
Stichting 

     
  Kennis- en Innovatiecentrum 

Recreatief Routenetwerk Randstad

Een inventarisatie van voorzieningen en knelpunten in het 
recreatief routenetwerk in de Randstad

Eindrapport



Recreatief Routenetwerk Randstad 

 

colofon 

©Stichting Recreatie, juni, 2008 
Auteurs: Karin Hoenderkamp, Willem Hoffmans en Marcel Busser 
Eindredactie: Hanneke Gijsbertse  
In opdracht van: Programmabureau Groene Hart 
Uitgever: Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum 
 Raamweg 19 
 2596 HL Den Haag 
 telefoon 070-312 49 70 
 fax 070-312 49 99 
 e-mail secretariaat@kicrecreatie.nl 
 website: www.stichtingrecreatie.nl 



Recreatief Routenetwerk Randstad 

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum 3

INHOUDSOPGAVE 

1  Inleiding  5 
1.1  Aanleiding 5 
1.2  Opdracht 6 

 
2  Inventarisatie 7 

2.1  Uitgangspunten 7 
2.2  Routes per recreatieactiviteit 9 

2.2.1 Wandelen 9 
2.2.2 Fietsen 10 
2.2.3 Skeeleren 11 
2.2.4 Varen en kanovaren 12 
2.2.5 Paardrijden 13 

2.3  Voorzieningen 14 
2.4  Plannen 15 
2.5  Conclusies 17 

 
3  Knelpunten routenetwerk 19 

3.1  Criteria knelpuntenanalyse 19 
3.1.1 Witte vlekken 20 
3.1.2 Ontbrekende schakels en barrières 20 
3.1.3 Ontbrekende stad – land verbindingen 20 
3.1.4 Beleving 21 
3.1.5 Knelpunten in het vaarwegennet 21 

3.2  Resultaat 21 
3.3  Conclusies 25 

 
4   Workshop  27 

4.1  Resultaten uit de workshop 27 
4.2  Koppeling knelpunten SR – oplossingen 28 

4.2.1 Oplosssingen uit de workshop 29 
4.2.2 Oplossingen uit de geïnventariseerde plannen 30 

4.3  Conclusies 32 
 
5  Discussiepunten en aanbevelingen 33 

5.1  Discussiepunten 33 
5.1.1 Routes en voorzieningen 33 
5.1.2 Plannen 33 
5.1.3 Kwaliteit routes 34 
5.1.4 Gebruiksmogelijkheden GIS 34 
5.1.5 Wat wil de recreant 34 

5.2  Aanbevelingen 34 
5.2.1 Aanbieden aan het publiek 35 
5.2.2 Workshop 35 
5.2.3 Op weg naar een totaalbeeld 35 

 
Bijlage 1   Geraadpleegde bronnen 37 
Bijlage 2   Branchecodes Kamer van Koophandel 39 
Bijlage 3   Geraadpleegde plannen 41 
Bijlage 4   Overzicht oplossingen workshop 43 
Bijlage 5   Knelpunten vaarnetwerk 47 
Bijlage 6   Projectbladen oplossingen workshop 49 
Bijlage 7   Provincie-kaarten 101 
 
 



Recreatief Routenetwerk Randstad 
 

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum 4 

 

 



Recreatief Routenetwerk Randstad 
 

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum 5

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een groot tekort is aan recreatievoorzieningen in 
de Randstad, met name (direct) rond de steden. Dit blijkt ook uit eigen onderzoek door de 
Stichting Recreatie.  

Onderstaande kaartjes (kaart 1) geven een indruk van de verhouding tussen vraag en aanbod 
aan ruimte voor wandelen en fietsen. Het gaat hier niet direct om de hoeveelheid routes en 
paden, maar om de voor recreatie geschikte ruimte. Gebieden waar de vraag hoger is dan het 
aanbod zijn in rood weergegeven.  

  

Kaart 1 Tekorten aan ruimte voor wandelen (links) en fietsen (rechts). Bron: Stichting Recreatie, 2007. 

Uit beide kaarten blijkt dat de tekorten voor wandelen en fietsen zich vooral in de Randstad 
voordoen, niet alleen in de grote steden, maar zeker ook in het Groene Hart. Het Groene Hart 
is voor veel recreanten uit de grote steden het meest dichtbij liggende recreatiegebied, maar 
het beperkte aanbod in combinatie met de overweldigende vraag resulteren in een tekort. 
Onderzoek van Stichting Recreatie1 toont aan dat recreatieve tekorten ook in de toekomst 
zullen optreden; door bevolkingsgroei, vergrijzing en klimaatverandering zal de vraag naar 
wandel- en fietsmogelijkheden blijven groeien. Het is dus van belang om de ruimte die er is 
(ook in de toekomst) optimaal te benutten.  

                                                           
1 Toekomstige recreatievraag in rijksbufferzones, Stichting Recreatie, 2008 
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Het routenetwerk in het buitengebied van de Randstad is echter niet optimaal ontwikkeld en 
de bereikbaarheid vanuit de grote steden laat te wensen over. In de Randstad worden veel 
initiatieven ontplooid om hier wat aan te doen, onder andere door de provincies en gemeenten. 
Om een samenhangend routenetwerk te creëren, c.q. waarborgen, worden ontbrekende 
schakels aangelegd inclusief de daarbij behorende voorzieningen, zoals recreatietransferia en 
attractiepunten. Er bestaat echter geen overzicht aan bestaande en toekomstige (geplande) 
recreatievoorzieningen in de Randstad. En zo’n overzicht is nodig om een samenhangend 
recreatief routenetwerk in de Randstad te creëren. Daarnaast is er behoefte om de 
mogelijkheden die er al zijn beter bekend te maken bij het publiek. 

Het icoon recreatief routenetwerk is één van de tien speerpunten van het 
uitvoeringsprogramma van het Nationaal Landschap Groene Hart. Het doel van dit icoon is 
het systematisch versterken van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Groene Hart 
voor recreanten met verschillende behoeften. Daarvoor wordt een visie ontwikkeld op het 
totale recreatieve routenetwerk in het Groene Hart, met als hoogste prioriteit het verbeteren 
van de toegankelijkheid vanuit de steden. Aangezien de stedeling voor zijn recreatiebehoefte 
verder kijkt dan alleen het Groene Hart en de voorzieningen in het landelijk deel van de 
Randstad elkaar zouden moeten versterken en aanvullen, is het project gericht op het niveau 
van de hele Randstad.  

