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AAN HET BEGIN VAN DE 21E EEUW is wandelen en fietsen ongekend
populair. Hoewel wij, moderne mensen, nergens tijd voor lijken te hebben, ervaren wij deze vormen van recreatie toch steeds meer als wezenlijk voor ons welzijn. Nu wonen de meesten van ons in de stad, of in ieder geval in een stedelijke
omgeving, terwijl de bos- en natuurgebieden en het aantrekkelijke cultuurlandschap waarin wij willen wandelen en fietsen daarbuiten liggen. En tussen stad en
ommeland zijn veelal onaantrekkelijke zones die wij als barrières ervaren.

DIT IS IN EEN NOTENDOP HET PROBLEEM waar de belangenorganisaties
voor wandelen en fietsen zich zorgen over maken. De wandelaar rijdt eerst vele
kilometers met de auto of zit uren in het openbaar vervoer. De fietser pakt niet
zijn fiets als hij wil gaan fietsen, maar monteert de fietsendrager op de trekhaak.
Deze problematiek staat in deze brochure centraal. Naast een schets van de
ruimtelijke ordening die deze problemen oplevert, vindt u hier vooral een groot
aantal voorbeelden van oplossingen.
DE INITIATIEFNEMERS VAN DIT PROJECT, de Stichting WandelplatformLAW en de Stichting Landelijk Fietsplatform hebben met dit voorbeeldenboek
een drieledig doel:
een bijdrage leveren aan de discussie voorafgaande aan de
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening;
aan gemeenten en projectontwikkelaars laten zien dat het ook
nu al anders kan; en
als visitekaartje: ook in de komende jaren zullen wij dit
onderwerp bij de verantwoordelijken op tafel leggen.
Want vijf tot vijftien kilometer per uur is misschien niet zo snel
– het biedt in Nederland in beginsel voldoende mogelijkheden
om volop te kunnen recreëren. Daartoe is echter wel maatwerk
geboden.

Ir. Frans de Kok
Secretaris Wandelplatform-LAW
Voorzitter a.i. Landelijk Fietsplatform
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INLEIDING
Foto hiernaast: zuidelijke stadsrand van Den Bosch.

Foto blz. 4: een oude vaarsloot in het Loosduinse kassengebied als leidraad genomen voor een aantrekkelijke wandel- en
fietsverbinding in de Haagse wijk Nieuw Waldeck.
Aan de ene kant het rijwielpad, aan de andere kant het voetpad langs het rietveld.

STAD EN OMMELAND GESCHEIDEN
Het is voor bewoners uit de stedelijke agglomeraties lang niet
altijd mogelijk of ronduit onaantrekkelijk om vanaf de eigen
voordeur naar het landelijk gebied te wandelen of te fietsen.
Een gevolg is de toename van de (auto)mobiliteit. Mensen uit
de grote stad zijn daardoor gedwongen eerst met de auto of
het openbaar vervoer naar een aantrekkelijk maar vaak
geïsoleerd gelegen en drukbezocht natuurgebied te rijden en
daar te gaan wandelen of fietsen. Deze gebieden fungeren dan
als een soort Wandeleilanden en Fietseilanden - daarmee de
slogans Nederland Wandelland en Nederland Fietsland logenstraffend. Nu de belangstelling voor routes die het landelijk gebied afwisselen met een bezoek
aan de historische binnensteden toeneemt, wordt het gebrek aan goede en aantrekkelijke
verbindingen tussen stad en ommeland des te nijpender. De behoefte aan dit soort verbindingen aan de stadsrand wordt groter. Uit verschillend onderzoek blijkt dat veel mensen
liever niet meer dan 5 tot 10 km willen wandelen en dat een fietsroute van maximaal 25
km voor menigeen meer dan genoeg is. Die groeiende behoefte aan ommetjes en kortere
tochten maken opheffing van barrières en ontwikkeling van routes tussen stad en land
hard nodig.

STAD EN OMMELAND VERBONDEN
Het Fietsplatform en het Wandelplatform-LAW willen deze problematiek door een praktijken oplossingsgericht project gezamenlijk en landelijk aanpakken. Voorbeelden van praktische oplossingen voor het opheffen van recreatieve scheidingen tussen stad en ommeland
laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om stad en land via aantrekkelijke groene en
blauwe corridors met elkaar te verbinden. Dit boek geeft 17 voorbeelden van zulke stadlandverbindingen. Deze liggen redelijk verspreid over ons land. Ze dienen op hun beurt als
inspiratie voor een ‘proef op de som’ in Utrecht. Immers, dit ‘verkeersplein van
Nederland’ wordt als een ideaaltypisch proefgebied gezien dat overloopt van knelpunten
en kansen, moeilijkheden en mogelijkheden op het raakvlak van stad en land. Meerdere
thema’s uit het voorbeeldenboek worden in een aparte casestudy Utrecht uitgewerkt. In
dit boekje zijn twee hoofdstukken gewijd aan een nieuwe wandel- en fietsroute in en om
de stadsrand van Utrecht.
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DE THEMA’S ALS LEESWIJZER
De thema’s zijn verdeeld in een viertal clusters. De eerste twee clusters - Blauwe lijnen en
Oud land in en om de stad - gaan vooral in op situaties waarin dankbaar gebruik gemaakt
wordt van al langer bestaande elementen in het landschap. In de laatste twee clusters
- Infrastructuur als barrière en Plan en praktijk - staat het ingrijpen van de mens in het landschap centraal.
• BLAUWE LIJNEN
Blauwe lijnen tussen stad en land als rivieren en beken, kanalen en weteringen vormen
een belangrijke leidraad voor recreatieve verbindingen in Nederland Waterland. Hierlangs
lopen ontelbare routes, geliefd bij wandelaar en fietser vanwege het gekabbel van watervlaktes, gewemel van boten, weidse uitzicht en rijke vogelleven. De aantrekkelijkheid van
deze uit- en invalspaden wordt nog vergroot door het vernatuurlijken, verruigen van uiterwaarden en oevers: door het glooiender, natter en groener te maken met plasdras-oevers,
moerasstroken, poelen, rietstroken en elzenbosjes. En als deze zones geheel of gedeeltelijk opengesteld worden voor wandelaars en fietsers betekent dat een belangrijke vergroting van de routemogelijkheden.
• GROENE LIJNEN: OUD LAND IN EN OM DE STAD
Bestaande groene lijnen in het landschap aan de stadsrand kunnen als stapstenen in wandel- en fietsroutes gebruikt worden: oud boerenland, landgoederen en bossen. Soms werd
het oude groen hier bewust gespaard door de stadsplanners, soms moest het bevochten
worden op de oprukkende stad.

• INFRASTRUCTUUR ALS VERBINDING EN BARRIÈRE
Oude spoorbanen, liniewallen en kanaaldijken - niet zelden zijn het lastige barrières voor
wandelaar en fietser. Toch kunnen ze recreatief hergebruikt worden en een goede leidraad
vormen voor tochten naar buiten. Waar de stad zelf te weinig mogelijkheden voor veilige
en aantrekkelijke verbindingen naar het landelijk gebied heeft, kan het openbaar vervoer
soelaas bieden, met stations aan de stadsrand als uitvalsbases - een alternatief voor het
fietsrektoerisme.
• PLAN EN PRAKTIJK
Stedenbouw en ruimtelijke ordening - ze zijn er niet alleen voor de grote infrastructuur,
maar ook voor de kleine netwerken van wandelaar en fietser. De groene lobben of wiggen
zijn niet van vandaag of gisteren. Ze komen uit de koker van planologen uit het begin en
midden van de 20e eeuw. Recenter zijn ideeën over combinaties van rood en groen, waarbij de lijnen van de stedelijke bebouwing doorgetrokken worden tot in het groen buiten de
stad. Verder is er het concept van het recreatiegebied als groene buffer tegen oprukkende
verstening, voor wandelaars en fietsers interessant als stapsteen in het routenetwerk.
Tenslotte de uitdaging van de grote leegte, van het nieuwe land in de droogmakerij, waar
alles maakbaar is...
• UTRECHT
De vier thema’s worden nader uitgewerkt in de casestudy Utrecht. In dit voorbeeldenboek
een nieuwe wandel- en fietsroute aan de zuid- en westrand van de stad.

KWALITEITSEISEN
Bij de keuze en doorlichting van de in dit voorbeeldenboek
opgevoerde stad-landverbindingen zijn zoveel mogelijk onderstaande kwaliteitseisen gehanteerd:
exclusiviteit van tracé voor wandelaars en fietsers afzonderlijk
percentage on-, half-, heelverharding van ondergrond
autoluw of autovrij in ‘langzaam-verkeersverbindingen’
verkeersveiligheid (zonder onneembare barrières)
geluidsoverlast op de route
saaiheid/afwisseling
samenhang (van de route zelf en t.o.v. andere routes)
herkenbaarheid
bewegwijzering, informatiedragers in het veld
draagvlak voor realisatie
cultuurhistorische meerwaarde
potenties en kansen voor de (nabije) toekomst
verschillen binnen en buiten de bebouwde kom
actieradius voor de wandelaars en fietsers
vooral kortere routes voor deze doelgroepen
5
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VERSNIPPERING
Versnippering van het landschap in en om de stad vindt op twee fronten plaats. Allereerst
is er de stadsrand, die weerbarstige barrière op weg tussen stad en ommeland. Vaak is er
in onze stadsranden sprake van een curieus mengsel van hindernissen voor fietsers en
wandelaars als snelwegen, spoorwegen en kanalen, gecombineerd met een rafelrand van

Ontsnippering is dus geboden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar al harde
infrastructurele hindernissen liggen, zal ontsnippering veel geld kosten. Dure tunneltjes,
bruggen, viaducten – en dat alleen voor wandelaars en fietsers? Meeliften met Moeder
Natuur - ecoducten - kan soelaas bieden, maar is lang niet altijd onproblematisch. Niet
overal kunnen wandelaar en woelmuis elkaar verdragen. En dan is er de versnippering in
de tijd. Nieuwbouwwijken verrijzen, maar de benodigde verbindingen komen doorgaans
veel later tot stand. Dat geldt voor de utilitaire verbindingen tussen nieuwe wijk en oude
stad - fietsen, openbaar vervoer. Dat geldt in nog veel sterkere mate voor de recreatieve
verbindingen tussen de nieuwe stadsuitleg en het aanpalende buitengebied. De plannen
zijn er soms wel en dan heus niet slecht - maar de molens van landinrichting en strategische groenprojecten malen langzaam, te langzaam. Intussen heeft zich al een bepaald
recreatiepatroon gevormd bij de bewoners van de nieuwe wijk. Een patroon dat veelal
gericht is op de gebruikelijke natuur- en recreatiegebieden verder weg. Gebieden die vaak
al overlopen zijn en alleen bereikbaar met eigen vervoer.
Hoog tijd dus om ook de recreatieve verbindingen tussen nieuwbouwwijk en aanpalend
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wandelaars: 17
fietsers
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TOTAAL ACTIVITEITEN

ONTSNIPPERING

OVERIG

Waar gaan wandelaars en fietsers heen in hun vrije tijd?

MEER, PLAS RIVIER

Op de tweede plaats is er de versnippering van het landelijk gebied dat net buiten de stad
ligt. De radiale transportlijnen die vanuit de stad uitwaaieren zijn uitgegroeid tot bikkelharde barrières. Daarnaast en daartussen is er een net van secundaire verkeerslijnen en -barrières gegroeid, vaak als gevolg van een sluipend proces van suburbanisatie.
Langzamerhand verbrokkelt en vergruist het buitengebied. Het landschap oogt vaak nog
heel aardig, maar wie er gaat wandelen of fietsen ervaart de ruimtelijke uitholling ervan.

buitengebied nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda te zetten dan tot nu toe
gebeurd is. Het wonen in een Vinex-wijk wordt pas écht aantrekkelijk als de bewoners fietsende- en lopendeweg kunnen profiteren van de stadsrandligging in de directe nabijheid
van het buitengebied, zoals de ontwerpsuggesties in en om de Vinexlocatie Leidsche Rijn
bij Utrecht - hoofdstukken 16 en 17 - laten zien.

BOS, HEIDE

Een integrale gebiedsgerichte aanpak is een voorwaarde voor succesvol opereren van provincie en betrokken gemeenten. Het is zo langzamerhand een open deur, maar daarom
nog niet minder relevant. Waar diverse afdelingen en disciplines samenwerken, kunnen
knelpunten vaak sneller en duurzamer opgelost worden dan wanneer de zaak sectoraal
aangepakt wordt. En kan de balans tussen utilitair en recreatief in de gaten gehouden worden - ter voorkoming van wandel- en fietsreservaten in het landelijk gebied die het zonder
aantrekkelijke verbindingen met de stadsranden moeten stellen.
Een gebiedsgerichte aanpak is niet alleen een ambtelijke aangelegenheid. Belangrijk is dat
ambtenaren tijdig de tekenen uit de samenleving verstaan. En dan niet alleen de bekende
geluiden van de gevestigde pressiegroepen, maar vooral ook de nieuwe geluiden, de ongebruikelijke bondgenootschappen, de verrassende initiatieven uit onverwachte hoek. Deze
brochure geeft daarvan enkele aardige voorbeelden - zoals de samenwerking tussen
gemeente en boeren, terreinbeheerders, landgoedeigenaren of wijkbewoners - zie hoofdstukken 2, 5, 6.

restgebieden. Het is niet zelden dankzij dergelijke onbestemde, min of meer groen
gebleven overhoeken dat het toch nog mogelijk is aanvaardbare, en soms juist heel spannende verbindingen tussen de stad en land te leggen. Maar veel van deze reststukken zijn
door de bouw van Vinex-woningbouwlocaties alsnog verdwenen of gaan verdwijnen. Het
‘ruimtelijk elastiek’ dreigt zo uit de stadsrand te verdwijnen, tenzij de groenblauw dooraderde verbindingen naar het landelijk gebied onderdeel van de ontwerpopgave zijn.

DUINEN STRAND

Verbindingen tussen stad en land overschrijden niet zelden de gemeentegrenzen.
Samenwerking tussen gemeentes is dan een goede zaak, bijvoorbeeld binnen het raamwerk van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Status en bestuurskracht van dergelijke verbanden zijn echter niet altijd even stevig. In zulke gevallen kan er een belangrijke taak weggelegd zijn voor het middenbestuur. Belangrijk is daarbij wel dat de provincie
zich niet louter een voorwaardescheppende rol toebedeelt, maar ook bereid is op beslissende momenten zelf de regie in handen te nemen. Ook, ja juist zulke ‘kleine’, niet-utilitaire
voorzieningen als recreatieve wandel- en fietsverbindingen kunnen snel vastlopen in langdurige patstellingen.

