gebruikt 
door het 
Fietsknooppuntennetwerk 
Rivierengebied 
Gelderland, De LF17 
Rivierengebied en de 
LAW4 Maarten van 
Rossumpad.  

https://www.google.nl/maps/@51.8110589,4.6533784,17z?hl=nl
https://www.google.nl/maps/@51.8110589,4.6533784,17z?hl=nl
https://www.google.nl/maps/place/Klipperweg,+Maastricht/@50.8916392,5.7147877,15.96z/data=!4m5!3m4!1s0x47c0c211472f7575:0x1db448c00f662ed1!8m2!3d50.8871328!4d5.7176732?hl=nl
https://www.google.nl/maps/@51.9507504,5.3587207,15.21z?hl=nl
https://www.google.nl/maps/@51.9507504,5.3587207,15.21z?hl=nl


Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie 
 
De leden van de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie: ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NOC*NSF en Wandelnet, werken samen in hun 
streven naar behoud en verbetering van wegen en paden voor langzaam verkeer in ons land. Veel recreanten, zoals wandelaars, fietsers en 
ruiters maken voor hun tocht gebruik van bruggen. De belangen van deze recreanten moeten zorgvuldig worden meegewogen. De Adviesgroep 
denkt graag mee in oplossingsrichtingen.  

 
 
Over de organisaties 
 
ANWB - De ANWB is een vereniging die met een unieke mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van 
mobiliteit, vakantie en vrije tijd. De ANWB maakt zich ook sterk voor veilige verbindingen voor langzaam verkeer. Behoud van zo veel mogelijk verbindingen is belangrijk: 
daarmee wordt de bewegings- en belevingsruimte van recreanten en toeristen geborgd. 
 
Fietsersbond - De Fietsersbond komt op voor meer en betere fietsvoorzieningen en is de grootste belangenbehartigingsorganisatie voor fietsers in Nederland. De 
Fietsersbond vindt het belangrijk dat er een fijnmazig netwerk is om te fietsen en adviseert daarom bij infrastructurele projecten die belangrijk zijn voor fietsers. 
 
Fietsplatform - Het Fietsplatform, koepel voor het recreatief fietsen, wil als Adviesgroep lid bijdragen aan het toegankelijk houden van de ruimte voor actieve buitensporters.  
 
NOC*NSF - NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische 
teams. Het doel van NOC*NSF is te zorgen dat iedereen doet aan, geniet van, en wint door sport door optimale sportomstandigheden te genereren voor iedereen in Nederland, 
via de strategie van meedoen en winnen. Steeds meer mensen beoefenen sport in de openbare ruimte. NOC*NSF onderschrijft de ambitie van de Adviesgroep Infrastructuur 
en Recreatie om samen te streven naar behoud en verbetering van wegen en paden voor ongemotoriseerd verkeer in ons land, waaronder alle sporters. 
 
Wandelnet - Wandelnet is de landelijke organisatie die de belangen van wandelen en wandelaars behartigt. Wandelnet wil wandelen in Nederland de plaatst geven die het 
verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan; omdat vrijwel alle Nederlanders wandelen; omdat wandelen gezond en leuk is en het bijdraagt aan een 
duurzame samenleving. Waar het gaat over de belangen van de wandelaar doelen we ook op die van bijvoorbeeld jogger, honduitlater, ommetjesmaker en anderen die zich te 
voet als “voetganger” voortbewegen. Wandelnet streeft naar een veilige, fijnmazige en aantrekkelijke infrastructuur voor de wandelaar. Daarbij proberen we belangrijke 
recreatieve verbindingen in stand te houden, om zo ‘versnippering’ van Nederland tegen te gaan.  

 
 
Contactgegevens 
 
Secretariaat Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie 
Merit Snoeijer 
Medewerker Barrièrewerking 
msnoeijer@wandelnet.nl  

 
 

mailto:msnoeijer@wandelnet.nl