1.2 Opdracht 

Het Programmabureau Groene Hart vroeg de Stichting Recreatie om een inventarisatie van het 
huidige routenetwerk voor wandelen, fietsen, skeeleren en varen en de knelpunten daar in, 
inclusief de toegankelijkheid vanuit de steden. 
Het gaat om de volgende deelopdrachten: 

• Het inventariseren van het huidige recreatief routenetwerk van de Randstad voor 
wandelen, fietsen, skeeleren en varen. Dus niet alleen de routemogelijkheden in het 
Groene Hart, maar ook het landelijk gebied rond de steden buiten het Groene Hart, 
zoals bij Laag Holland (ten noorden van Amsterdam) en de Utrechtse Heuvelrug. 

• Het inventariseren van de bereikbaarheid vanuit de in- en omliggende steden (de vier 
grote steden, G4). 

• Het inventariseren van plannen voor uitbreiding van het recreatief routenetwerk. 
Hieronder vallen de nieuwe verbindingen, het oplossen van knelpunten en de plannen 
voor attractiepunten/voorzieningen gekoppeld aan de routes. 

• Het analyseren van de gegevens op ‘witte vlekken’, waarbij het gaat om: 
- ontbrekende schakels; 
- plannen die op korte termijn tot resultaat kunnen leiden; 
- plannen die nog niet worden opgepakt; 
- ideeën voor waar extra attractiepunten/ voorzieningen zouden moeten worden 
ontwikkeld; 
- ideeën hoe het routenetwerk beter toegankelijk gemaakt zou kunnen worden 

 
De resultaten van de inventarisatie moeten als GIS bestanden (Geografisch Informatie 
Systeem) worden opgeleverd. Ook de resultaten van de analyses moeten zoveel mogelijk 
geografisch worden verwerkt in GIS bestanden. 
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2 INVENTARISATIE 

Om een overzicht te krijgen van de recreatieroutes, voorzieningen en plannen in de Randstad, 
is een inventarisatie uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden eerst de uitgangspunten besproken 
(paragraaf 2.1). Vervolgens (paragraaf 2.2) worden de resultaten van de inventarisatie van de 
routes per recreatievorm gepresenteerd. De paragrafen 2.3 en 2.4 geven achtereenvolgens de 
resultaten van de inventarisatie van de voorzieningen en plannen weer. 

2.1 Uitgangspunten 

Projectgebied 
De inventarisatie is uitgevoerd voor de hele Randstad. De definitie van de Randstad is 
overgenomen uit de Randstadmonitor 2006 (Regio Randstad, januari 2007). Deze definitie is 
gebaseerd op gemeentegrenzen en omvat de volledige provincies Zuid-Holland en Utrecht, het 
zuidelijk deel van Noord-Holland en een deel van Flevoland. 

Kaart 2.1 Definitie Randstad. Onder Randstad vallen de rode, oranje en groene gebieden (Bron: TNO op basis 

van Eurostat) 

 

 

 

Noordvleugel

Zuidvleugel

Stedelijke kern
Stedelijke omgeving

Groene Hart

buiten Randstadprovincies
binnen Randstadprovincies

Overig Nederland
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Bewegwijzerde routes 
Voor de volgende recreatievormen zijn de routes geïnventariseerd: wandelen, fietsen, 
skeeleren en (kano)varen. Ruiterroutes zijn in eerste instantie niet meegenomen in het 
onderzoek maar daar waar ze bij de inventarisatie naar voren kwamen, zijn ze voor de 
volledigheid van het beeld meegenomen. 

Er is voor gekozen om voor wandelen, fietsen en skeeleren alleen bewegwijzerde routes in de 
inventarisatie op te nemen. Dit zijn over het algemeen de langere routes die door meerdere 
gemeenten lopen. Voor de recreatievorm varen zijn niet alleen de bewegwijzerde routes 
geïnventariseerd, maar het gehele ‘blauwe netwerk’. De kanoroutes die zijn geïnventariseerd 
zijn ook bewegwijzerd. Al deze routes samen vormen het Recreatieve Routenetwerk in de 
Randstad. 

Het is een bewuste keuze geweest om niet alle utilitaire fiets- en wandelpaden in kaart te 
brengen. Deze paden kunnen wellicht gebruikt worden om extra verbindingen in het huidige 
routenetwerk te realiseren, maar zouden het overzicht van het aanbod aan recreatieve 
routestructuren vertroebelen. 

Voorzieningen 
In de inventarisatie zijn ook recreatieve voorzieningen meegenomen. Het gaat hier om: 

• horeca (café, restaurant, theehuis, etc.) 

• maneges 

• verblijfsaccommodaties (camping, hotel, etc.) 

• waterrecreatie voorzieningen (bootverhuur, jachthavens) 

• dagrecreatie (attractiepark, dierentuin, museum, etc.) 

• routepunten (plaatsen die als startpunt voor meerdere routes dienen). 

De voorzieningen zijn voor de gehele Randstad geïnventariseerd en niet alleen langs routes. 
Reden hiervoor is dat een voorziening (bijvoorbeeld een pannenkoekenhuis) mogelijk een 
aanleiding kan zijn om daar een route langs te leggen. 

Plannen 
Naast het huidige aanbod van recreatieroutes en voorzieningen zijn ook plannen voor 
uitbreiding of verbetering van het recreatief routenetwerk geïnventariseerd. Bijvoorbeeld: 

• nieuwe routes 

• nieuwe verbindingen 

• objecten, zoals bruggen, tunneltjes, veerpontjes 

• inrichting van (nieuwe) recreatiegebieden 

In dit onderzoek is de inventarisatie van de plannen grotendeels beperkt tot de plannen die 
door bronhouders van routes zijn aangedragen. Bij de benadering van potentiële bronhouders 
van bewegwijzerde routes is tegelijkertijd gevraagd naar plannen voor bijvoorbeeld nieuwe 
routes of oplossing van knelpunten. 

GIS  
Bij het in GIS formaat (Geografisch Informatie Systeem) zetten van de gegevens zijn de 
volgende regels gehanteerd:  
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1. Gegevens die al in GIS formaat door derden zijn aangeleverd, zijn 1 op 1 overgenomen 
zonder verdere bewerkingen. 

2. Gegevens die op papier of op digitale kaarten (plaatjes, niet in GIS formaat) door 
derden zijn aangeleverd, zijn door Stichting Recreatie gedigitaliseerd op basis van de 
Top10Vector.  

De metadata bij de GIS-bestanden zijn door Stichting Recreatie toegevoegd en bevatten onder 
andere de bronhouder, actualiteit en kwaliteit van de gegevens.  