LANDBOUW-GEBIED

Fietsers en wandelaars beleven een route en het omringende landschap vaak verschillend
en hebben andere verwachtingen. Dat heeft ondermeer te maken met hun onderscheiden
snelheid en actieradius. Een wandelaar loopt zo’n 4 à 5 km per uur, neemt het landschap
trager tot zich dan een fietser die al gauw op zo’n 10 km per uur zit. Een ommetje ligt
voor de wandelaar rond de 5 km, een halfdaagse tocht rond de 10 km. Voor de fietser
schuift dat op naar resp. de 10 en 25 km. Voor de een speelt de ondergrond van het pad
- onverhard, halfverhard of verhard - ook mee in z’n landschapsbeleving, voor de ander
doet dat er minder toe. Een wandelaar wil toch op z’n minst een deel van de route op z’n
‘eigen’ gras- of schelpenpad lopen - dat geeft hem de broodnodige rust. Hij wil op plekken
komen waar anderen per as niet kunnen doordringen - dat geeft hem een gevoel van
exclusiviteit. Samen opgaan met fietsers op een asfaltpad wordt niet als storend ervaren,
maar moet niet te lang duren. De fietser beschouwt het fietspad als ‘zijn’ pad en verwacht
van de wandelaar dat hij voor hem aan de kant gaat. Ten onrechte eigenlijk want volgens
de Wegenwet zijn fietspaden er voor langzaam verkeer, dus voor fietsers, wandelaars, skaters, steppers, joggers gezamenlijk. Een ander verschil vormt de herkenbaarheid: een kruipdoor-sluip-door-route en verkeersvertragers als hekjes worden door een wandelaar niet als
irritant ervaren. Integendeel, dat kan een route nog afwisselender maken. Een fietser voelt
dat toch heel anders: de ‘gestrektheid’ en de samenhang van de route is voor hem wezenlijk. Aan het soort asfalt en de bebording wil hij binnen en buiten de bebouwde kom zijn
‘eigen’ route kunnen aflezen. De verschillende snelheden van beiden hebben uiteraard ook
gevolgen voor aantal, omvang en plaatsing van de bewegwijzeringen. Het is zonder meer
belangrijk dat bij een gedeeld pad ieder op de ander en zìjn rechten gewezen wordt. De
wandelaar moet bij voorkeur een aparte strook - gemaaid gras, schelpenspoor - naast het
geasfalteerde fietspad krijgen.
Maar er zijn ook veel overeenkomsten: beide doelgroepen hebben een sterke voorkeur
voor een autoluw of autovrij parcours, voor een geluidsarme omgeving en voor verkeersveiligheid in de vorm van ongelijkvloerse kruisingen. Beide delen de behoefte aan korte routes tussen stad, land en rand - en dat wordt ook steeds meer onderkend. Beide willen zich
niet - te - ver van de stadsrand bewegen en maken daarom ook gebruik van verbindingen
juist in of evenwijdig aan de stadsrand. En dat kan conflicteren met andere ruimtelijke
claims alhier. Wat dat betreft zijn wandelaars en fietsers elkaars natuurlijke bondgenoten.

STAD- DORP

FIETS- EN WANDELGENOT

100% in aantallen
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42.971.000
(bron: CBS 1997)

De totale aantallen betreffen cijfers van dagbestedingen waarbij wandelen
resp. fietsen als belangrijkste activiteit van een dagtocht genoemd werden.
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ZEEDIJK
in de herkansing
Amsterdam

In het oostelijk havengebied en op wooneilanden in het IJmeer bouwt Amsterdam aan de nieuwe
stad. De bebouwingsdichtheid in het havengebied is hoog en ook op IJburg zullen 18.000 nieuwe
woningen gebouwd worden. Gevoegd bij die van de oude Indische Buurt en de nieuwbouwwijken
van Diemen is de bevolkingsdruk in de oosthoek buitengewoon groot. Juist in deze hoek zijn tot op
heden de mogelijkheden voor wandelaars en fietsers zeer matig.Temidden van genoemde centra
ligt de Diemerzeedijk, in potentie een fantastische wandel- en fietsverbinding vanuit de stad naar
buiten. Delen ervan zijn al voor wandelaars toegankelijk en tussen 2001 en 2003 wordt de hele
verbinding aangepakt.
THIJSSES DROOM
Natuurpionier Jac. P.Thijsse
was in 1914 al lyrisch over het
wandelen langs de Zuiderzee:
“Als je den rechten Zeeburgerdijk
hebt afgewandeld en de
Rijnkanaalbruggen gepasseerd,
dan ligt de Zuiderzee ineens open
voor je…We kunnen onze tocht
haast in zijn geheel overzien:
’t Gemeenlandshuis, Zomerlust,
Diemerdam, De Krijgsman,
Muiden, het Muiderslot. Bij warm
zomerweer is er vaak een mooie luchtspiegeling op het water,
dan blinkt het tooverachtig onder de verre kusten…Ik zou dit
buitenlandje niet graag willen missen en verheug mij er zeer
over, dat dit heele stuk van Amsterdam tot Muiderberg toe
onveranderd zal blijven, wanneer binnen korter of langer tijd de
Zuiderzee wordt drooggemaakt.”
Thijsses droom is als een ballon doorgeprikt, zo constateren de makers van het Zuiderzeepad (LAW 8).Welhaast
alles is er veranderd, van afvalbergen, hoogspanningslijnen
en energiecentrale tot woningen in zee.Toch zetten zij
zich al 10 jaar in om de dijk weer voor wandelaars open
te krijgen.
8
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Instanties
Provincie Noord-Holland
Rijkswaterstaat
Dienst Landelijke Gebied
Gemeenten Amsterdam,
Muiden, Diemen
Staatsbosbeheer
Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht

ZEEBURGERDIJK EN IJBURG
Waarom? Omdat de route de geschiedenis zichtbaar
maakt en omdat de omgeving ondanks verontreiniging is
uitgegroeid tot een mooi stukje natuur. Menig wandelaar
die zich ondanks het verbod op de dijk heeft gewaagd kan
dit beamen. Dat openstelling nu dichtbij is heeft te maken
met de bouw van IJburg. Het rijk en de provincie zetten
forse middelen in - ROM IJmeer, Strategisch Groen
Project Vechtstreek - om de omgeving te verfraaien en
om het verlies aan natuur langs het IJmeer te compenseren. Om de ambities voor de groene recreatie kracht bij
te zetten heeft de provincie Noord-Holland de te realiseren verbindingen vastgelegd in het ‘Fiets- en
Wandelpadenplan Noordelijke Vechtstreek’ (1998). Het
hele dijklint van Amsterdam tot Muiden moet uitgroeien
tot een bundel van recreatieve routes.

DIEMERPARK
De Amsterdamse fietser rijdt straks via een hellingbaan
van de Schellingwouderbrug de Diemerzeedijk op. De
wandelaar kan gewoon de trap nemen. Na het passeren
van de stuw in het Amsterdam-Rijnkanaal valt het oog
gelijk op het fraaie Gemeenlandshuis van het
Hoogheemraadschap. Bij Zomerlust loopt het pad nog
dood.
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Als de sanering van de vuilstort voltooid is, rijdt of
stapt de recreant een glooiend landschap binnen, waar
de dijk bovenuit steekt.Tussen de heuveltjes ziet hij
moeras, geulen en eilandjes. Het park wordt een tamelijk ruig gebied met veel open ruimte.Volgens planning
wordt met de aanleg van het fietspad op de dijk
gestart in 2001.Tevens komen er fietsverbindingen
naar IJburg en over het kanaal naar Diemen.
Doorgaande voetpaden worden aangelegd op de dijk
en langs de oude oever van het IJmeer.
DIEMER VIJFHOEK
Net vóór de energiecentrale ligt fort Diemerdam - een
versterking in de voormalige Stelling van Amsterdam verscholen onder aarde, naast de houten boerderij
Zeehoeve. Aan de andere kant van de dijk ligt Diemer
Vijfhoek. Dit schiereiland in ‘zee’ is pas in 1966 ontstaan bij de bouw van de PEN-electriciteitscentrale.
Het waardevolle natuurgebied van Staatsbosbeheer,

domein van onder andere de ringslang, is al opengesteld, maar
wordt binnenkort heringericht met kreken en nieuwe voetpaden. Na de bouw van een nieuwe brug is IJburg straks heel
dichtbij.

Diemerzeedijk
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Muiderzeedijk: dankzij het Hoogheemraadschap is de zeedijk tussen Diemerdam en Muiden al enkele jaren voor LAW-wandelaars
toegankelijk. Het is er surrealistisch wandelen: gras onder de voeten, schapen, zicht op de oude zee en tien rijstroken van de A1.
Zie foto links en op blz. 8.

DE GROTE RIVIEREN

BLAUWE LIJNEN
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als leidraad naar buiten
Venlo
Zeven gemeenten in de Maascorridor rond Venlo hebben samen met het Wereld Natuur Fonds en
het Limburgs Landschap een start gemaakt met het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden
langs de Maas. Ecologisch herstel, landschappelijke verfraaiing en realisatie van routes tussen stad
en Maasdorpen moeten elkaar ondersteunen. Met nieuwe paden en met bruggen en veren over de
rivier kan de recreant de meest aantrekkelijke route naar buiten kiezen of gewoon een
‘Maasrondje’ maken.Tientallen jaren waren de Maasuiterwaarden niet toegankelijk, maar de tijden
veranderen.

(Foto’s: Keesjan van den Herik)

Projecten/instanties
Gemeenten Tegelen en Venlo, afd.
Stadsbeheer/BOR
Project ‘Maascorridor’
Projectorganisatie De Maaswerken
Wereld Natuur Fonds
Stichting Het Limburgs Landschap
Waterschap Peel en Maasvallei
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WANDELEN TUSSEN GALLOWAYS
Sinds 1995 kunnen inwoners van HoutBlerick kennismaken met natuur in de
uiterwaarden. In een strook van 1,5 km,
waar Rijkswaterstaat klei heeft afgegraven
voor het ophogen van de kades, startte
een proef met natuurlijk oeverbeheer.
Deze ‘Romeinenweerd’ ontwikkelt zich tot
een pril ooi- en moerasbos. Het terrein
wordt begraasd door Galloway-runderen,
opdat uiteindelijk een mozaïek van gras,
struweel en bos ontstaat. Het hele gebied
is voor wandelaars vrij toegankelijk en kan
van noord naar zuid worden doorkruist.
Met ‘stapstenen’ kan een beekje worden
overgestoken. In de loop van 2000 wordt
de leefruimte van runderen en wandelaars
flink vergroot. Zowel op de west- als de
oostoever worden uiterwaarden opengesteld, van de spoorbrug tot Romeinenweerd en van de Zuiderbrug (A73) tot
kloosterdorp Steijl, totaal 5,5 km. De
riviernatuur reikt dan echt tot in het hartje van de stad.

A7

RUIMTE VOOR DE RIVIER
De overstromingen van 1993 en 1995 hebben het besef gebracht, dat de grote rivieren moeten worden verlost van hun strakke korset. Het motto is nu: ‘meer ruimte
voor de rivier’.Vergroting van de veiligheid
en verbetering van de vaarweg moeten
samengaan met een natuurlijker beheer
van oevers en uiterwaarden. In Limburg
werken rijk en provincie samen aan ingrijpende maatregelen, onder de vlag ‘De
Maaswerken’. De Venlose Maascorridor
kan als voorbeeld dienen. Boerenland
wordt bos en zelfs de oevers in de stad
krijgen als park een natuurlijker aanzien.
Vooral de recreatieve verbindingen ten zuiden van de stad maken duidelijk wat men
beoogt. Niet alleen langs de Maas worden
de routes verbeterd, maar ook naar het
achterland via de beekdalen en de bossen
op de Maasduinen. Overal in het rivierengebied worden soortgelijke initiatieven
genomen, bijvoorbeeld rond Arnhem,
Maastricht en Deventer. Sterk punt in het
Venlose concept is de ‘verknoping’ van
losse eindjes tot aantrekkelijke routes.

Tegelen
Steijl

Leemhorst

Geloo

Kaldenkirchen

DUITSLAND

FIETSEN OP DE KADE
De fietser van de LF3, de Maasroute,
gebruikt op de westoever in Blerick exclusieve paden van de spoorbrug tot aan de
Zuiderbrug. Bij realisatie van het
Maasoeverpark krijgen deze paden extra
belevingswaarde. Dan is het even ‘sluipdoor-kruip-door’ via een villawijk, maar verderop rijdt hij op rustige B-wegen langs de
kade richting kastelendorp Baarlo. De
gemeente wil graag deze verbinding meer

samenhang geven door de fietser een
exclusief en uitzichtrijk tracé boven op de
nieuwe kade te geven.
Voor de oostoever bestaan er concrete
plannen ter verbetering van de fietsverbinding.Vanaf het Venlose centrum tot aan de
Zuiderbrug ligt er een prima fietspad met
zicht op de rivier. Op de kleiige kade tussen de brug en de Tegelse nieuwbouwwijk
Maasveld staan wel 10 hekken, maar fietsers rijden er gewoon omheen. De gemeente Tegelen wil dit fietsgebruik na het
nemen van enkele planologische ‘hobbels’
formaliseren en hier een fietspad aanleggen, dat aansluit op een bestaand pad richting Steijl.Verderop moet dit pad pal langs
de oever worden doorgetrokken naar de
veerpont en het sluizencomplex.

Keesjan van den Herik,
projectleider ‘Maascorridor’ van het
Stadsgewest Venlo combineert zijn werk
met beheerstaken voor het Wereld
Natuur Fonds (WNF). Als natuurbeheerder gelooft hij vurig in de vrije toegankelijkheid van natuurlijke uiterwaarden. Als projectleider zet hij zich in
voor het verknopen van recreatieve
routes langs de Maas. ‘Het struinen in
de uiterwaarden is leuk voor een
ommetje vanuit huis, maar ook voor
een stevige wandeling. Vooral het idee
dat je het pad in de stad kunt oppikken
spreekt me aan. Als de koeienpaadjes
meer belopen worden, ontstaat vanzelf
een padennet. Voor de fietser zijn de
hoge kades prachtige verbindingen.’
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BEEKDALEN

Haagse Beemden
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van de Baronie
(Foto’s: C lemens Sweerman)
A16

Breda
Vanuit de zuidelijke stadsrand van Breda peddelt de fietser langs het riviertje de Mark de groene
ruimte in. De wandelaar vindt zijn weg over paden in de beschutting van het Mastbos. Op mooie
dagen maken veel recreanten gebruik van deze succesvolle verbindingen de stad uit. Iets westelijker
stroomt de Aa of Weerijs door een kleinschaliger gebied met dalletjes, bospartijen, kwekerijen en
tuinbouw. In de zoom van het Mastbos laten zich villa’s zien. De Weerijs dringt via een park tot bij
het centrum de stad in. Een potentieel aantrekkelijke verbindingszone voor wandelaars en fietsers
naar buiten, voorbij de vierbaans rondweg echter nog nauwelijks ontsloten.