2.2 Routes per recreatieactiviteit  

Voor de inventarisatie van de bewegwijzerde recreatieroutes in de Randstad zijn diverse 
organisaties benaderd: 

• Provincies 

• Recreatieschappen 

• Terreinbeheerders (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) 

• VVV’s 

• ANWB 

• Fiets- en Wandelplatform (lange afstand fiets - en wandelroutes) 

Op internet zijn steeds meer routes digitaal te raadplegen via verschillende webviewers. Een 
groot aantal routes in de provincies Noord-Holland en Utrecht is digitaal te raadplegen op 
www.natuurwegwijzer.nl en www.provincie-utrecht.nl (wandelrouteplanner). Ook 
Groenservice Zuid-Holland heeft een website, www.recreatiezuidholland.nl, waarop veel 
routes in de regio zijn opgenomen. Van deze drie websites zijn de digitale gegevens 
opgevraagd bij de bronhouders. 

Bij VVV’s of recreatieschappen zijn veel folders of boekjes te verkrijgen met routes. 

In de volgende subparagrafen wordt per recreatievorm het resultaat van de inventarisatie 
getoond. Dit gebeurt op kaart, met een korte omschrijving en met vermelding van de 
belangrijkste bronnen. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van alle gebruikte bronnen.  

2.2.1 Wandelen 

Er is een grote verscheidenheid aan wandelroutes in de Randstad. De ruggengraat van het 
netwerk wordt gevormd door de Lange Afstand Wandelpaden (LAW), die worden beheerd 
door Stichting Wandelplatform. Hieronder vallen ook de Streekpaden en Themapaden.  

Daarnaast zijn er tal van kortere wandelroutes die worden beheerd door onder andere 
provincies, recreatieschappen en de ANWB. Onder deze routes vallen ook boerenlandpaden en 
klompenpaden.  

Op kaart 2.2 staan alle geïnventariseerde wandelroutes. Onder de doorgaande wandelroutes 
vallen alleen de Lange Afstand Wandelpaden (LAW). Onder ‘overige wandelroutes’ vallen 
lokale routes, maar ook de regionale routes zoals het Willibrorduspad, Groene Hartpad en het 
Noord-Hollandpad. 



Recreatief Routenetwerk Randstad 
 

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum 10

 

Kaart 2.2 Bewegwijzerde wandelroutes in de Randstad 

2.2.2 Fietsen 

Naast de Landelijke Fietsroutes (Stichting Fietsplatform), waarvan er een aantal door de 
Randstad loopt, wordt bijna de hele Randstad bedekt door de zogenoemde 
fietsknooppuntennetwerken. Deze zijn nog niet overal gereed, maar in vrijwel de hele 
Randstad naderen de netwerken hun voltooiing. Ze zijn dan ook als bestaande routes 
opgenomen. De knooppuntennetwerken worden beheerd door verschillende partijen, zoals 
provincies en recreatieschappen. De provincie Utrecht is bezig met de realisatie van een 
fietsknooppuntennetwerk voor de gehele provincie. De provincies Noord-Holland en Zuid-
Holland hebben per regio aparte fietsknooppuntennetwerken, zoals het 
fietsknooppuntennetwerk Gooi- en Vechtstreek, Laag-Holland, Holland-Rijnland en Midden-
Delfland. Voor enkele regio’s in Zuid-Holland zijn nog geen knooppuntennetwerken gereed. 
Na voltooiing zullen de knooppuntennetwerken de meeste andere routes vervangen, zoals de 
ANWB fietsroutes die zijn gemarkeerd met de bekende zeshoekige bordjes. Om deze reden 
zijn ANWB- en overige routes in gebieden met fietsknooppuntennetwerken niet in het 
overzicht opgenomen.  

Op kaart 2.3 staan alle geïnventariseerde fietsroutes. Onder de doorgaande routes vallen 
alleen de Landelijke Fietsroutes (LF-routes). De afgebeelde fietsknooppuntennetwerken zijn 
zowel de reeds bestaande, als de geplande netwerken. De ‘overige routes’ zijn routes in 
gebieden zonder fietsknooppuntennetwerken. 
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Kaart 2.3 Bewegwijzerde fietsroutes in de Randstad 

2.2.3 Skeeleren 

Het aantal bewegwijzerde skeelerroutes is zeer beperkt. Dit valt mede te verklaren door het 
feit dat de meeste fietsroutes en –paden ook geschikt zijn als skeelerroute. Dit betekent dat er 
op veel plaatsen wel mogelijkheden tot skeeleren zijn, maar geen bewegwijzerde routes. Ook 
zijn er folders en beschrijvingen van skeelertochten voor diverse recreatiegebieden 
verkrijgbaar. In recreatiegebied het Twiske is een bewegwijzerde route uitgezet. Een bestaand 
fietspad is hier speciaal geschikt gemaakt voor skaten en skeeleren door het pad van een 
gladde toplaag te voorzien. In het Groene Hart zijn door de ANWB eind mei 2008 acht 
skeelerroutes gerealiseerd. Op kaart 2.4 zijn deze routes afgebeeld. 
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Kaart 2.4 Bewegwijzerde skeelerroutes in de Randstad  

2.2.4 Varen en kanovaren 

Het Blauwe Netwerk omvat het hele toervaartnetwerk voor zeil- en motorboten. Dit is 
rechtstreeks overgenomen uit de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN), beheerd 
door Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). Het Blauwe netwerk dekt alle vaarwegen 
die zijn opgenomen in de Groene Hart Vaarplanner.  

Bewegwijzerde kanoroutes vallen deels samen met het Blauwe netwerk. Daarnaast is er echter 
ook een groot aantal kanoroutes, voornamelijk bewegwijzerde rondes, over kleinere wateren. 
Belangrijke bronnen hiervoor zijn de Groene Hart Kanoplanner, recreatieschappen en de 
provincies.  

Op kaart 2.5 staan het Blauwe Netwerk (vaarroutes) en de geïnventariseerde kanoroutes.  
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Kaart 2.5 Vaarroutes en kanoroutes in de Randstad 

2.2.5 Paardrijden 

Zoals eerder vermeld is bij de inventarisatie in eerste instantie niet gekeken naar ruiterroutes. 
Daar waar ze in het onderzoek naar voren kwamen zijn ze voor de volledigheid toch 
meegenomen. In een onderzoek van de Stichting Recreatie naar recreatief paardrijden in het 
buitengebied2 is per provincie een globaal overzicht opgenomen van aanwezige ruiterroutes. 
In onderstaand kader staat de stand van zaken in de provincies Utrecht, Noord-Holland en 
Zuid-Holland beschreven. Aangezien er geen bewegwijzerde ruiterroutes in de Randstad te 
vinden zijn is er geen kaartbeeld in dit rapport opgenomen. 

                                                           
2 De paarden op, de lanen in, Stichting Recreatie, 2008 
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2.3 Voorzieningen 

Voor de inventarisatie van de recreatievoorzieningen in de Randstad is gebruikgemaakt van 
het adressenbestand van de Kamer van Koophandel. Met het oog op herhaalbaarheid van de 
inventarisatie is er voor gekozen om gebruik te maken van één bronbestand. Het bestand van 
de Kamer van Koophandel is actueel en bevat de gegevens van alle ondernemingen die hierbij 
ingeschreven zijn. 

Op basis van branchecodes is een keuze gemaakt van relevante bedrijven. Vervolgens is op 
basis van de adressen van de geselecteerde voorzieningen de locatie bepaald. In 
overzichtskaart 2.6 zijn de bedrijven ingedeeld in vijf hoofdcategorieën: 

• horeca (café, restaurant, theehuis, etc.) 

• manege 

• verblijfsaccommodatie (camping, hotel, etc.) 

• waterrecreatie (bootverhuur, jachthavens) 

• overig (attractiepark, dierentuin, museum, etc.) 

Bijlage 2 geeft een overzicht van de branchecodes die zijn meegenomen. 

Naast de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven ondernemingen is apart aandacht besteed 
aan de routepunten die in de provincie Utrecht zijn gerealiseerd. Routepunten fungeren als 
vertrekpunt voor diverse recreatietochten. In de overige provincies zijn geen (vergelijkbare) 
routepunten gerealiseerd. 

In de provincie Utrecht ligt een uitgebreid men- en ruiterpadennetwerk. De paden liggen niet 
gelijk verdeeld over de provincie, maar zijn geconcentreerd in het oostelijk deel (met name 
Utrechtse Heuvelrug en boswachterij De Vuursche). Er is echter geen herkenbaar of in kaart 
gebracht ruiterroutesysteem of -netwerk. Het is dus aan individuele ruiters en menners om 
een langere dagroute of meerdaagse route uit te stippelen. In het westelijk deel van de 
provincie Utrecht zijn weinig ruiterpaden te vinden. 
 
Het aantal ruiterpaden in de provincie Noord-Holland is beperkt. Er is geen sprake van een 
routenetwerk met aansluitende paden. Wel is er een aantal afzonderlijke gebieden waar 
voorzieningen voor recreatieve ruiters zijn (Spaarnwoude, Het Twiske, Purmerbos). Het 
Goois Natuurreservaat heeft een uitgebreid ruiterpadnetwerk. Ruiters hebben hiervoor wel 
een vergunning nodig. Verder zijn de stranden en duinen een belangrijk gebied voor de 
ruiters.  
 
Ondanks het hoge percentage paardrijders heeft de provincie Zuid-Holland maar beperkte 
mogelijkheden voor recreatief buitenrijden. Met name de stranden en duinen lenen zich voor 
het maken van tochten. Er is geen routenetwerk voor ruiters en menners. Wel zijn er 
gebieden die geschikt zijn voor het maken van dagtochten, waaronder het Hollands 
Duingebied, de Duinen van Voorne en het waterwingebied Meijendel. 
Bron: De paarden op, de lanen in, Stichting Recreatie, 2008 
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Kaart 2.6 Voorzieningen in de Randstad 

 

2.4 Plannen 

In de vorige paragrafen is het huidige aanbod aan recreatieve routes en voorzieningen 
weergegeven. Daarnaast zijn er in de Randstad vele projecten gepland om het aanbod aan 
recreatieroutes te vergroten of de kwaliteit ervan verbeteren. De schaal van deze projecten is 
heel divers en loopt uiteen van inrichtingsplannen voor een heel gebied tot de aanleg van een 
bruggetje om een barrière op te heffen. Ook de fase waarin de plannen verkeren, varieert, van 
ideeschets tot uitvoeringsfase.  

Bij de inventarisatie zijn de door de begeleidingscommissie aangeleverde plannen als 
uitgangspunt genomen. Ook deze plannen variëren in actualiteit, schaal en planfase. Niet alle 
plannen zijn concreet of actueel genoeg om op kaart 2.7 af te beelden. Een compleet overzicht 
van alle geïnventariseerde plannen is opgenomen in bijlage 3. 
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Kaart 2.7 Plannen in de Randstad 

Tabel 2.1 bevat een overzicht van de op kaart 2.7 afgebeelde plannen en een korte toelichting. 

Tabel 2.1 Plannen in de Randstad 

Nr Omschrijving Bron 

P1 Spoorbrug Amsterdam-Rijnkanaal aanpassen. Onderdeel van Groene 

Uitweg: Kop Diemerscheg 

Projectenplan Stad-Land3 

 

P2 Pontje over de Gaasp realiseren. Onderdeel van Groene Uitweg: Kop 

Diemerscheg 

Projectenplan Stad-Land 

P3 Brug Maxis ter hoogte van rijksweg A1 over het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Onderdeel van Groene Uitweg 

Projectenplan Stad-Land 

P4 Realiseren van fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van 

Nigtevecht. Onderdeel van Groene Uitweg 

Projectenplan Stad-Land 

P5 Landinrichting Amstelpoort (kop van de Amstelscheg) inclusief het 

optimaliseren van de fietsroute naar de Zuidas 

Projectenplan Stad-Land 

P6 Uitbreiding en herinrichting Diemerbos tot een goed functionerend 

stadsbos met fiets- en wandelmogelijkheden. 

Projectenplan Stad-Land 

P7 Tuinen van West. Het gebied heeft nu een overwegend agrarische 

bestemming en krijgt een nieuwe groene recreatieve bestemming. De 

boeren breiden hun activiteiten uit met ‘groene diensten’ en nieuwe 

natuurgebieden zorgen voor rust en ruimte. 

Projectenplan Stad-Land 

P8 Fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Leidsche Rijn Projectenplan Stad-Land 

                                                           
3 Factfinding Projecten, Projectenplan Stad-Land (2007), Arcadis, in opdracht van Programmabureau G4P3 
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P9 Verbinding over/onder A2 ten zuiden van De Meern Projectenplan Stad-Land 

P10 Groen-blauwe scharnier; aantal verbindingen en recreatief groen in 

omgeving Rijnenburg realiseren. 

Projectenplan Stad-Land 

P11 Omvorming Eendragtspolder van landbouwgebied naar recreatiegebied 

met grootschalige waterbergingsfunctie. 