Projecten/instanties

E19

B R E D A

Gemeente Breda
Landinrichtingsproject Mark en
Weerijs
Waterschap Mark en Weerijs

Princenhage
Ginneken
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achtergrond het donkere Mastbos.
Nabij Galder werd later weer
meer natuur toegestaan met natte
oeverbosjes en een herstelde
meander.

Aa

Mastbos

De
Blauwekamer

E19

E312

rk

N236

WANDELEN DOOR HET MASTBOS
Wandelaars komen langs de Mark
iets minder goed uit de voeten
want het smalle pad bezit nauwelijks een berm. Op de andere
oever kan men over een smalle
grasstrook wandelen waarbij
nadrukkelijk ‘eigen weg’ vermeld
staat. Zo valt landgoed ‘De Blauwe
Kamer’ te bereiken.Voor voetgangers is onvoldoende afwisseling
kritischer dan voor fietsers en er
bestaan nog te weinig verbindingen
met naastgelegen bosgebieden.
Het Mastbos zelf biedt met veel
paden en uitgezette routes
emplooi voor de wandelaar die
het niet zo ver zoekt, en de druk
is daar groot. In het kader van het
landinrichtingsproject ‘Mark en
Weerijs’ gaat het een en ander

of

A58

Effen

Ma

FIETSEN LANGS DE MARK
Het geasfalteerde fietspad langs de
oever van de Mark bestaat nog
niet zo lang en bleek vanaf het
begin in een grote behoefte te
voorzien. Inmiddels is het doorgetrokken over de Belgische grens
tot bij Meer. Lange afstand fietsroutes maken er gebruik van, zoals
de LF13 Schelde-Rijnroute en de
St. Jacobs Pelgrimsroute naar
Spanje. En in 2001 de LF9 naar
Antwerpen. De aansluiting in
Breda vindt plaats dichtbij het
aardige marktpleintje en langs de
oude dorpskerk van het door de
stad omarmde dorpje Ginneken.
Het riviertje de Mark werd eind
jaren ’60 sterk gereguleerd met
stuwen, standaard hellende grasoevers en wijde bochten langs afgerasterde weilanden en maïsakkers.
Toch is het uitzicht vrij afwisselend
door de lichte glooiingen met
plukjes laag bos, onverwachte
doorkijkjes op een zijbeekje,
kasteel of landgoed, met op de

Ma

A16

rk

s
Weerij

HSL

Notsel
Kaarschot

Galder

Hazeldonk
Dreef

veranderen. De Mark gaat weer slingeren
en het bestaande pad krijgt meer variatie
plus dwarsverbindingen naar aanpalende
gebieden. Het Waterschap is bezig met het
project Natuur- en Landschapsontwikkeling Bavelsche Leij, die als een blauwe
structuur door nieuwe wijken komt te liggen met (weer) meer doorgangen en verbindingen onder verkeerswegen.

HSL EN DE WEERIJS
Net buiten Breda is het lawaai van de
snelweg A16 kilometers lang nadrukkelijk
aanwezig. De Aa of Weerijs Fietsroute
doorkruist het gebied buiten de stad,
maar kan nauwelijks bij de beek komen.
Langs de Weerijs wordt een aaneenschakeling van natuurgebieden richting
Antwerpen beoogd, met een recreatieve
infrastructuur. De verbindingen vanuit het
Bredase park worden doorgetrokken,
zodat je vanuit het centrum naar het
gebied kan wandelen, fietsen of kanovaren. In het kader van de landinrichting
komen reeds meer paden beschikbaar. De
inpassing van de Hoge Snelheids Lijn en
de daarmee te verplaatsen A16 loopt
daarmee gelijk op. Enerzijds betekenen
deze projecten een geduchte barrièrevorming, maar anderzijds bieden ze ook kansen voor verbeteringen in de routes waartoe de gemeente vooraf eisen heeft
gesteld. Een deel van dit gebied heeft te
maken met veel sluipverkeer, dat via uitvoering van Duurzaam Veilige verkeersmaatregelen wordt gestopt en waar je
door de lagere snelheden weer aangenamer kunt vertoeven.Voor de wandelaar
worden bestaande en oude structuren als
afgesloten (privé)wegen weer opgepept
met aanvullingen en verbeteringen.

Landgoed Breda
Een langetermijnvisie onder de titel
‘Landgoed Breda’ geeft sinds 1999
richting aan de kwaliteit van de
verschillende buitengebieden en
het verbeteren van recreatieve
voorzieningen. Per deelgebied
werd de gewenste koers uitgezet,
die aansluit bij bestaand beleid uit
streekplannen, structuurvisies,
landinrichtingsplannen en
Ecologische Hoofd Structuur. Om de
gewenste koers te versterken zijn
veel projecten opgenomen, die
worden uitgevoerd met belanghebbenden als Waterschap, Dienst
Landelijk Gebied, provincie, rijk en
diverse belangenorganisaties. Voor
beide beekdalen betekent dit in de
toekomst een grotere onderlinge
koppeling en zonering via twee
netwerken.
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voor oude watergangen
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn is één van de kernen in het Groene Hart die in het recente
verleden wél - zij het met mate - mochten groeien. In de jaren ’90 breidde de stad
zich verder zuidwaarts uit. Daar groeide de nieuwe wijk Kerk en Zanen. De royale
waaier van het stratenpatroon trekt zich weinig aan van de lijnen van het vroegere
polderland. Met uitzondering van twee oude watergangen die werden gepromoveerd tot groene en blauwe gangen naar het aanpalende buitengebied. In het
oosten is dat de Alphense Wetering, in het westen de Molenwetering.

TUSSEN WETERING EN GASPIJP
Ook fietsers en wandelaars kunnen langs
deze weteringen goed uit de voeten, zonder dat ze elkaar in de wielen hoeven te
rijden. Het mooist is dat gelukt langs de
Molenwetering. Op enige afstand parallel
aan de wetering werd indertijd een gasleiding gelegd.
De reststrook tussen de Molenwetering
en het dijklichaam van de gasleiding werd
een groene long. Grote grazers spelen er
voor groenbeheerder en geven de illusie
dat het platteland tot diep in de stad reikt.
Op het tracé van het voormalige ontsluitingspad voor de agrarische percelen
kwam een fietspad, op de g(r)asdijk is een
wandelroute uitgezet.
Voorbij de drukke N11 zet deze lijn zich
voort in het open poldergebied. De wandelaar vindt zijn weg over de lommerrijke
Kruiskade. De fietser neemt het
Spookverlaat, mysterieuze naam voor een
smalle ruilverkavelingsweg.
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Projecten/instanties

Foto blz. 14: Kruiskade

Gemeente Alphen, afd. infrastructuur; Woonomgeving
Het project Zaans Rietveld is
onderdeel van:
de herinrichting Reeuwijk West
– Dienst Landelijk Gebied
Provincie Zuid-Holland,
Projectbureau Groenblauwe
Slinger; Bureau Recreatie en
Randstadgroenstructuur

ZAANS RIETVELD ALS GROENE BUFFER
Ten zuiden van de N11 opent zich de polder, het Zaans Rietveld. Nog wel. Om te
voorkomen dat de nieuwbouwwijken van
Alphen in de nabije toekomst naadloos
overgaan in de boomkwekerijen van
Boskoop en Hazerswoude, wordt dit
Zaans Rietveld de komende jaren ingericht als groene buffer. Een buffer die tegelijk een schakel vormt in de zogeheten
Groenblauwe Slinger, de gedroomde groene verbinding tussen Groene Hart en
Midden-Delfland, Oude Rijn en de delta.
Natter en groener zal het hier worden,
met plassen, poelen, plasdras-oevers, moerasstroken en broekbosjes.
Nee, niet alles gaat op de schop.
Er blijft heel veel polder over, compleet
met de karakteristieke lange lijnen van
slanke kavels en zilveren sloten. Ook wandelaar en fietser krijgen in de Zaans
Rietveld meer levensruimte. Er komen
nieuwe paden, en misschien wordt er
onder de N11 nog een extra - derde onderdoorgang gemaakt als verbinding
tussen het Zaans Rietveld en de nieuwste
delen van de wijk Kerk en Zanen.

BLAUWE LIJNEN

4- NIEUWE ROL
Foto hiernaast: doorkijkje vanaf de
‘g(r)asdijk’ naar het bedrijventerrein
(Foto’s: Steven van Schuppen)
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Frank Fijma,
projectmanager infrastructurele
werken, gem. Alphen a/d Rijn, is
zelf een enthousiast wandelaar en
fietser. Naast de hoofdverkeersaders met de bijbehorende bruggen
en tunnels blijft hij scherp op de
kleine infrastructuur, op de paden
en weggetjes en hoe deze open te
houden. ‘Dat idee van die wandelroute over die gasdijk kwam
eigenlijk bij toeval. In de toekomst
kunnen we de route nog helemaal
doortrekken tot aan het spoor, tot
achter de oude waterzuivering’.

Zaans
Rietveld
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Annie Paardekooper van kaasboerderij Polderzicht aan de Laan
van Oud Raadwijk maakte samen met haar man Anton de
aanleg van het nieuwe weilandpad door de Grote Polder van
Zoeterwoude mogelijk
(Foto: Vladimir Mars)

Boerengroen als stapsteen in het Groene Hart
Oud land in en om de stad
LEIDEN

Gemeenten Zoeterwoude,Leiden
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Ga je in Cronesteyn middendoor of rechtsom dan
belandt je via een verkeersbrug over de A4 in
Zoeterwoude-Dorp en de
zuidlob van deze groene corridor. Hier kunnen wandelaars een kersverse, gemarkeerde wandelroute volgen
door de Grote Polder. Deze
loopt ondermeer over een
uniek weilandpad (d) (opengesteld door melkveehouder
en kaasboer Paardekooper)
en een grasdijk van
Staatsbosbeheer langs de
Weipoortse Vliet (e). En wellicht in de toekomst over
een weilandpad langs de
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GROTE POLDERPAD

Stompwijk

recreatiegebied
Noord-Aa

‘Het waarheen’ is
niet mis te verstaan!
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ZoeterwoudeRijndijk

Oostvliet-

oor

Provincie Zuid-Holland,
Bureau Recreatie en
Randstadgroenstructuur;
Projectbureau Groenblauwe
Slinger

200

Grote Broer Leiden heeft
een rijke historische traditie
in compacte stedebouw, al
vanaf de middeleeuwen. Niet
zozeer uit overtuiging alswel
uit noodzaak. Daardoor is de
schaal van de stad op menselijke maat gebleven. De stadsrand is betrekkelijk dichtbij,
het buitengebied op fiets- en
loopafstand. Dat geldt zeker
voor de verbindingen naar
het zuidoosten.Vanaf de
groene vesten om de binnenstad heen kan je snel doorsteken naar de rand van de
stad: bijvoorbeeld langs de
Vliet of de Stadsmolensloot.
Vervolgens over kanaal- en

spoorbarrières het polderpark Cronesteyn (a) in: oud,
door de stad omarmd boerenland. Ga je linksom dan
kom je over een nieuw, vrijliggend fietspad onder de A4
(b) door in de oostlob van
deze groene corridor, tussen
het spoor en de doorgetrokken N11, evenwijdig aan de
Oude Rijn.Verderop, ter
hoogte van Groenendijk kan
je van het fietspad naar het
zuiden afbuigen en langs het
weidevogelreservaat De
Wilck (c) via het lintdorpje
Weipoort terugsteken naar
Zoeterwoude en Leiden.
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‘Grote Polder: zuurstof voor de Randstad’ staat er op een groot bord aan de rand van de drukke N11
in Zoeterwoude te lezen. En op raamposters in het dorp zelf: ‘Grote Polder moet blijven’.
Men maakt zich hier dus duidelijk zorgen. Diverse projectontwikkelaars en stadsbestuurders uit
Leiden staan namelijk te popelen om deze nog vrij maagdelijke polder aan de westkant van
Zoeterwoude in bezit te nemen en te bebouwen. Leiden wil koste wat kost uitbreiden en verwacht
daarbij wat inschikkelijkheid van z’n buurjongetje. Maar dat jochie stribbelt tegen en roept de hulp
in van rijk en provincie. Het is zuinig op z’n open landschap, profileert zich nadrukkelijk als Groene
Hart-gemeente en heeft zich de laatste jaren ingezet voor ‘recreatief medegebruik’ van boerenland.
Het heeft samen met anderen groene wandelroutes gerealiseerd en het initiatief genomen voor de
aanleg van fietspaden en -tunneltjes onder snelwegen, in aansluiting op de stadsranden van Leiden.
Het hoopt door recreatieve ontsluiting van z’n grote en kleine polders de betrokkenheid en inzet van
in- en omwonende wandelaars en fietsers bij het behoud van deze groene corridor te vergroten.

j

c
Groenendijk

Middelwetering (f), als andere boeren
ook willen meewerken aan ‘recreatief medegebruik’ van hun land. Ook
voor fietsers valt er hier hier genoeg
te beleven: een vrijliggend fietspad
door de Grote Polder (g), een Lang
(h) en Kort (i) Kerkepad door de
Westbroekpolder bij de Zuidbuurt.
In het zuiden is Zoetermeer met z’n
Plas en Meer te bereiken via de
Noord Aa of het Gelderwoudse
Kerkpad (j).Wil je op een aantrekkelijke manier terug naar Leiden of
doorsteken naar het recreatiegebied
Vlietland onder Voorschoten, dan kan
je vanaf 2001/2 vanaf de Zuidbuurtse
Wetering over een gecombineerd
fiets-wandelpad (k) langs een moerassige ecozone met een tunneltje
onder de N206-annex-Stompwijkse
Vaart door op het fietspad naar ’t
lintdorpje Westeinde aansluiten. Om
dan aan het noordeind van
Westeinde via een nieuw fietspad
onder de A4 door de Oostvlietpolder te bereiken. Hier kan je dan
linksaf naar Vlietland of rechtsaf over
aan te leggen fietspaden naar een
voetpad langs de Vliet of direct terug
naar Cronesteyn en de stadsrand
van Leiden.