Projectenplan Stad-Land 

P12 Vlinderstrik: realiseren van een natuur- en recreatiegebied in Noordrand 

Rotterdam (tussen Hollandse Kust en Groene Hart) 

Projectenplan Stad-Land 

P13 Oranjebuitenpolder: realiseren van een natuur- en recreatiegebied ten 

westen van Rotterdam (tussen Hollandse Kust en Groene Hart) 

Projectenplan Stad-Land 

P14 Vervanging Leugenbrug tussen Den Haag en Westland Projectenplan Stad-Land 

P15 Fietsverbindingen Den Haag Projectenplan Stad-Land 

P16 Naardermeer: verbetering van natuur- en belevingswaarden. Natuurmonumenten 4 

P17 Vergroten belevingsmogelijkheden Vechtplassen, met name voor 

wandelaars. Fort Abcoude wordt recreatief en informatief knooppunt 

Natuurmonumenten 

P18 Realiseren wandelverbindingen tussen forten in het Vechtplassen-gebied Natuurmonumenten 

P19 Ontwikkeling van bezoekerscentrum ’s-Graveland tot bezoekerscentrum 

Gooi- en Vechtstreek. Dit bezoekerscentrum kan dienen als toegangspoort 

van het Groene Hart. 

Natuurmonumenten 

P20 Verbeteren belevingsmogelijkheden Haarzuilens door het aanleggen van 

fiets- en wandelpaden en pleisterplaatsen 

Natuurmonumenten 

P21 Ontwikkelen recreatiegebied De Venen, onder andere door aanleggen 

wandelroute Marickenland 

Stichting Ontwikkeling de 

Venen5 

P22 Laag Holland recreatief aantrekkelijker maken door het realiseren van 

fiets-, wandel- en vaarroutes 

Programmabureau Groene 

Long6 

P23 Fietsplan 2008 provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland 

P24 Fietspadenplan Rotterdam Gemeente Rotterdam7 

 

Naast de plannen in tabel 2.1 zijn de RodS-gebieden (Recreatie om de Stad) in de kaart 
opgenomen. De RodS gebieden zijn door het Rijk aangewezen gebieden (voornamelijk in de 
Randstad) om de tekorten aan dagrecreatiemogelijkheden op te heffen. Een aantal plannen uit 
tabel 2.1 overlapt met een RodS-gebied (bijv. P6, P7 en P11). 

Plannen die al in de uitvoeringsfase verkeren, zoals fietsknooppuntennetwerken en 
skeelerroutes van de ANWB worden als bestaande routes beschouwd.  

2.5 Conclusies  

Uit de inventarisatie van de recreatieve routes in de Randstad blijkt dat er veel 
(bewegwijzerde) routes bestaan. Opvallend is ook het grote aantal lokale, regionale, 
provinciale en landelijke organisaties dat routes aanbiedt. Er is echter geen totaaloverzicht 
van het aanbod. 

Voor dit onderzoek betekende dit dat het soms veel inspanning vergde om de informatie 
boven water te halen. Het is moeilijk om exact aan te geven welk aandeel van de bestaande 
bewegwijzerde routes nu werkelijk geïnventariseerd is. Vooral voor fietsen, varen en 
skeeleren zal de inventarisatie vrijwel compleet zijn (tegen de 100%). Voor wandelen en 
kanoën wordt de volledigheid op 80 - 90% geschat . 

De inventarisatie van fietstroutes laat zien dat bijna de gehele Randstad is voorzien van een 
fietsknooppuntennetwerk. De nog niet overal gereed zijnde netwerken naderen hun voltooiing. 

                                                           
4 Investeringsoverzicht recreatieve voorzieningen Groene Hart (2008), Notitie Natuurmonumenten 
5 Recreatie en Toerisme in de Venen, uitvoeringsstrategie 2007-2013, Stichting Ontwikkeling de Venen 
6 Recreatieplan Laag Holland, het Nationaal Landschap beleefbaar (2005), Programmabureau De Groene Long 
7 Actieplan Rotterdam fietst! (2007), Gemeente Rotterdam 
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Het beeld voor wandelen laat een minder dekkend geheel zien. Er is een grote verscheidenheid 
aan (lokale) wandelroutes in de Randstad, waarbij de ruggengraat wordt gevormd door de 
Lange Afstandsroutes. Voor skeeleren is het aanbod van bewegwijzerde routes in de Randstad 
zeer gering. Er zijn geen landelijke ‘erkende’ aanbieders van routes en de routes zijn over het 
algemeen niet bewegwijzerd. Het is de vraag in hoeverre aparte skeelerroutes nodig zijn, 
omdat fietsroutes, mits de wegkwaliteit goed is, over het algemeen goed geschikt zijn voor 
skeeleren.  
Varen laat met het Blauwe Netwerk een goede dekking zien van de Randstad. Bewegwijzerde 
kanoroutes vallen deels samen met het Blauwe Netwerk, maar er is ook een groot aantal 
kanoroutes over kleinere wateren, die niet tot het Blauwe Netwerk behoren. 

Bij de inventarisatie van de plannen is gebleken dat deze heel divers zijn; er is veel variatie in 
schaal, planfase, concreetheid en actualiteit. Bovendien is het aantal plannen in de Randstad 
enorm groot.  
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3 KNELPUNTEN ROUTENETWERK 

We hebben al gezien dat de vraag naar recreatiemogelijkheden in de Randstad het aanbod 
flink overstijgt. Het is dus van groot belang dat de recreatieruimte die er is zo goed mogelijk 
wordt benut. En dat die ruimte goed toegankelijk is. Het doel van de analyse in dit hoofdstuk 
is om te kijken of dat inderdaad ook zo is. Dekt het geheel aan geïnventariseerde routes de 
hele Randstad? Is de ligging van de routes optimaal en sluiten de routes goed op elkaar aan? 
Is het groen vanuit de grote steden goed bereikbaar? Waar liggen de belangrijkste knelpunten? 

Het gaat in deze analyse om het identificeren van alle belangrijke knelpunten in het 
routenetwerk. Dit gebeurt op basis van een deskstudie; dat wil zeggen dat hierbij wel 
technische en inhoudelijke expertise is ingezet, maar dat er geen veldwerk is verricht. Het 
resultaat van deze aanpak is een overzicht van de locaties van deze knelpunten, maar geen 
beschrijving van wat er bij elk knelpunt precies aan de hand is. Daarvoor is gedetailleerde 
gebiedskennis nodig. Specifieke gebiedskennis is bijvoorbeeld aanwezig bij regionale 
overheden (provincies en gemeenten) en  terreinbeheerders. Om de analyseresultaten te 
verrijken met deze kennis en zodoende in beeld te krijgen van wat zich werkelijk bij de 
knelpunten afspeelt, is op donderdag 6 maart 2008 een workshop gehouden in het stadhuis in 
Woerden. Hierin werden met hulp van gebiedsdeskundigen de knelpunten tegen het licht 
gehouden. Dit hoofdstuk gaat alleen in op de deskstudie; de resultaten van de workshop 
worden in hoofdstuk 4 verder beschreven.  

3.1 Criteria knelpuntenanalyse 

De analyse is uitgevoerd voor de hele Randstad (zie figuur 2.1). De analyse richt zich in 
eerste instantie puur op de recreatieroutes. Voor de voorzieningen is slechts een quick-scan 
uitgevoerd; de resultaten komen aan het eind van paragraaf 3.2 aan de orde.  

Om de knelpunten te identificeren is gebruik gemaakt van de volgende criteria: 

1. witte vlekken (gebieden zonder routes) 

2. ontbrekende schakels en barrièrewerking 

3. ontbrekende stad-land verbindingen 

4. beleving 

5. knelpunten in het vaarwegennet 

Hieronder worden de criteria afzonderlijk besproken. Per criterium wordt kort ingegaan op de 
praktische invulling en de betekenis voor de verschillende recreatievormen. In paragraaf 3.2 
zijn de knelpunten op basis van deze criteria op kaart afgebeeld. De conclusies worden hier 
per recreatievorm opgesomd. 

De analyse is vooral gericht op toetsing van de aanwezigheid van routes in het gebied. Hierop 
zijn ook de meeste criteria afgestemd. Uitzonderingen zijn de laatste twee. Het criterium 
“beleving” is meegenomen voor zover dat met een deskstudie in te vullen is. Criteria zoals de 
kwaliteit van de verharding of van de bewegwijzering zijn niet meegenomen omdat ze zonder 
specifieke gebiedskennis niet in te vullen zijn. Voor vaarwegen tenslotte gelden aparte 
criteria. 

Het is belangrijk om hierbij te bedenken dat het gaat om bewegwijzerde routes, Het ontbreken 
hiervan betekent niet per definitie dat er geen paden of wegen liggen die als route geschikt 
zouden zijn. 
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3.1.1 Witte vlekken 

Witte vlekken zijn aaneengesloten gebieden zonder bewegwijzerde routes, ofwel de mazen in 
het netwerk.  

Het criterium ‘witte vlekken’ is alleen toegepast voor wandel- en fietsroutes. Vaarroutes zijn 
gebonden aan de aanwezigheid van bevaarbaar water. Het aantal bewegwijzerde skeelerroutes 
is zo klein dat het geen zin heeft om hier witte vlekken voor aan te wijzen.   

Voor het identificeren van witte vlekken is gekeken welke gebieden op meer dan één 
kilometer van de dichtstbijzijnde route liggen. Hieruit zijn vervolgens de ‘relevante’ gebieden 
geselecteerd. Relevant wil zeggen: grote aaneengesloten gebieden die qua landschap wel 
geschikt zijn voor routes. 

Bij fietsen is vooral gekeken naar de fietsknooppuntennetwerken. In principe zijn in het 
grootste deel van de Randstad knooppuntennetwerken voltooid of in een vergevorderd 
planstadium. De afzonderlijke netwerken zijn in principe dekkend. Bij de analyse gaat het 
erom de gebieden te vinden waar nog geen netwerk is ontwikkeld, en de plaatsen aan te 
wijzen waar de afzonderlijke netwerken niet of onvoldoende op elkaar aansluiten. 

Voor wandelen ligt dat anders. Er zijn geen wandelnetwerken; het gaat hier buiten de Lange 
Afstand Wandelpaden en Streekpaden hoofdzakelijk om losse, lokale routes.  

3.1.2 Ontbrekende schakels en barrières 

Ontbrekende schakels zijn plekken waar je, gezien de vorm en de dichtheid van het 
routenetwerk, logischerwijs wel routes zou verwachten. Door bij zo’n ontbrekende schakel 
een route door te trekken wordt het netwerk completer. Ontbrekende schakels kunnen gelden 
voor zowel wandel- als fietsroutes. 

Een ontbrekende schakel kan verschillende oorzaken hebben. Een mogelijke oorzaak is het 
niet op elkaar aansluiten van twee verschillende fietsknooppuntennetwerken. In dat geval kan 
een betere afstemming tussen de beheerders in combinatie met een kleine ingreep 
(bijvoorbeeld het plaatsen van een paar bordjes) voldoende oplossing bieden. Moeilijker 
wordt het wanneer de ontbrekende schakel wordt veroorzaakt door een barrière: een grote 
weg, spoorlijn of waterweg zonder oversteekmogelijkheid. In dat geval is er meer nodig dan 
alleen een betere afstemming tussen beheerders. Bij het in kaart brengen van de ontbrekende 
schakels is daarom een onderscheid gemaakt tussen situaties met en zonder barrières. 

3.1.3 Ontbrekende stad – land verbindingen 

Een belangrijk doel van het Recreatief Routenetwerk Randstad is de verbetering van de 
bereikbaarheid van het Groene Hart vanuit de grote steden. In de steden woont het gros van de 
recreanten en zij willen zonder al te veel hinder of omwegen in het groen kunnen komen. Dit 
wordt nogal eens bemoeilijkt doordat rond deze steden ook veel drukke verkeersaders lopen 
die barrières vormen tussen de stad en het groen. De noodzaak van voldoende routes weegt 
daarom dicht bij de grote steden extra zwaar. De belangrijkste locaties voor extra stad-land 
verbindingen moeten komen zijn in het kaartbeeld bij paragraaf 3.2 opgenomen.  
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3.1.4 Beleving 

De belevingswaarde van een route hangt van een aantal aspecten af. Belangrijke criteria zijn 
de mate van stilte en de kwaliteit van het landschap. Voor deze aspecten worden de resultaten 
uit landelijk onderzoek gebruikt: MNP (2005) voor mate van stilte, en Alterra (1999) voor 
landschapskwaliteit.  

Een ander belevingsaspect is het wel of niet vrij liggen van wandel- en fietsroutes. Ligging 
van een route langs een drukke weg wordt als storend of saai ervaren. Met behulp van een 
ruimtelijke analyse is bepaald welke routes of gedeeltes van routes parallel op minder dan 100 
meter langs hoofdwegen lopen. Uit de geïdentificeerde trajecten zijn de belangrijkste (een 
wandel- of fietsroute moet minimaal twee kilometer parallel aan een hoofdweg lopen) 
geselecteerd. Hierbij gaat het uitsluitend om routes in het landelijk gebied; in de grote steden 
ontkomt de recreant er niet aan dat een route langs de weg ligt.  

Het ‘samenvallen’ van wandel- en fietsroutes is niet geanalyseerd, hoewel bij de workshop is 
aangegeven dat vooral wandelaars het niet prettig vinden als er ook gefietst wordt op dezelfde 
route. 