Links: Overstapje weilandpad Grote Polder
Foto blz. 16: weilandpad met Grote Molen
(foto: Steven van Schuppen)

Fietstunnel onder de A4
tussen recreatiegebied Vlietland
en Zoeterwoude

GROENE LIJNEN: OUD LAND IN EN OM DE STAD

5- DE GROTE POLDER VAN ZOETERWOUDE

Subsidiologie
Hoe harkt zo’n kleine gemeente
als Zoeterwoude al dat geld bij
elkaar voor dure ‘kunstwerken’ als
fietstunnels met of zonder ecopassage en aansluitende fietspaden?
Die onder de N206-Stompwijkse
Vaart moet zo’n slordige 2 miljoen
kosten:
1,5 miljoen daarvan komt uit een
tijdelijk fonds, de Kwaliteitsimpuls
Groene Hart, grotendeels gevuld
door het ministerie van LNV;
ƒ 250.000 is afkomstig van de
zgn. Brede Doel Uitkeringen (BDU)
van het Rijk. En de rest van de
gemeente zelf. De al gerealiseerde
fietstunnel onder de A4 kon er
alleen komen doordat deze snelweg verbreed moest worden en
Rijkswaterstaat (RWS) een tunneltje wel ‘mee’ wilde nemen in het
project.
De aansluitende fietspaden zijn uit
het provinciale Fietspadenfonds
bekostigd. De doortrekking van
het fietspad vanaf Cronesteyn tussen rijksweg N11 en het spoor kon
meelopen met de verlenging van
de N11 naar Alphen. RWS
beschouwde dat als een soort ‘spinoff’: er moest immers toch asfalt
gedraaid worden...
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HUIZE ALMELO EN DE GRAVENALLEE

Foto blz. 18: Tolhuis Gravenallee

Theo Mensink

Foto onder: flaneren en joggen op de Gravenallee

Werkt bij de afdeling
Stadswerk van de
gemeente Almelo en
heeft het Fietsverkeers
Plan 2010 voorbereid. Hij
is geestdriftig over een
mogelijk herstel van de
wandel- en fietsverbinding over de Gravenallee
en weet dat er in ieder
geval voldoende draagvlak is voor dit idee. ‘De
bewoners zijn er vóór, de
ambtenaren zijn enthousiast, de politici staan er
positief tegenover en niet onbelangrijk - graaf
Van Rechteren Limpurg
stemt er ook mee in. En
meer hebben we niet,

Almelo
De Gravenallee is een majestueuze verbinding voor wandelaars en fietsers. Huize Almelo ligt op een
unieke plek aan de rand van het oude centrum van de stad. Kasteel en landgoed zijn al sinds jaar
en dag particulier eigendom van het grafelijk geslacht Van Rechteren Limpurg. Het landgoed is
opengesteld voor wandelaars en fietsers. De kaarsrechte Gravenallee van bijna 3 kilometer lengte
past als centrale ader in een van de vier groene longen die door Almelo gekoesterd worden. De
allee werd in 1770 in opdracht van de graaf van Huize Almelo aangelegd als jachtlaan. Aan weerszijden van de laan ligt het Gravenbos.
SYMBIOSE TUSSEN STAD EN LAND
Almelo is misschien wel de kleinste van
de grote steden in Nederland. Ze gaat er
in ieder geval prat op dat ze haar menselijke maat heeft weten te behouden en dat
de landelijke omgeving van groot belang is
voor de stad. Niet voor niets heet het
Structuurplan Almelo uit 1998 ‘Symbiose
tussen stad en land’. In dit plan wordt aangegeven hoe de ruimtelijke ontwikkelingen
zich de komende jaren zullen, kunnen of
zouden moeten voltrekken. De vier groene longen in de stad zijn daarbij van vitaal
belang. Ze fungeren als uitloop- en recreatiezones van de aangrenzende woongebieden. De oostelijke groene long bestaat uit
het landgoed met een daarbij behorend
kleinschalig agrarisch cultuurlandschap.
Almelo wil dit gebied rond de Gravenallee
in de toekomst open houden en verder
toegankelijk maken voor recreatief medegebruik.
RECREATIEVE ROUTES
Almelo presenteert zichzelf graag als
‘fietsstad plus’.Toegegeven: de bewegwijzering naar het buitengebied is op iedere
18
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- Almelo

Instanties
Gemeente Almelo, Stadswerk
Landgoed Huize Almelo
Huize Almelo

plek in de stad perfect, niet alleen voor
fietsers maar ook voor wandelaars. Daar
kunnen andere steden nog een voorbeeld
aan nemen. De Gravenallee is onderdeel
van verschillende langere recreatieve routes, zoals het meerdaagse Streekpad
‘Twentepad’ en de Lange Fietsroute LF26.
In combinatie met wandel- en fietsmogelijkheden langs het Almelo-Nordhorn
Kanaal - iets noordelijker en parallel aan
de Gravenallee - zijn er ook goede mogelijkheden voor diverse lokale ommetjes.
VAN RECHTEREN LIMPURGSINGEL
De Van Rechteren Limpurgsingel is in de
jaren zestig als rondweg om de oostkant
van Almelo heen aangelegd. De weg snijdt
het landgoed even ten oosten van het
kasteel als het ware in tweeën. Dat is
voor fietsers en wandelaars jammer. Die
moeten nu ingewikkeld omlopen en omrijden, omdat er ter plekke geen directe
oversteekmogelijkheid is. Het is bovendien
jammer dat deze fraaie zichtas zo lelijk
onderbroken wordt door een drukke
verkeersweg.
Dat vinden ze in Almelo zelf ook.
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Er bestaan ideeën en plannen om de weg op
dit punt in een bak te laten zakken en een
fiets-/wandelbrug aan te leggen, zodat de verbinding vanaf Huize Almelo niet langer onderbroken wordt. Bij de voorbereidingen voor
het Fietsverkeerplan 2010 is deze wens voor
het eerst door burgers uit verschillende wijkcommissies uitdrukkelijk naar voren gebracht.
De Kasteelroute moet een belangrijke ‘drager’
in het Almelose fietsroutenetwerk worden, die
de noordelijke wijken van de stad op een vlotte en aantrekkelijke manier verbindt met het
oude centrum. Opheffing van de barrière Van
Rechteren Limpurgsingel maakt een onderdeel
uit van realisering van deze route.
19

EMMERDENNEN
een eeuw stadsbosbeheer
Foto’s: Clemens Sweerman

Emmen
Het Drentse esdorp Emmen dreigde in de 19e eeuw onder te stuiven door zand dat bij harde
oostenwind werd meegevoerd van de oprukkende kale vlakten van de hogere zandgronden. Rond
1900 werd hier een halt aan toegeroepen door het planten van een compleet bos net ten oosten
van het centrum: de Emmerdennen. Staatsbosbeheer (SBB) is hier eigenaar van. In de tweede helft
van de vorige eeuw breidde Emmen snel uit met tal van nieuwe wijken, voor een deel gebouwd
rondom de Emmerdennen. Het bos is tegenwoordig recreatief natuurgebied midden in de stad met
verbindingen tussen wijken, centrum en naar het buitengebied. Een gegroeide symbiose.

LANDSCHAP EN STEDENBOUW
Angelslo en Emmerhout zijn uitbreidingswijken waar ontwerpers bewust gebruik
gemaakt hebben van de aantrekkelijke
kenmerken van het bestaande landschap.
De relaties met het Emmerbos zijn niet
alleen zichtbaar aan de randen, maar
brede groenzones met hoogteverschillen
komen ook de wijken in.Voor de ontwikkeling van Emmen is het bos steeds traditioneel uitgangspunt geweest. Alle wijken
hebben aansluitende kleine wandel- en
fietsverbindingen met de Emmerdennen.
Voor de inwoners is het bos naast de
deur heel gewoon en vanzelfsprekend. De
afstanden zijn 2 tot 3 kilometer. Fietsers
en wandelaars hebben keuze uit diverse
routes, met ‘s avonds bij velen een voorkeur voor de verlichte paden langs de
wijkontsluitingswegen. Bestaande oude
wegen naar deze wijken werden ontsluitingsweg. De historische dorpskern is bijna
geheel weggepoetst om na de nodige discussies plaats te maken voor grootstede20
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Nieuwe ontwikkelingen

Instanties
Emmer-Erfscheiderveen

Gemeente Emmen, afdeling
BPU en afdeling Groen,
Recreatie, Toerisme en Milieu.
Staatsbosbeheer rayon Emmen.
Recreatieschap Drenthe

lijke ontwikkelingen en voorzieningen.
Maar bijna direct achter het NS-station
kondigen bomenlaantjes reeds het bos
aan.
WANDEL- EN FIETSROUTES
Wandelaars en fietsers komen in de
Emmerdennen ruimschoots aan hun trekken. Gemarkeerde rondwandelingen
beginnen in de wijken, sluiten op elkaar en
een tweetal LAW-paden aan: Drenthepad
en Noaberpad.Vooral het Naoberpad
maakt goed gebruik van de schoonheid
van het gebied; via smalle dichtbegroeide
paden met onverwachte hoogteverschillen
langs het beschutte Haantjebakmeer naar
de stadsrand bij het natuur- en recreatiegebied De Schans.Van daaruit voert de
route door het buitengebied naar het
Oosterbos en het dorp Klazienaveen.
Fietsers kunnen vanaf het station het
Matenpad volgen langs een hunebed, eveneens naar het buitengebied bij De Schans.
Het grindpad slingert fraai door het bos.

EMMEN

Noordbarger

Barger-Oosterveld

Op de grens tussen Emmerdennen en de wijk
Angelslo loopt een mooi voorbeeld van een
fraaie fiets- en wandelverbinding op het tracé
van de oude Markeweg. Het asfaltpad heeft een
goed gekozen tracé, met een duidelijk doorgaand
karakter. Blijkbaar werd het bekostigd uit de
wijkaanleg, want aan het einde bij de Rondweg
sluit het niet mooi aan op een overgebleven
stukje oorspronkelijke Markeweg: een zandweg
met een (te) smal fietspad naast paaltjes. Het pad
is (nog) niet opgenomen in een recreatieve
route en is niet bewegwijzerd.Toch biedt het pad
een uitstekende verbinding naar het Oosterbos,
het Veenpark bij Barger-Compascuum of het
nieuw gevormde Hoogveenreservaat bij
Schoonebeek.

De wijken rond de Emmerdennen
zijn aan renovatie toe. Hierbij wil
de gemeente, getrouw aan de visie
uit de jaren ‘50, in blijven spelen
op de aansluiting van het natuurlijk gebied bij de wijken en de uitloopfunctie voor de inwoners.
Discussie vindt plaats over mogelijke intensivering aan de wijkranden, bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor mindervaliden of versterking van de educatieve functie
van het bos. Ook de stadscamping
ligt tegen het bos aan. SBB wil
meegaan voorzover het zijn doelstelling van natuurbehoud niet
frustreert. Belangrijk gegeven is
dat het bos deel uitmaakt van de
Ecologische Hoofd Structuur, waarvoor gemeenten verbindingszones
moeten aangeven.
Emmen is toegevoegd aan het
Grote Stedenbeleid. Dat biedt
mogelijk financiële ruimte voor
verbetering van verbindingen naar
het Oosterbos, ook wat betreft verkeersvoorzieningen voor wandelaars en fietsers bij de rondweg.
Voor de aanleg van routes is het
Recreatieschap Drenthe vaak coördinatiepunt of projecttrekker.
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DE VOORMALIGE SPOORBAAN

Onderstaande foto:
oud stationsgebouw Rolde.
Rechtsonder: de voormalige spoorbaan

Een ander voorbeeld:
Apeldoorn

Assen en Apeldoorn
Assen is zowel aan de zuidkant als aan de oostkant goed ontsloten voor de recreatie. Er zijn in
ruime mate veilige verbindingen onder of over de ringweg (N33) heen naar het buitengebied. In de
directe omgeving van Assen zijn veel fietsroutes te vinden. In de landelijke omgeving eveneens veel
wandelroutes, maar wel allemaal op flinke afstand van de stad. Dat maakt de recreatieve verbinding over de oude spoorbaan vanuit de oostkant van Assen naar Stadskanaal voor wandelaars des
te belangrijker. De oude spoorbedding van Assen naar Stadskanaal is vooral bedoeld als doorgaande
wandelroute van 35 km. Hier is het begin van belang: een prachtige groene verbinding tussen Assen
en Rolde kruist het beekdal van de Loonerdiep.

Balloërveld

Instanties
Gemeente Assen,
Recreatieschap Drenthe
Gemeente Apeldoorn
RGV Holding

Balloo

Amelterbos

Rolde
Asserbosch

Deurze
A
p

VAN SPOORBAAN NAAR WANDELSPOOR
De spoorbaan is het restant van wat eens
een goed lopende spoorlijn tussen Assen en
Stadskanaal is geweest. Deze kwam gereed
in 1905 en werd geëxploiteerd door de
Noord-Ooster Locaal Spoorwegmaatschappij. Eind jaren dertig was de lijn niet
langer rendabel voor personenvervoer. Hij
werd tot het begin van de jaren zeventig
nog voor goederenvervoer gebruikt, maar
in 1978 definitief opgeheven en ontmanteld.
De aanliggende gemeenten Assen, Rolde,
Anloo, Gieten, Gasselte en Stadskanaal hebben toen de gronden aangekocht. Hierdoor
werd voorkomen dat de baan incidenteel
werd afgegraven voor zandwinning. Het
toenmalige recreatieschap Noord- en
Midden Drenthe gaf in 1984 bureau
Oranjewoud de opdracht een plan op te
stellen voor hergebruik van dit voormalige
spoorbaantracé. Bij de uitvoering van het
plan stonden behoud en versterking van de
landschappelijke kwaliteiten van het tracé
voorop.
22
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REVITALISERING
De wandelroute bestaat inmiddels ruim
tien jaar. Ze is populair en aan een opwaardering toe. De aanlooproute in de stad
Assen is niet optimaal en de bewegwijzering in het veld laat veel te wensen over.
Het routegidsje is aan vervanging toe.
Hans Hartog van het Recreatieschap
Drente vertelde ons dat het schap voornemens is de route over de voormalige
spoorbaan binnen twee jaar aan te pakken.
Het eerste gedeelte van het wandelspoor
langs de voormalige sportvelden is omgeven door houtwallen met een tamelijk
dichte begroeiing. Op de plaats van het
voormalige sportpark, ingeklemd tussen
het Amelterbos en de oude spoorbaan,
wordt een nieuwe wijk gebouwd. Het plan
Houtlaan voorziet gelukkig in behoud van
het spoortracé, zo heeft de gemeente
Assen ons verzekerd. Middels de aanduiding ‘houtwal’ zijn belangrijke groenelementen in het bestemmingsplan
beschermd.