3.1.5 Knelpunten in het vaarwegennet 

De knelpunten in het Blauwe Netwerk zijn door de ANWB in kaart gebracht8 en in de 
analyseresultaten opgenomen. Het gaat hierbij zowel om puntobjecten (bijvoorbeeld een brug 
of sluis met lange wachttijden) als trajecten (bijvoorbeeld een te ondiepe vaargeul of een 
ontbrekende schakel, maar ook het toegankelijk zijn alleen voor vergunninghouders).  

Naast deze door de ANWB in kaart gebrachte knelpunten in het Groene Hart zijn er fysiek 
nautische knelpunten die zijn opgenomen in de BRTN9. Deze fysieke knelpunten zijn ten 
behoeve van de overzichtelijkheid niet in kaart 3.1 opgenomen, maar wel in tabelvorm in 
bijlage 5. 

3.2 Resultaat 

Het resultaat van de knelpuntenanalyse is in kaart 3.1 weergegeven.  

 

                                                           
8 Vaarverbindingen voor de recreatievaart in het Groene Hart, 2008, notitie K. Droogers, ANWB 
9 BRTN 2008 – 2013( concept), 2008, Stichting Recreatietoervaart Nederland 
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Kaart 3.1 resultaten analyse Recreatief Routenetwerk Randstad 

In het kaartbeeld zijn de knelpunten voor de onderscheiden recreatievormen weergegeven. Het 
kaartbeeld is, ten behoeve van de overzichtelijkheid, sterk vereenvoudigd. In bijlage 7 is per 
provincie een gedetailleerde kaart opgenomen waarop zowel de routes als de knelpunten zijn 
weergegeven. Op deze gedetailleerde kaarten is er bewust voor gekozen om de voorzieningen 
niet af te beelden, ook weer vanwege de overzichtelijkheid. In deze paragraaf worden de 
resultaten kort besproken, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de situatie in het Groene 
Hart. 

In de hele Randstad worden witte vlekken onderscheiden voor wandelen en fietsen. Wat 
betreft fietsroutes is bijna de hele Randstad goed voorzien, vooral dankzij de aanwezige 
knooppuntennetwerken. In de provincie Zuid-Holland zijn de fietsknooppuntennetwerken nog 
niet helemaal dekkend: in de regio Den Haag en Rotterdam en bij de Reeuwijkse Plassen zijn 
nog geen knooppuntennetwerken uitgezet. In deze gebieden lopen momenteel wel ANWB-
fietsroutes waardoor er slechts enkele kleinere witte vlekken overblijven. Op Voorne-Putten 
zijn zeer weinig fietsroutes aanwezig. Het Groene Hart is compleet voorzien van fietsroutes, 
maar dat wil niet zeggen dat er nergens meer behoefte zal zijn aan nieuwe fietsroutes. De 
fijnmazigheid van het fietsnetwerk kan in sommige gebieden wellicht verbeterd worden.   

Het aanbod aan wandelroutes is veel minder dekkend dan dat van fietsroutes. Zowel binnen 
als buiten het Groene Hart zijn nogal wat witte vlekken aan te wijzen. Binnen het Groene Hart 
gaat het om de volgende gebieden: Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Haarlemmermeer, nabij 
de Vinkeveense Plassen, het veenweidegebied tussen Bodegraven en Woerden, en de polder 
ten noordoosten van Zoetermeer. Omdat er geen wandelknooppuntennetwerken zijn en het 
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gros van de routes een lokaal karakter heeft is het logisch dat er meer mazen in het netwerk 
zitten dan bij de fietsroutes.  

Er zijn veel ontbrekende schakels in de Randstad. De meeste daarvan bevinden zich aan de 
rand van de steden. Juist bij deze stad-land verbindingen is het opheffen van de ontbrekende 
schakels van vitaal belang. Een belangrijke barrière is verder de Lek, tussen Rotterdam en 
Vianen. Hier zijn slechts weinig oversteekmogelijkheden (veerponten) te vinden. Of er vaart 
wel een veerpont, maar niet op zondag! 

De belevingsaspecten geluidsoverlast en landschapskwaliteit zijn niet in het uiteindelijke 
knelpuntenoverzicht weergegeven. Dit komt doordat ze voor de Randstad, en meer specifiek 
voor het Groene Hart, niet onderscheidend genoeg zijn. De geluidsoverlast (figuur 3.2) is in 
de hele noordelijke helft van de Randstad hoog, vanwege de aanwezigheid van Schiphol en de 
vele drukke verkeerswegen. Verkeerswegen zorgen ook voor een hoge geluidbelasting in de 
gebieden rondom de grote steden. Deze gebieden zijn, gezien de vitale functie die ze hebben 
als stad-land verbindingen echter te belangrijk om ze als ongeschikt voor recreatie te 
beschouwen.  

Kaart 3.2. Daggemiddelde geluidbelasting in de Randstad 

 
De landschapskwaliteit, vooral gedefinieerd door het landgebruik, wordt in bijna de hele 
Randstad als ‘laag’ gedefinieerd (figuur 3.3). Alleen de duingebieden bij de kust en de 
Utrechtse Heuvelrug scoren hier hoger. Voor landschapskwaliteit geldt hetzelfde als voor 
geluidbelasting: ook de gebieden die laag scoren zijn van vitaal belang voor de 
recreatiemogelijkheden. 
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Kaart 3.3 Recreatieve kwaliteit in de Randstad (bron: Alterra, 1999) 

 
Uit de analyse is naar voren gekomen dat het verschijnsel ‘route langs hoofdweg’ wel speelt 
bij fietsroutes, maar niet bij wandelroutes. Volgens de desk-analyse loopt circa 2% van de 
geïnventariseerde kilometers fietsroute langs een hoofdweg. Deze routes zijn in kaart 3.1 
opgenomen.  

De knelpunten in het vaarwegennet zijn eveneens in het kaartbeeld van figuur 3.1 opgenomen. 
In bijlage 5 is per knelpunt een omschrijving gegeven. 

De voorzieningen zijn geanalyseerd op basis van een quick-scan aan de hand van kaart 2.6. 
Het resultaat is niet in een apart kaartbeeld opgenomen. Bij de analyse zijn enkele opvallende 
zaken aan het licht gekomen: 

• Er zijn relatief veel maneges nabij de grote steden in de Randstad, in de duingebieden 
aan de Noordzeekust en op de Utrechtse Heuvelrug. Ook rondom Amstelveen is een 
grote concentratie van maneges te vinden. In het Groene Hart zelf zijn weinig 
maneges. Dit correspondeert met het feit dat er geen ruiterpaden in het Groene Hart 
zijn.  

• Voorzieningen voor horeca zijn dun gezaaid in de zuidelijke helft van het Groene Hart, 
terwijl hier wel veel recreatieve routes zijn. De rest van de Randstad is wel goed 
voorzien van horecagelegenheden. 