ASSEN

Amelterbos

andere wandelmogelijkheden

Assen voert op dit moment geen bewust of
gericht beleid op het gebied van stad-landverbindingen voor wandelaars en fietsers. Recreatie en
toerisme staan inmiddels wel hoger op de politieke agenda.Toch zou de gemeente geprikkeld moeten worden om samen met het Recreatieschap de
geweldige potenties van de voormalige spoorbaan
beter te benutten, in eerste instantie voor de
eigen inwoners. Bijvoorbeeld door de oude spoorbaan als groene uitloopcorridor vanaf het station
tot de Loonerstraat toegankelijk(er)te maken, het
‘wandelspoor’ op te nemen in een serie korte
rondwandelingen en het tracé beter te bewegwijzeren en te voorzien van informatiepanelen.

Meer dan honderd jaar geleden in 1887 - heeft de Koninklijke
Nederlandsche Locaalspoorwegmaatschappij een spoorlijn aangelegd van Dieren via Apeldoorn
naar Zwolle. In 1950 werd de
laatste passagiersrit gereden en
in 1972 werd het traject afgeschaft voor goederentransport.
Rails en spoorbielzen werden
weggehaald en op de spoorbedding van het baanvak tussen
Paleis het Loo en Vaassen ontwikkelde zich op de schrale grond
een langgerekt natuurgebied
voor bijzondere planten en dieren. Mede om deze ecologische
verbindingszone beter te kunnen
beheren werd hier in het voorjaar
van 1999 door RGV Holding (v/h
Recreatie Gemeenschap Veluwe)
een recreatief fietspad aangelegd
- in samenwerking met de
gemeente Apeldoorn en met subsidie van de provincie Gelderland.
Dit schitterende pad is 5 km lang,
begint in de stadsrand van
Apeldoorn en doorkruist een aantrekkelijk landschap. Het wordt
vooral gebruikt voor een ommetje naar Vaassen en weer terug
over een fietspad langs het
Apeldoorns Kanaal. De oude
spoorbaan is vanaf het station tot
aan het Loo grotendeels opgenomen in het stadsgroen, maar bij
de gemeente Apeldoorn leven
ideeën om de fietsroute ook de
stad in te leiden.

23
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OPENBAAR VERVOER

Foto blz. 24 onderaan: grensoverschrijdende fiets- en voetgangersovergang bij een stuw in de Rijn.
Foto onder: fiets- en voetveer over de Rijn bij Basel
(Foto’s: Steven van Schuppen)

als verbinding
Basel en ommelanden
Het openbaar vervoer als verbinding staduitwaarts, om aan de stadsrand te voet
of op de fiets verder te gaan. Goede voorbeelden in deze categorie zijn er in
Nederland nauwelijks. Misschien nog wel voor wandelaars, maar veel minder voor
fietsers, en dat komt doordat ons openbaar vervoer niet in alle opzichten even
fietsvriendelijk is. Dat is de reden om voor dit onderwerp over de grens te gaan.
In Zwitserland, een land met een lange en eerbiedwaardige wandeltraditie. Het
fietswezen is er van recenter datum, is minder sterk ontwikkeld dan de grote
wandelbroer, maar daarom niet minder interessant. Zeker in combinatie met het
spreekwoordelijk goede openbaar vervoer biedt Zwitserland wandelaar én fietser
ongekende mogelijkheden. En dat geldt zeker voor ‘drielandenstad’ Basel, sinds de
jaren ’70 één van de koplopers op fietsgebied in Zwitserland.

WANDELPADEN IN DE GRONDWET
In het uitgebreide nationale wandelnetwerk van Zwitserland vormen haltes van
het openbaar vervoer de startpunten
voor gemarkeerde paden en routes. Niet
zelden gaat het daarbij om punten aan of
nabij de stadsrand, met name als er verder
stadinwaarts geen aantrekkelijke wandelverbindingen te traceren zijn.Vaak zijn die
er overigens wél, en van een goede kwaliteit en kwantiteit. Natuurlijk biedt het
reliëf de Zwitserse padenmakers op veel
plaatsen de helpende hand, zoals ook in
Basel, waar de wandelaar via heuvelruggen
snel aan de stad kan ontsnappen. Maar
ook waar de hoogteverschillen miniem
zijn, bestaan vaak verrassend leuke wandelingen vanuit het stadscentrum naar buiten
toe. Zoals bijvoorbeeld het gemarkeerde
pad langs het smalle beekwater
Bachgraben en Mühlebach westwaarts
Basel uit, richting Franse grens. In nog
geen uur lopen waant de wandelaar zich
24
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midden de Elzas, voorzien van alle bijbehorende landschapsingrediënten, vakwerkhuizen incluis.
Dat zulke mogelijkheden in grote hoeveelheden bewaard bleven en kunnen blijven
bestaan, houdt verband met het unieke
feit dat het nationale wandelpadennetwerk
in de Zwitserse grondwet verankerd is,
inclusief de verplichting voor een goede
compensatie in geval een pad of route
door ingrepen in het landschap verloren
zou gaan.
FIETSEN IN STADT UND LANDSCHAFT
Met het openbaar vervoer de stad uit.
Ook voor de fietser in en om Basel is dat
een interessante optie, zij het dat zijn
keuze beperkter. In de bus mag de fiets
alleen mee buiten de spits en dan nog
alleen als er genoeg plaats is. Maar daartegenover staat dat de Zwitserse spoorwegen de nodige faciliteiten bieden voor
het meenemen van fietsen, vooral op

regionale treinen, en dat is in dit
verband ook het meest relevant.
Het Baselse stadsvervoerbedrijf
speelt ook een belangrijke rol.
Zo is er de stadstram 10 - met
speciale fietswagon - die in zuidwestelijke richting de stad uitgaat, zelfs een stukje de Franse
grens over. Naar Leymen en
Rodersbach, geliefde uitgangspunten voor tochtjes door de
relatief onbekende uitlopers van
Elzas en Jura.
Voor wie op eigen kracht de
stad uit wil fietsen, zijn er diverse mogelijkheden: waaronder de
nationale lange-afstandsfietsroutes. Deze volgen vooral de
binnenstraten en secundaire
wegen, op afstand van de drukke
uitvalswegen. Aparte fietspaden
zijn er wel, met name in BaselStadt, een zogeheten
‘Halbkanton’, waarvan het territorium zich voornamelijk
beperkt tot het stadscentrum
en aangrenzende wijken. In de
stad zelf zijn bovendien veel
straten met eenrichtingsverkeer,
waar de fietser van twee kanten
in mag. In het aangrenzende
‘Halbkanton’ Basel-Landschaft,
de ommelanden waarmee de
stad op regionaal en landelijk
vlak één kanton vormt, is men
op fietsgebied minder ver.

Wandel- en fietslobby
Basel is voor Zwitserse begrippen een uitgesproken fietsstad,
en is dat al sinds de jaren ’70,
toen diverse actiegroepen er de
trom roerden. Toch is de nog
immer activistisch ingestelde
‘fietslobby’ er minder sterk dan
je zou verwachten.
Samenwerking met het
gevestigde wandelwezen zou
zijn vruchten kunnen afwerpen
– zowel wat betreft het behoud
van bestaande verbindingen als
het ontwikkelen van nieuwe
mogelijkheden. Fietsers en wandelaars maken bovendien ook
nu al gebruik van dezelfde verkeersluwe weggetjes, tot tevredenheid van beide partijen. Een
situatie dus die omgekeerd is
aan de Nederlandse – in
Nederland zou de wandelwereld
juist goed kunnen ‘meeliften’
met de sterker ontwikkelde
fietslobby.

25
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10- HET AFWATERINGSKANAAL VERBINDT
Foto’s: midden en onder: tracé van het ‘Halvezolenlijntje’

Den Bosch

A59

VLIJMEN

Platteland tot vlak onder oude stadsmuren. Zoiets is in Nederland werkelijk uniek.
Den Bosch heeft het: aan de zuidrand van het historische centrum ontmoeten de
weilanden van het vochtige Bossche Broek de Bossche wallen. En ook in het zuidwesten, direct achter het Vughter Bastion, bleef het open en groen. Daar ligt de
Gement, de gemeenschappelijke hooi- en weidegronden van het dorp Cromvoirt,
ingeklemd tussen het Drongelens Kanaal en het voormalige Halvezolen(spoor)lijntje.Twee oude transportlijnen, interessant voor wandelaar en fietser tussen stad en
land.Vooral ook omdat ze vanuit de stad meteen het open land in voeren. Die
openheid is te danken aan de Beerse Overlaat via welke de Maas vroeger in
natte jaargetijden zijn overtollig water onder Den Bosch langs mocht laten stromen. Een optie die opnieuw actueel lijkt in de nieuwe opvattingen over het waterbeheer van de 21e eeuw.

- Den Bosch

Morgen
Polder Fort Isabella

- Gement -

Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Dron

gele
n

Cromvoirt

Vughtsche
Heide

Distelberg

7-1
LAW
IJzeren Man

Den Bosch, rechts de wijde Honderd
Morgen Polder en links de bossen van de
Vughtsche Heide.Vanaf de dijk zijn allerlei
recreatieve bestemmingen, natuurgebieden, fiets- en wandelroutes en andere
plaatsen op een aantrekkelijke manier
bereikbaar.

echter huiver voor recreatieve verstoring
van het gebied.

HALVEZOLENLIJNTJE OPGELAPT?
En hoe staat het met die andere oude
transportas, het befaamde ‘Halvezolenlijntje’ van Den Bosch door de Langstraat?
Reeds geruime tijd geleden definitief opgedoekt als spoorlijn, wacht het vol spanning
om weer tot leven gewekt te worden als
wandel- en fietsverbinding. Het meest tot
de verbeelding spreekt het traject door
de zompen van het natuurreservaat De
Moerputten, resultaat van turfwinning in
het verleden.Via de oude spoorbrug van
700 meter lang zouden wandelaar en fietser veilig het verraderlijke moeras kunnen
oversteken. Bij Staatsbosbeheer bestaat

DE ROL VAN HET GEWEST
Gemeenten in de Bossche regio hebben
reeds vroegtijdig het belang van recreatieve fiets- en wandelroutes in de buurt van
de bevolkingscentra onderkend. De ontwikkeling hiervan kreeg een goede start
en steun door de vorming van het
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, waarbij
gemeenten aanhaakten. De gewestelijke
aanpak bleek van groot belang en leverde
veel meer op dan de gemeenten afzonderlijk. In totaal werden 21 fietsroutes aangelegd, waarmee het dichtst bewegwijzerde
fietsroutegebied van Nederland ontstond.
En passant werden ook de nodige knel-

N65

VUGHT

2

Stad en ommeland

Vughter
Bastion

Honderd

7-

26

Deuteren

W
LA

LANGS DOMMEL EN KANAAL NAAR BUITEN
Al vanaf de voetbrug boven de stationssporen kun je het open buitengebied zien
liggen. De wandelaar kan direct beginnen
met het LAW7 Pelgrimspad of een doorsteekje maken naar de rondgaande
Lunetten-route. De fietser stapt op voor
een aanloopje naar de Loonse en
Drunense Duinen-route of takt direct aan
op de LF7 Oeverlandroute en LF12 Maasen Vestingroute.
De wandelaar gaat langs de oude kanonnen van het Vughter Bastion met een bijzonder uitzicht over de Dommel en het
Bossche Broek.Verder gaat het langs Fort
Isabella en dan langs het Drongelens
Kanaal. De Vughtsche Heide en recreatieplas De IJzeren Man liggen via groene
paden binnen voetbereik. De fietser
neemt direct na de monding van het
kanaal in de Dommel het geasfalteerde
pad over de noordelijke kanaaldijk. Met
achter zich het verdwijnend silhouet van

DEN BOSCH
De Moerputten

punten opgelost, maar niet alle. Zo bleef er
aan het begin van de kanaaldijk een problematisch oversteekpunt in de onoverzichtelijke bocht van een drukke weg. Het
gewestelijk beleid staat geen oplossingen
toe en laat de aanpak over aan Den Bosch,
die er echter geen prioriteit aan toekent.
Ook de regionale wandelroutes mogen er
wezen, 18 in getal, voor een niet onbelangrijk deel ontwikkeld met geld uit de subsidiepot WCL - Waardevol Cultuur
Landschap. Daarbij werden bestaande routes aan elkaar gekoppeld en de bewegwijzering afgestemd op andere regio’s en de
LAW7. In samenwerking met organisaties
bestaan er lokale verfijningen met bepaalde
thema’s. Overleg is gevoerd over gedogen
door landgoedeigenaren en Domeinen.
27

FIETS-VOETVEER
over de ringvaart

Projecten/instanties

Haarlemmermeer
‘De Stroomboot’ heet het Fiets-Voetveer over de Ringvaart van de Haarlemmermeer, tussen de Zuid
Schalkwijkerweg en het Theehuis annex Museum Cruquius schuin aan de overkant, bij de uitmonding van ’t Spaarne. Een ‘zonneveer’ dat z’n eigen stroom opwekt met zonnepanelen op het dak.
Sinds 1998 is het in de vaart, van april tot en met oktober. In ’99 zette het 18.500 mensen over in
7 maanden tijd: dat is gemiddeld 2642 per maand, 94 per dag. Niet slecht voor een recreatieve
starter! Een stichting beheert de boot en kan over zo’n 40 vrijwillige schippers beschikken. Met de
wederopstanding van deze veerdienst (tot ’69 had hier al zo’n eeuw lang een pontje gevaren) werd
een onmisbare schakel tussen Schalkwijk en de Haarlemmermeer hersteld. De oostoever van het
Spaarne trekt sindsdien meer fietsers en wandelaars dan ooit.
GROENE ZOOM VAN SCHALKWIJK
Niet in het minst omdat wandelaar en
fietser over een eigen tracé beschikken:
de één over een on- of halfverhard jaagpad langs de rivier en de ander over een
verkeersluw asfaltweggetje. Met zicht op
woonboten, villa’s, sportvelden, parken,
boerderijen, werfjes en hoogopgaand
geboomte dat de harde rand van
Schalkwijk verzacht. De aantrekkingskracht van deze Groene Zoom van
Schalkwijk wordt nog vergroot door zijn
oostwaartse uitbreiding: over (half)verharde paden dwars door of langs de
Verenigde Polders (1), Molen- en
Meerwijkplas naar de Poelpolder (2). In
aansluiting op een andere Groene Zoom
aan de oostkant van Schalkwijk, tussen de
Ringvaart en de baan van de vroegere
Haarlemmermeerspoor-lijn. Ook hier zijn
inmiddels meerdere paden in een
parkachtige omgeving aangelegd of
gepland, in combinatie met ‘natuurontwikkeling’, in de geest van de Recreatienota
Haarlem (’94) en het Raamplan
Haarlemmerméér Groen (’99).
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- Haarlemmermeer

Foto links: het ‘zonneveer’
Foto daaronder: de Geniedijk
Onderste foto: Tuibrug over de A4
Onderaan blz. 28: Zuidrand Schalkwijk

Projectbureau Haarlemmerméér
Groen en Stichting Mainport &
Groen
Gemeenten Haarlem,
Haarlemmermeer
Bosch en Slabbers tuin- en landschapsarchitecten
Stichting FietsVoetveer Zuid
Schalkwijkerweg - Theehuis
Cruquius, Heemstede

GENIEDIJK
Deze oostzoom sluit lijnrecht aan op de
bomenrijke Geniedijk in de befaamde
Stelling van Amsterdam. Hierover is het
heerlijk wandelen en fietsen, met vergezichten over droogmakerij, forten, Groene
Weeldepark met bloemententoonstelling
Floriade (in aanleg, opening voorjaar 2002)
en Haarlemmermeerse Bos. Helaas moet
men om deze te bereiken een omweg over
Vijfhuizen maken. Bij de aanleg van de zgn.
Zuid Tangent (busbaan) in de vorm van een
aquaduct onder de Ringvaart is geen rekening gehouden met een fiets/voettunnel of
-brug. Een gemiste kans.Wel is er besloten
om een fietsbrug aan te leggen bij de
Zuidschalkwijkerweg en het pontje daar
naar elders te verplaatsen. Jammer, gezien
de populariteit, het draagvlak en de toegevoegde waarde voor het Cruquiustheehuis en -museum. Beter zou wellicht
zijn om halverwege of dichtbij de Geniedijk
een bruggetje te slaan. Dat zou de verbindingen met het achterland (of voorland
vanuit Hoofddorp bekeken) sterk verbeteren.

Geniedijk in de Stelling van
Amsterdam

GROENE WEELDE VAN DE HAARLEMMERMEER
Afgaande op het ontwerpplan van de
Groene Weelde zijn hier diverse aansluitingen vanuit de Ringvaart en zijn dijk mogelijk.
Dwars door het bestaande golfterrein heen,
via het padennet van het park, onder of
over de Zuid Tangent en N22 naar het
Haarlemmermeerse Bos in de punt van de
groene wig, weer terug via de Geniedijk of
doorlopen/-fietsen naar NS-station
Hoofddorp.

De lommerdijke Geniedijk loopt
dwars door de 19e eeuwse droogmakerij van de Haarlemmermeer,
over een lengte van 11 km. Een
rechte liniewal met forten, batterijen en inundatiesluizen in de
voormalige Stelling van
Amsterdam - rond 1900 aangelegd in een 123 km lange cirkel
rond de hoofdstad. Na jaren van
verwaarlozing opnieuw beplant
en ingericht met natuurvriendelijke plasdras-oevers. Bestaande
fietspaden worden doorgetrokken
en op de graskruin komt een
onverhard voetspoor. Begin 2000
is er een prachtige tuibrug voor
fietsers en wandelaars over de
Zuid Tangent en de N22
gebouwd. In 2001 volgt nog een
fietsbrug over de A4 bij
Hoofddorp - weer een knelpunt
opgelost! Een groen lint door de
polder, dat nog aantrekkelijker
wordt als er een rechtstreekse
verbinding naar HaarlemSchalkwijk komt met een pontje
of fietsbrug over de Ringvaart.
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FIETSSPOORBRUG
als baanbreker

INFRASTRUCTUUR ALS VERBINDING EN BARRIÈRE

Fietspad vanaf fietsspoorbrug op Westdijk van Kanaal
Alkmaar-Kolhorn met in de verte de Twuyvermolen bij
Sint Pancras.

Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk (HAL)
Nog niet zo lang geleden vormden het kanaal Alkmaar-Kolhorn en de spoorlijn Alkmaar-Den Helder
een flinke barrière tussen de oprukkende stadsranden van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk
(HAL). Dat gold vooral voor de verbinding in de zogenaamde ‘Groene Loper’ tussen ZuidHeerhugowaard, waar momenteel een nieuwe Vinexlocatie in aanleg is en het noordelijke recreatiegebied Geestmerambacht, dat fors uitgebreid zal worden. Maar niet alleen de zuidoost-noordwest
link werd gefrusteerd, ook die tussen zuidwest en noordoost: de ‘Rode Loper’ tussen Alkmaar en
Heerhugowaard (de verstedelijkingsas evenwijdig aan de spoorlijn) en de ‘Blauwe Loper’ langs het
kanaal Alkmaar-Kolhorn (een verder in te richten ecolint). Precies op het snijpunt van deze Lopers
en op de grens van de 3 gemeentes lag de spoorbrug over het kanaal. In ’98 werden met medewerking van de NS aan weerszijden van deze hefbrug twee smalle fietsbruggen gekoppeld, in de
vorm van metalen roosters op verlengde dwarsliggers. In aansluiting op nieuwe fietspaden, zodat er
sindsdien in vier richtingen doorgewandeld en doorgefietst kan worden - kosten ƒ 3,9 miljoen.
Een baanbrekende, ontsnipperende, kostenbesparende en vooruitziende oplossing.

Een smalle fietsbrug gekoppeld aan de
spoorbrug
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Instanties
projectbureau HAL in gemeentehuis Heerhugowaard
HAL-gemeenten: Heerhugowaard,
Alkmaar en Langedijk
provincie NH, Bureau Water en
Groen Noord

HET EI VAN HAL
komstige recreatiebehoeften te voldoen.
Zo kun je in de toekomst op een aantrekVoor wandelaars die van grasdijken en halfkelijk manier door de Groene Loper naar
verharde paden houden valt er hier weinig
de duinstreek van Bergen, Egmond en
te beleven.Voor recreatieve fietsers zijn er
Schoorl (BES-gebied) komen. Mits... er nòg
wat meer mogelijkheden, in de vorm van
een fietsbrug bijkomt: en wel over het
utilitaire fietspaden en verkeersluwe weggeNoordhollands Kanaal en de N9 bij
tjes. Ook kunnen zij gebruik maken van
Koedijk. De nieuwe fietsspoorbrug functiotwee gemarkeerde ANWB-routes.
neert verder nog als wegbereider voor het
DE LOPERS UITGELEGD
gehele project, als het best denkbare proIn het zuiden van de Groene Loper verrijst
motiemiddel. De brochure Fietspaden in
vanaf 2001 de Stad van de Zon. Deze prohet Hart van het HAL-gebied (’98) maakt
beert de energie van de zon op allerlei
daar dankbaar gebruik van. Staande op
manieren te benutten. Rondom woonmideze hoge brug ziet men in één oogopslag
lieus als De Glazen Stad, Het Zonnestelsel
de noodzaak van deze verbinding in. En
en De Steigers wordt een waterrijk recreaeen nadere veldverkenning maakt duidelijk
tiegebied aangelegd. Met aan de westkant
hoeveel er nog moet gebeuren voor aaneen strand, aan de zuidkant een bos en aan
sluitende verbindingen voor wandelaars en
de oostkant een eilandenrijk waarin men
fietsers.Want één ding is zeker: het bewonen, recreëren en natuurbeleven wil
staande netwerk van paden in het ‘halflanintegreren Door deze groenblauwe zoom
delijk’ gebied aan de stads- en dorpsranden
slingert zich een fietspad naar
is onvoldoende in staat om aan de toe-

- Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk

Het Brandpunt: de fietsspoorbrug en het
gewenste NS-station HeerhugowaardZuid. In het noorden van deze loper wandel of fiets je in de nabije toekomst over
deels gescheiden en beschutte paden verder, richting Geestmerambacht. In de
Blauwe Loper tenslotte is het Kanaal
Alkmaar-Kolhorn de drager. De oevers
van deze noord-zuidas moeten omgevormd worden tot flauw aflopende, drassige rietoevers. Ecolinten met her en der
aanlegplaatsen voor recreatievaarders, wat
dwarsliggende, door water omzoomde
woonstroken en op de dijken aan weerszijden samenlopende paden.
DE WANDELAAR VERGETEN
Als deze Lopers eenmaal uitgelegd zijn, zal
de fietsspoorbrug annex NS-station tot
een waar knooppunt voor een padenrijk
en afwisselend achterland kunnen uitgroeien. Routemakers kunnen dan naar
hartelust ommetjes, half- en heeldaagse
tochten uitzetten. Op de kaarten in het
Fietsplan-HAL (’99) is dat duidelijk af te
lezen. Maar wat de meerwaarde voor de
wandelaar zal zijn is nergens samengevat.
Een Wandelplan-HAL is - nog - niet
gemaakt.Volgens de projectleiding heeft
dat vooral te maken met de gekozen doelstelling van het Fietsplan: stimuleren van
het woon-werk-winkel-schoolverkeer per
fiets binnen een straal van 7 km en ontmoedigen van de voortschrijdende automobiliteit. Utilitair fietsen boven recreatief fietsen dus. Dat kan op termijn voor
onevenwichtigheid zorgen.
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legenda bij de vogelvluchtkaart van het
recreatiegebied Kardinge

GROENE GANGEN EN LOBBEN
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G Pannenkoekenparadijs “De Uilenborg”
H Kinderboerderij “Wegafarm”
I

Sportpark Kardinge

J Recreatieheuvel
K Kano- en recreatiecentrum “Rietlanden”
L Noordermolen
M Kerk te Noorddijk
N Openbare manegebak “Grobbenbak”
O Beijumerbos

Noordmolen met natuurontwikkeling

N46

Ulgersmaborg

Oosterhoogebrug

VAN

RECREATIE-SUPERMARKT TOT VERSTILD

U Natuurbouwgebied
V Martinimanege

DORPSKERKHOF

Sociaal veilig en ingedeeld in duidelijke zones
of ‘sferen’ – dat waren de allereerste eisen
die gesteld werden aan de inrichting van de
groene lob. Dichtbij de stad kwam een centraal knooppunt rondom een parkeerplaats
en een groot busstation waar alle bussen
langskomen alvorens de stad in te gaan of te
verlaten. Rondom dit transferium is een
‘supermarkt’ van vrijetijdsbesteding ontstaan:
cartingbaan, zwembad, ijsbaan, kinderpartycentrum, klimhal – deels ontworpen in een
gewaagde ‘postmoderne’ bouwtrant.Van hier
gaat het door de groene zone staduitwaarts:
van ‘heftig’ naar rustig, van intensief naar
extensief, met achtereenvolgens een zone
met sportpark, zwemplas, vliegerveld en een
park met grote grazers.Verderop passeert
men een ecowijk compleet met grasdaken,
langs plasdras-natuur om tenslotte in het

P Bevrijdingsbos
Q Edon-bos
R Stadsmarkering
S Vliegerveld
T Zwem- en visplas “Kardingeplas”
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VAN SATELLIETEN TOT HEUSE STADSDELEN
Beijum en Lewenborg zijn oorspronkelijk
opgezet als satellietwijken van Groningen,
midden in het open landelijk gebied. Maar
het stedenbouwkundig ideaal werd ingehaald door de maatschappelijke werkelijkheid. De geringe sociale veiligheid, met
name in de bewust open gehouden zones
tussen de stad en de nieuwe wijken, noopte tot een nieuwe koers. Beijum en
Lewenborg werden alsnog aan de stad
vastgekoppeld met de bouw van de ‘verbindende’ wijken De Hunze, Ulgersmaborg en Oosterhoogebrug.Wél intact
bleef de brede groene gang die vanaf de
stad tussen Beijum en Leeuwenborg naar
buiten voert. Maar de nieuwe opzet van
deze hoek van de stad vereiste ook een
nieuwe inrichting van de groenzone, om
meer samenhang te krijgen tussen de verschillende wijken.

gebied
eatie

nge
Kardi

Bijum

Re

Kerkhof Garmerwolde

E Kinder Party Center “Apekooi”

Zuidwolde

70
N3

Wie aan Groningen en groen denkt, heeft doorgaans toch vooral wad en terp in
het verre noorden op het oog, of misschien nog wel eerder het gebied ten zuiden
van de stad: Paterswoldemeer, Haren, Zuidlaren, de uitlopers van het Drentse landschap. Niet voor niets woont daar de elite van Groningen. Maar de ‘gewone’ stad
heeft zich de afgelopen decennia voor een belangrijk deel in noordoostelijke richting uitgebreid. Daar woont thans ruim een derde van de stadsbevolking, daar liggen ook de ‘probleemcumulatiegebieden’ die op gezette tijden de landelijke pers
halen. Het is een hoek van de stad die om een helder ontwerp met een duidelijk
programma vraagt. Helder vanuit het oogpunt van sociale veiligheid, de zonering
van verpozing en vermaak, en – lest best – op het gebied van de recreatieve verbindingen tussen stad en land. Helder en duidelijk is inderdaad de brede groene
lob die tussen de wijken Beijum en Lewenborg naar buiten voert. Het geheel
maakt de indruk uit een stuk ontworpen te zijn, maar niets is minder waar.

kunstwerk

Wandelen en fietsen
N28

Wandelen

Hoe goed de noordoostelijke
groenzone ook is ingericht, de verbinding met de stad is nog niet ideaal, zo vinden de gemeentelijke
plannenmakers. Er is nog behoefte
aan een duidelijk herkenbare fietsverbinding in een logische lijn van
de centrale as naar het centrum.
Iets dergelijks is al wel gerealiseerd is in noordwestelijke richting,
met het nieuwe fietspad langs het
Reitdiep, waarbij speciale viaducten
en tunnels gebouwd zijn onder
spoorlijn en wegen door. Dat project werd bedacht en uitgevoerd
om een enigszins ingeslapen
industriegebiedje aan het Reitdiep
nieuw leven in te blazen door het
beter bereikbaar te maken met
openbaar vervoer. Hier kon het
fietsbelang dus goed meeliften.

Autoweg

landelijk gebied uit te
komen. En daar ben je dan
meteen ook écht buiten, op
het Groningse platteland, op
de verstilde begraafplaats
van Garmerwolde rond de
oude romaanse dorpskerk.
OVER

DE

CENTRALE AS
BOER

NAAR HET

GOENSEPAD
Nieuw is een dergelijke
zonering niet.Wél betrekkelijk ongebruikelijk, althans
voor Nederlandse begrip-

pen, is de radicale rechtlijnigheid van de centrale as
waarlangs wandelaars en
fietsers naar buiten geleid
worden. Eerdere ontwerpen
met pittoreske knikken en
kronkels werden begin jaren
’90 door de stedelijke landschapsarchitecten recht
getrokken. De strakke lijn
van de Centrale As schept
helderheid, vormt in de
landschappelijke beleving een
verbinding tussen stads en
land. Saai? Onderweg zijn er

voor wandelaar en fietser in
het terrein meer dan genoeg
variaties op het centrale
thema voorhanden.
Het net van wandel- en
fietspaden is vooral ingesteld
op de kortere rondtochtjes
en verbindt niet alleen stad
en land, maar ook de stadswijken aan weerszijden van
de groene zone met elkaar.
De Centrale As houdt niet
op waar het landelijk gebied
begint, maar loopt daar
dóór. Resultaat van een

recent succesje op het
gebied van recreatief medegebruik van het agrarisch
gebied. De wethouder van
‘stad’ moest er zelf aan te
pas komen om Boer Goense
ervan te overtuigen dat hij
een naar hem zelf vernoemd
fietspad niet kon weigeren.
Instantie
Gemeente Groningen, Dienst
Ruimtelijke Ordening en
Economische Zaken - afd.
Ruimtelijke Plannen
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DOOR HET BALIJBOS

Foto links: weilandpad in de Delftse Hout.

naar de torens van Delft
Instanties

Zoetermeer
‘La Défense in de Hollandse Polder’- zo wordt de glazen kantoortoren met loopbrug bij station
Zoetermeer wel genoemd. De gelijkenis met de eigentijdse Arc de Triomphe in de Parijse voorstad is
onmiskenbaar. Het Franse voorbeeld staat in één perfecte zichtlijn met de historische triomfboog. Bij
de Hollandse navolging ontbreekt die kaarsrechte as.Toch is er ook hier duidelijk sprake van duidelijke verbindingen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’, zij het minder radicaal. Het Grand Canal in het nieuwe
Balijbos aan de zuidwestrand van Zoetermeer dwingt de blik naar de toren van de Nieuwe Kerk
van Delft. En die zichtlijn is tevens een mooie en heldere verbinding voor wandelaars en fietsers tussen Vermeers stadslandschap en (post)moderne satellietstad. Hier werd de stad niet weggestopt
achter het stadsrandgoen, maar is het bos bewust tot onderdeel van de stedelijke ruimte gemaakt.

Het ‘Grand Canal’ in het Balijbos.
Aan de einder de toren van de
Nieuwe Kerk van Delft.

34

Stad en ommeland

- Zoetermeer

DRIE GENERATIES STADSRANDGROEN
Het idee voor een groene invulling van de
ruimte tussen Delft en Zoetermeer is niet
van vandaag of gisteren.Van west naar
oost vinden we hier maar liefst drie generaties stadsrandgroen. Om te beginnen de
Delftse Hout. Een recreatiegebied waarvan er dertien in een dozijn gaan.
Aangelegd rond een zandwinningsplas,
later groen aangekleed en voorzien van de
nodige voorzieningen voor amfibisch en
ander intensief vermaak. De tweede schakel in de groene keten is het Bieslandse
Bos, waar het polderland herkenbaar
bleef. Hier en daar kregen hoogteverschillen uit het oude cultuurlandschap in het
ontwerp juist een extra accent.
Ja en dan is er - lest best - De Balij
(Balijbos in de volksmond), een ontwerp
uit de vroege jaren ’90. Moest dat wel een
écht bos worden, was de vraag.Waar blijft
de openheid van de polder? Ja, zeiden de
betrokken bosontwerpers, het moet écht
een bos worden, omdat het belangrijk is
tussen Delft en Zoetermeer een sterke
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Foto rechts: Station Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer, Dienst
Stedelijke Ontwikkeling, Beheer,
Economische zaken
Staatsbosbeheer, beheerseenheid Westvoorden
Provincie Zuid-Holland, o.m.
Bureau Recreatie en
Randstadgroenstructuur
Ministerie LNV

groene schakel te hebben. Een schakel is
meer dan een buffer, meer dan ‘schaamgroen’. Het bos kan juist heel mooi een
verbinding leggen tussen stad en land. Niet
alleen praktisch, met paden en routes,
maar ook in de beleving, in de vorm van
uitzichten en doorkijken.

AMSTERDAMSE, ROTTERDAMSE EN
HAAGSE SCHOOL
De Zoetermeerse wijk die aan het Balijbos
grenst, gaat terug op de Floriade van 1992.
In het grondplan van het park werd rekening gehouden met de latere bebouwing.
Een plattegrond als een ‘patte d’oie’, een
reuze-ganzenpoot - een vorm ontleend aan
de Franse classicistische barok. Drie poten
die samenkomen in één punt, het
Ganzenvoetplein (a). De noordelijkste poot
sneuvelde bij de aanleg van de wijk, de
twee andere (b, c) werden de centrale
assen van de wijk en vormen het kader
waarbinnen ruimte bleef voor een wijkpark
en de perfecte cirkel van een waterpartij.

Het aardige van deze ‘Floriadewijk’ is
dat ‘rood’ en ‘groen’, bebouwing en
parkaanleg, zó goed in hun jas zitten
dat het er aangenaam en afwisselend
lopen en fietsen is. Elke buurt heeft
zijn eigen sfeer, met vette knipogen
naar grootstedelijke bouwtradities uit
de 20e eeuw: de Amsterdamse School
met zijn ronde baksteenvormen, de
zakelijke Rotterdamse School van
Oud c.s., de ruime horizontale overstekken van het Haagse bouwen uit
de jaren ’20 en ’30.
Behalve aangenaam is het hier ook
veilig wandelen en fietsen, ook van de
stad naar buiten toe. De twee centra-

le assen of ‘ganzenpoten’ zijn exclusief voor langzaam verkeer, met vrijliggende fietspaden en voldoende
bermruimte voor de wandelaar.

KNIKKEN EN VERSCHUIVINGEN
Het is jammer dat deze twee hoofdassen niet écht direct aansluiten op
de hoofdas van het bos. De zuidelijkste ganzenpoot (c) gaat weliswaar in
één rechte lijn het bos in, maar dat is
de secundaire as van het bosplan (d).
De noordelijke ganzenpoot (b) sluit
op het eind met een onvermijdelijke
knik aan op het genoemde Grand

Canal (e). Deze bos-hoofdas maakt
op zijn beurt verder westwaarts een
dubbele knik om over te kunnen gaan
in de Balij Rijenskade (f), een historische lijn in het oude polderlandschap
met een fietspad dat in de toekomst
door zal lopen tot in het Bieslandse
Bos. Jammer? Misschien toch niet.
Met alleen maar rechte lijnen zou het
er misschien te dik bovenop gelegen
hebben. Zo is het wel zo subtiel, en
wel zo Hollands - een klein scheutje
‘poldermodel’ in het ontwerp is wel
zo goed voor het draagvlak.
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Foto rechts: Oostvaardersplassen
Onderste foto: Regenboogwijk Almere-Buiten

Almere
Almere is als gemaakte, veelkernige polderstad een lustoord voor planologen. Een maakbare ‘polypool’ met bewust opengelaten groenlobben tussen de kernen. Met stadscorridors voor langzaam verkeer en een wijdvertakt netwerk van vrijliggende paden in het
buitengebied. Gemeentelijk uitgangspunt: bewoners moeten binnen 400 meter vanaf hun
voordeur in het groen zijn. Almere poogt al enige jaren haar toeristisch imago op te krikken: als Waterstad en Natuurstad. In de nieuwe wijk Almere-Buiten Oost - in aanleg - wil
de gemeente nog verder gaan en samen met Staatsbosbeheer (SBB) een recreatieve verbinding met de zuidpunt van het Oostvaardersplassengebied en het naburige Kotterbos
leggen. Een eerste verkenning van toekomstige wandelmogelijkheden, vooruitlopend op
verdere planvorming in dit recreatieve ‘uitloopgebied’ en de daarachter gelegen ‘struinnatuur’

Stad en ommeland

- Ameere

gewenste brug (A) over de drukke
Buitenring/N702 in het Fluitbos te
belanden.Vervolgens kan hij doorsteken via fiets- en wandelpaden naar een
kunstmatig opgeworpen heuvel (B)
met een prachtig uitzicht over de
Oostvaardersplassen, een van de
bekendste en grootste natuurgebieden
van ons land. SBB wil dit plassengebied
aan de zuidoostkant in beperkte mate
voor wandelaars openstellen. In de
nabijheid van de uitzichtheuvel zal te
zijner tijd een natuur-educatiecentrum
(C) verrijzen, voorzien van een parkeerterrein.

Recentelijk is de strook boven het huidige fietspad op de schop genomen en
voorzien van plasjes en poelen.Ten zuiden van deze gemaakte natuur zoekt de
wandelaar zijn eigen weg door het
struweel - er zal geen tracé zijn, alleen
een vast start- en eindpunt.
Aanvankelijk onder begeleiding van in
te huren gidsen, opererend vanuit het
toekomstig natuur-educatiecentrum,
later hopelijk zelfstandig.Want SBB
staat een voorzichtig en gefaseerd
openstellingsbeleid van dit stuk struinnatuur voor, zodat dieren, vogels en
wandelaars aan elkaar kunnen wennen.

STRUINNATUUR
In het zuidelijke voorland houden
grote grazers als halfwilde
Heckrunderen, Konikpaarden en edelherten het gras en riet kort voor trekvogels van diverse pluimage.

RECREATIEVE UITLOOP
Als eindpunt van deze struintocht
dient een bestaande maar nog te verbreden onderdoorgang (D) van het
Flevospoor. Hierna belandt de wandelaar in het Kotterbos - eveneens van

Oostvaardersplassen (SBB)
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Gemeente Almere: bureau’s
Sport & Recreatie;
Stedenbouw & Landschap;
Groen, Water & Natuur
Staatsbosbeheer
Grontmij

SBB - met z’n gemarkeerde
routes en natuurcamping.
Dit nu wat geïsoleerd liggende bos zou best als
recreatieve uitloop van de
nieuwe woonwijk kunnen
dienen, als stadsbos - mits
er een betere ontsluiting
komt. Met een veilige oversteek van de Buitenring via
een gewenste fiets/wandelbrug (E) loopt hij over
diverse langzaam-verkeerspaden en langs aantrekkelijke water- en groenpartijen in de toekomstige, nog
naamloze woonwijk (3T)
en de in aanleg zijnde
Eilandenbuurt (F) terug
naar het toekomstig NSstation Almere-Buiten
Oost. Alles staat of valt
met de aanleg van de drie
gewenste maar financieel
nog niet gedekte bruggen
of onderdoorgangen: zonder deze blijft ’t slechts
een droomtracé...
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OOSTVAARDERSPLASSEN
Daar waar nu enkele opstelsporen
voor treinen op de Flevolijn samenkomen, zal in de toekomst het NS-station
Almere-Buiten Oost verrijzen, middelpunt van de gelijknamige woonwijk.
Het westelijk deel hiervan is al in aanbouw: Oostvaarders- en Eilandenbuurten. De wandelaar kan te zijner
tijd hier vandaan over enkele vrijliggende fiets- en voetpaden in de groene
Bosrand komen, om dan via een
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KOTTERBOS (SBB)

Om het Fluitbos en het Kotterbos
beter met elkaar te verbinden
denkt men aan het inrichten van
een natuurlijke corridor met dichte bossages, paden en een dijk.
De laatste kan als geluidsbuffer
voor de drukke Buitenring/N702
en als uitzichtspunt voor recreanten dienen. In het noordwesten
kan deze corridor wellicht worden
aangesloten op een in aanleg
zijnde ecozone tussen de
Oostvaarders- en
Lepelaarsplassen. Het Almerepad,
een meerdaagse rondwandeling
van ± 80 km dat op initiatief van
de gemeente als geel-rood
gemarkeerd Streekpad in 2001
door het Wandelplatform-LAW
aangelegd zal worden, zou hier
een nog groenblauwer tracé kunnen krijgen dan gepland!
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PLOFSLUISROUTE
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Ontwerp voor een fietsroute tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Nieuwegein

U T R E C H T

De huidige infrastructuur voor recreatief fietsen rond Utrecht oogt nogal onevenwichtig.Ten noorden en
ten oosten van de stad zijn er goede verbindingen tussen stad en ommeland, met aantrekkelijke paden en
bewegwijzerde routes. Nieuwe paden zijn in de maak. Het buitengebied ten westen en zuiden van de
stad lokt veel minder: aan de stadsrand heeft bedrijfsontwikkeling prioriteit, kanalen en snelwegen zijn
forse barrières en het aantal routes is er beperkt.Toch wonen over enkele jaren ruim 200.000 Utrechters
in het gebied rond Kanaleneiland, Nieuwegein en Vinex-locatie Leidsche Rijn. Het lijkt raadzaam hierop in
te spelen door de kanalenzone en de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op een aantrekkelijke
manier voor fietsers met elkaar te verbinden. De Y-vormige Plofsluisroute sluit aan op het fietspadennet
van Leidsche Rijn én verbetert de recreatieve fietsverbinding tussen Nieuwegein en Utrecht.

Amsterdam-Rijnkanaal
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Foto boven: Plofsluis
Foto onder: sluis over Merwedekanaal
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KANAALBARRIÈRES SLECHTEN
Het Amsterdam-Rijnkanaal is voor de fietser nog steeds een hindernis van formaat.
De plannen voor een fietsbrug naar
Leidsche Rijn zijn vergevorderd.Voor het
utilitaire fietsverkeer tussen Utrecht en
het nieuwe stadsdeel is de brug cruciaal.
Het ontbreken ervan maakt de keuze tussen fiets en auto eenvoudig.Voor het slagen van deze recreatieve fietsroute is de
aanleg van de fietsbrug evenzeer van
belang. Maar bij het oplossen van dit ene
knelpunt blijft het niet. Een reeks maatregelen is noodzakelijk, zoals het openstellen
van Rijkswaterstaatterrein, de aanleg en
verbetering van paden, landschappelijke
aankleding en verkeersvoorzieningen. In
het werkrapport Utrecht worden deze
zaken uitvoerig besproken. Eén knelpunt
moet hier echter wel worden genoemd:
het oversteken van het kanaal bij de
Plofsluis.Vooruitlopend op de aanleg van
de in het regionale Fietsplan genoemde
fietsbrug valt te denken aan het realiseren
van een seizoensgebonden veerverbinding.

- Utrecht (Plofsluisroute)

KANAALOEVER ALS FIETSLINT
Juist door de drukke scheepvaart en de
openheid van de brede waterweg is het
langs het Amsterdam-Rijnkanaal aangenaam fietsen. De fietser krijgt er het
gevoel ‘buiten’ te zijn. Dit gevoel blijft, ook
al komt hij onderweg bruggen en
industrieterreinen tegen.Ten zuiden van
de A12 stuit hij ineens op een oudere
Amsterdam-Rijnverbinding: het
Merwedekanaal tussen Utrecht en
Gorinchem. Het waarneembare contrast
tussen de hedendaagse en de 19e-eeuwse
kanalenvaart is boeiend en leerzaam.
ATTRACTIEPUNT PLOFSLUIS
Halverwege de route ligt de Plofsluis. Dit
unieke bouwwerk is een ijzersterk hoogtepunt in de route. Hier komen de
thema’s kanalenzone en fortenlinie samen.
De keersluis uit 1940 moest in tijden van
oorlog onmiddellijk afgesloten kunnen
worden. Een lading springstof zou de
bodem van een silo met zand en stortsteen laten ‘ploffen’.

Beatrixsluis

Lunet 4

Knooppunt Oudenrijn
Station Lunetten
A12

E30

E35

Knooppunt Laagraven

Knooppunt
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Fort ’t Hemeltje
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Nieuwegein
Fietspad
Zuidelijke
IJsseldijk

LF 7

Vianen

Zover is het echter nooit gekomen. Bij de verbreding van het
kanaal in 1981 is een vaarroute
buitenom de Plofsluis aangelegd.
Vanwege de hoge kosten en technische problemen was slopen
geen optie. Nu staat de sluis als
onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie op de
Monumentenlijst.
FIETSEN NAAR LUNETTEN
Aan de overkant van kanaal en
sluis ligt landgoed en kasteel
Heemstede, een aangenaam en
landelijk gebied, waar zelfs de buizerd zich laat zien. Het landelijke
karakter van Heemstede zal na de
Landinrichting Groenraven-Oost
zijn versterkt. Na een laatste blik
op de immense Plofsluis neemt de
route het fietspad langs het inundatiekanaal, via de fietsbrug over
de A12 op weg naar de Lunetten.
De militaire historie van zo’n
honderd jaar geleden wordt op
dit traject uitstekend zichtbaar.
Na het passeren van het spoor
via een fietstunneltje en een fietspad langs de spoorlijn eindigt de
tocht in het hart van de stad.

Of met de fiets op
de sneltram
De route heeft niet voor niets een
Y-vorm. De zuidelijke variant
langs het Lekkanaal is even verrassend namelijk. Dit kanaal is in
1938 aangelegd om een snellere
waterweg naar Rotterdam te realiseren. Vooral de Prinses
Beatrixsluis met zijn enorme stalen hefdeuren is indrukwekkend.
Het maximale hoogteverschil, bij
hoogwater op de Waal, is maar
liefst 6.5 meter. Dit geeft aan hoe
groot het contrast is tussen het
achterliggende polder- en rivierenland dat de fietser hier
binnenrijdt. Na een bezoek aan
het historische vissersdorp
Vreeswijk eindigt de tocht bij de
sneltramhalte Nieuwegein-Zuid.
Of andersom: de halte alhier als
uitvalsbasis bij een bewegwijzering in twee richtingen. Het kunnen meenemen van de fiets op
de tram - elders al mogelijk - zou
de gebruikswaarde van de route
aanmerkelijk verhogen.
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HEICOPSE ROUTE

UTRECHT

17-

Van park naar polder
Ontwerp voor een wandelroute vanuit Leidsche Rijn

UTRECHT

Instanties
Projectbureau Leidsche Rijn
Raamplancommissie
Utrecht-West

Leidsche Rijn
Oudenrijn
DE MEERN

al

DE SPAGHETTI VAN

TRANSPORTLIJNEN

Utrecht staat bekend als het verkeersplein
van Nederland. In de noordwestoksel van
het knooppunt Oudenrijn ontstaat een
geheel nieuwe stad. In de zuidwest-oksel
blijft voorlopig - maar voor hoelang? - het
eeuwenoude polderlandschap bestaan.
Hoe vindt de wandelaar tussen de spaghetti van transportlijnen en nieuwbouwwijken zijn weg naar de polder? Door in
te spelen op nieuwe mogelijkheden aan de
zuidkant van de Vinex-locatie Leidsche
Rijn en door de toegankelijkheid van het
boerenland te vergroten, kunnen wandelaars hier in de nabije toekomst toch een
stevige rondwandeling maken van zo’n 12
km.Voordat het zover is, moeten de nodige kansen waargenomen en knelpunten
opgelost worden. Een verbetering van de
oversteek van de A12 bij De Meern heeft
hoge prioriteit. De kansen en knelpunten
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- Utrecht (Heicopse Route)

worden in detail uitvoerig besproken in
het werkrapport Utrecht.
DRAAGVLAK
Bewoners van de nieuwe wijken Langerak
en Parkwijk uit Leidsche Rijn, uit De
Meern en de wijk Oog in Al in Utrecht
kunnen vanuit hun voordeur gemakkelijk
instappen op deze rondwandeling. Bij ingebruikname van de HOV (Hoogwaardig
Openbaar Vervoer)-lijn in Leidsche Rijn
ontstaat straks tevens de mogelijkheid om
de wandelroute op vele manieren in te
korten. Bij een groene inrichting van de
bedrijventerreinen Strijkviertel en
Oudenrijn kunnen ook werknemers in
hun lunchpauze meeprofiteren van betere
wandelmogelijkheden aan de stadsrand.
Het routevoorstel moet goed afgestemd
worden met de ontwerpers, uitvoerders
en gebruikers van de groenstructuurvoorzieningen in de Vinex-locatie. Het is

na

Strijviertel

Verder wandelen

Polder

A12

Papendorp
Knooppunt Oudenrijn

Heicopse

TUSSEN

Heicopse Polder

nk a
-Rij
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Een wandelroute voorbereiden vanuit de Vinex-locatie Leidsche Rijn is gebaseerd op tal van
onzekerheden. Het nieuwe Utrechtse stadsdeel is hier nog volop in ontwikkeling. De wijk
Langerak is net af, de huizen zijn inmiddels bewoond. Parkwijk is in aanleg. Groenstructuren
staan op de plankaart, maar moeten nog in de praktijk uitgevoerd worden. Plannen voor de
aanleg van een fietspadennetwerk zijn in de maak. Over een wandelpadennet wordt helemaal nog niet nagedacht. Met uitzondering van het Centrale Park komt invulling daarvan
wel bij de aanleg van de groenvoorzieningen, lijkt men te denken. Al die onzekerheden ten
spijt is het toch belangrijk om juist hier en nu al stad en land te verbinden door claims te
leggen voor een zo leuk mogelijke wandeling vanuit de nieuwe stadswijken in aanbouw naar
het buitengebied met z’n oude cultuurlandschap.

Alendorp

Polder
Polder
Oudersvrucht
A2

belangrijk om een groot draagvlak te krijgen voor de juiste inrichtingsmaatregelen
in Leidsche Rijn, zodat zoveel mogelijk
exclusieve wandelpaden ontstaan.
HISTORISCHE LIJNEN IN HET LANDSCHAP
De Leidsche Rijn zelf is een belangrijke
ontginningsbasis geweest voor de veengebieden ten zuiden hiervan. De boerderijen
liggen als een lint langs het water. Nu is de
parallelle Zandweg een drukke weg, ooit
was het een rustig voetpad. In de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn zijn diverse archeologische vondsten gedaan uit de
Romeinse tijd. De gevonden restanten zullen straks zichtbaar zijn in het Groot

Archeologiepark. Het weidelandschap ten
zuiden van de A12 bestaat uit een aaneenschakeling van lange smalle kavels.Vanuit
één ontginningsbasis werden door vrije
kolonisten smalle langgerekte kavels van
gelijke lengte ontwikkeld - zogenaamde
copes - doorgaans 1500 meter lang en 50
meter breed. Rechten en plichten van de
kolonist werden in een ‘cope-contract‘
vastgelegd. De geschiedenis van het boerenland leeft voort in de Heicopsche
Polder.Voor stadsmensen en -kinderen
kan een wandeling door de polder een
educatieve lading krijgen. Eenmaal over of
onder de A12 door sta je in een andere
wereld.Weids uitzicht over een eindeloze
polder en ben je nog iets verder van de
stadsrand verwijderd, dan wordt het echt
stil. Hier beleef je als wandelaar langs de
Galecopper Middenwetering nog volop
het Groene Hartgevoel.

De Heicopse Route biedt in de
toekomst volop mogelijkheden
om nog verder te wandelen in
het Groene Hart alhier:
1 - via een nieuw fietspad naar
het jaagpad en het nog te
ontwikkelen bos langs de
Hollandsche IJssel;
2 - naar IJsselstein, in aansluiting op bestaande wandelroutes (Rondom de Dom,
NWB en de Hollandse
IJsselroute, VVV)
3 - naar toekomstige, nog aan
te leggen gezinswandelroutes rond Montfoort en
IJsselstein;
4 - naar Nieuwegein, wanneer
er een oplossing komt voor
overbrugging van de A2barrière.
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DE ECOZONERING VAN

DE VERKEERSDREMPEL IN

FIETSEN MEENEMEN IN

DE GECOMBINEERDE

HET GECOMBINEERDE

DE WANDEL-

WANDELAARS EN FIETSERS

EEN TWEESPORIG FIETS-

HET OPENBAAR VERVOER

FAUNA-WANDEL-FIETS-

FIETS- EN WANDELPAD-

SPOORBRUG

TUNNEL

BORD

Faunatunnel onder snelweg
met een wandel- en fietspassage aan weerszijden van het
beekje, naar Deens voorbeeld
(omgeving Kåtbæk).
Het komt er op aan zo’n
gecombineerde passage
vroegtijdig aan te kaarten
zodat deze bij de aanleg
‘meegenomen’ kan worden anders vallen de kosten veel
hoger uit.

Fietspaden hebben volgens de
Wegenwet een gecombineerde
functie: fiets- en wandelpad
tegelijk. Zowel fietsers als
wandelaars zijn zich daar
vaak niet bewust van. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan. Een nieuw
bord ‘fiets-voetpad’ en/of
onderbord ‘ook voetpad’ zou
hier duidelijkheid kunnen
scheppen.
Op de foto een voorbeeld van een Duits
‘combi-bord’.

EN WANDELPAD
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10 praktische oplossingen voor knelpunten in het terrein
DE AUTOSLUIS

Een kettingpontje in de
Grecht bij Woerden maakt
sinds 1999 een betere fietsverbinding tussen de noordelijke stadsrand
(‘s Gravensloot) en het dorp
Zegveld mogelijk. Vooral in
het begin oefende het zelfschippertje-spelen een grote
aantrekkingskracht uit op
fietsende scholieren, wat
regelmatig uitliep op vandalisme. De bouwer moest er
ettelijke keren aan te pas
komen om het pontje nog
simpeler en steviger te
maken: ‘hufterproof’ zogezegd.
In de hoop dat de (op zichzelf lage) exploitatiekosten
geleidelijk aan zullen afnemen. De aanschafkosten van
het pontje (4.70 m lang,
2.70 m breed, 0.30 m diep,
10 m vaarweg) zijn vergeleken met een brug of tunnel
relatief laag: ± ƒ 62.000.
Maar daar komt nog wel
± ƒ 80.000 aanlegkosten
op de wal bij. In totaal bijna
anderhalve ton.

7
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Je ziet het steeds meer in
binnensteden en op landweggetjes: verkeerspaaltjes
midden op de weg die na
het insteken van een kaartje
in het wegdek zakken zodat
alleen het bestemmings- en
onderhoudsverkeer kan doorrijden. In plaats van deze
flexibele autobarrières
bestaan er ook allerlei vaste
vormen van autosluizen: b.v.
die met lage middeneilandjes,
waarover alleen hoog op hun
wielen staande voertuigen
zoals tractoren kunnen rijden. Bij dit soort oplossingen
moet er wel voor gezorgd
worden dat fietskarretjes
niets in de weg gelegd
wordt.

Schets voor de inrichting van
een verbindingszone voor
waterspitsmuis, boomkikker
en wandelaar. De rietvegetatie is geschikt als doorgang
voor de muis, de opgaande
beplanting van struiken en
bomen naast het wandelpad
kan voor de kikker dienen.
Waar de omstandigheden dat
toelaten kan het wandelpad
verbreed worden met een
halfverhard pad voor fietsers.
Bron: Wiro rapport nr. 13,
Verbindingszones voor recreatie
en natuur. Een ideeënboek voor
combinatie en inrichting van
ecologische en recreatieve netwerken, Wageningen 1995.

8

Een kruising met verkeersdrempels midden in de duinen van Meijendel. Op het
eerste gezicht wat overdreven: toch is het de verkeersveiligheid hier ten goede
gekomen. Het gecombineerde
fiets- en wandelpad tussen
Den Haag en Katwijk wordt
namelijk intensief gebruikt door langzame en snelle fietsers, wandelaars en joggers.
De betonnen ribbelrand tussen fiets- en voetpad is
bedoeld om snelle fietsers op
hun eigen baan te houden.

4

Zo met de fiets op de trein,
zonder tillen of sjouwen. Het
materieel van de Amsterdamse metro is er geschikt
voor gemaakt, het beleid is
er op afgesteld. Het is een
van de weinige goede voorbeelden in Nederland. Bij een
verdere uitbouw van ‘light
rail’ in de Randstad zouden
er ruime mogelijkheden voor
het meenemen van fietsen
geschapen moeten worden.

2

1

Bron: Medlemsblad for Dansk
Vandrelaug DVL, nr. 1, jan-febr.
2000.

HET OMSTAPJE

DEUREN

Spoorbrug over de Ourthe bij
Hamoir in de Belgische
Ardennen. Bij aanleg van de
brug indertijd is rekening
gehouden met de vele wandelaars in dit gebied. Aan
weerszijden is een smalle
passage gemaakt waar ook
de Grande Randonnée (GR)
57 dankbaar gebruik van
maakt.

Omstapjes zoals deze in de
Molenviergang-route bij
Alphen aan den Rijn hebben
het voordeel boven ‘gewone’
overstapjes dat ze los staan
van het hekwerk. Daardoor
kunnen boeren en wandelaars hun eigen gang gaan.
En dat verhoogt met name
de acceptatiegraad bij boeren.

Sluis in het Merwedekanaal
bij de wijk Oog in Al te
Utrecht. De deuren zijn
bovenop enigszins verbreed,
zodat wandelaars en fietsers
er over heen kunnen. Een
voorbeeld dat navolging verdient.
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DE VERBREDE SLUIS-
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Colofon
Voorbeeldenboek stad en ommeland. Inspirerende verbindingen voor wandelaars en fietsers
In opdracht van de stichtingen Wandelplatform-LAW en Landelijk Fietsplatform te Amersfoort.
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