• Wat betreft verblijfsrecreatie scoort het centrale deel van het Groene Hart laag. Ook het 
gebied aan weerszijden van de Vecht (Amsterdam Zuidoost - Utrecht) heeft opvallend 
weinig voorzieningen, terwijl dit toch een populair recreatiegebied is. 
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• Waterrecreatievoorzieningen (jachthavens en bootverhuur) zijn geconcentreerd rond 
plassen (Loosdrecht, Vinkeveen, Leiden - Aalsmeer). Langs kano- en vaarroutes 
buiten deze gebieden zijn bijzonder weinig voorzieningen.  

3.3 Conclusies  

Bij de analyse is op basis van deskstudie gekeken naar de knelpunten in het recreatief 
routenetwerk in de Randstad, met name naar witte vlekken en ontbrekende schakels (inclusief 
stad-land verbindingen). Kaart 3.1 laat veel knelpunten in het recreatief routenetwerk in de 
Randstad zien. Dit geldt niet alleen voor het Groene Hart, maar ook daarbuiten.  

Doordat het fietsknooppuntennetwerk bijna overal gereed is, zijn er weinig witte vlekken en 
ontbrekende schakels voor fietsen. Wel zijn op een groot aantal plaatsen extra stad-land 
verbindingen voor fietsen gewenst. Daarnaast zijn er nog fietsroutes met een 
belevingsknelpunt vormen: ca 2% van het totale aantal fietskilometers loopt vlak langs een 
hoofdweg.  

De afstemming tussen de verschillende fietsknooppuntennetwerken verdient speciale 
aandacht. Fysiek sluiten de meeste netwerken goed op elkaar aan, maar qua bewegwijzering 
ontbreekt vaak aansluiting. In het veld zijn het vaak nog aparte netwerken met 
informatieborden die alleen de knooppunten van de betreffende regio bevatten. Waar 
verschillende regio’s aan elkaar grenzen, vormt dit een knelpunt voor de recreant. 

In tegenstelling tot fietsen laat de analyse van wandelroutes een groot aantal witte vlekken en 
ontbrekende schakels zien. Een aantal van deze ontbrekende schakels wordt veroorzaakt door 
barrières in de vorm van snel- of waterwegen. In het projectgebied zijn geen wandelroutes 
gevonden die vlak langs hoofdwegen lopen; belevingsknelpunten zijn voor wandelen dus niet 
gevonden. 

De ANWB heeft de knelpunten voor varen aangeleverd. Het gaat hierbij zowel om lokale 
knelpunten (bijvoorbeeld een brug of sluis met lange wachttijden) als knelpunten voor hele 
trajecten (bijvoorbeeld een te ondiepe vaargeul of een ontbrekende schakel, maar ook het 
toegankelijk zijn alleen voor vergunninghouders).  
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4  WORKSHOP 

Op donderdag 6 maart 2008 werden tijdens een workshop in het stadhuis van Woerden de 
resultaten van de door de Stichting Recreatie uitgevoerde inventarisatie en analyse 
gepresenteerd aan een groot aantal beleidsmakers en andere belanghebbenden. De deelnemers 
waren onder meer afkomstig van provincies, regionale samenwerkingsverbanden, 
terreinbeheerders en belangenorganisaties. Doel van de workshop was om de knelpunten uit 
de deskstudie (zie hoofdstuk 3) te toetsen aan de werkelijkheid (‘worden de geanalyseerde 
knelpunten in de praktijk ook ondervonden?’) en oplossingen te bedenken. 

Hoewel de routestructuren in de hele Randstad in kaart zijn gebracht en geanalyseerd, is de 
aandacht bij de workshop toegespitst op het Groene Hart en de bereikbaarheid daarvan vanuit 
de vier grote steden. Als grens van het Groene Hart is de Nationale Landschapsgrens uit de 
Nota Ruimte genomen. Gebieden als Laag-Holland, Flevoland, Utrechtse Heuvelrug en de 
Zuid-Hollandse eilanden bleven bij de workshop dus buiten beschouwing. Dat wil echter niet 
zeggen dat deze gebieden niet belangrijk zijn. Het wordt aanbevolen om, ten behoeve van een 
compleet beeld voor de hele Randstad, hier in een vervolgonderzoek aandacht aan te besteden.  

4.1 Resultaten uit de workshop 

Tijdens de workshop zijn de resultaten van de analyse in deelsessies (opgesplitst naar 
provincie: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) tegen het licht gehouden. De 
belangrijkste knelpunten zijn concreter gemaakt en oplossingsrichtingen aangedragen. Het 
gaat hier zowel om majeure knelpunten (complexe situaties waar ‘veel aan de hand is’) als om 
quick-wins (knelpunten waarmee de beleidsmakers nog dit jaar aan de slag kunnen, en 
waarvan de einddatum uiterlijk in 2010 ligt).  

In de workshop zijn tal van oplossingen en plannen aangedragen (zie kaart 4.1). De nummers 
op de kaart zijn terug te vinden in het overzicht van alle genoemde oplossingen (bijlage 4). 
Van alle plannen op kaart 4.1 zijn projectbladen samengesteld met een gedetailleerde 
situatiekaart en een beschrijving van de tijdens de workshop aangedragen oplossing. Deze 
projectbladen zijn in bijlage 6 opgenomen. Niet alle oplossingen en plannen die naar voren 
zijn gekomen, zijn ruimtelijk af te beelden. Het gaat dan om plannen met een meer algemeen 
karakter of om publiciteits- en promotie activiteiten. 

De resultaten uit de workshop vormen een eerste aanzet tot een uitvoeringsagenda Groene 
Hart. Deze uitvoeringsagenda heeft tot doel hinderpalen voor nieuwe wandel- of fietspaden uit 
de weg te ruimen. Het Programmabureau Groene Hart heeft hierbij een stimulerende en 
aanjagende rol richting andere partijen.  

Uit de quick-wins is een top-3 (voor elke provincie één) geselecteerd en aan de gedeputeerde 
van Zuid-Holland de heer Martin Engelshoven-Huls, voorzitter Stuurgroep Groene Hart, 
aangeboden. Het gaat om de volgende drie: 

• Fietspad Abcoude – Amsterdam Zuidoost (provincie Noord-Holland, NH1) 
• Transferium Reeuwijkse Hout (provincie Zuid-Holland, ZH4) 
• Fietsknooppuntennetwerk (provincie Utrecht, UT1) 
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Kaart 4.1 Overzicht oplossingen aangedragen tijdens de workshop (projectbladen per project staan in bijlage 

6). 

4.2 Koppeling knelpunten SR – oplossingen 

In hoeverre komen de door Stichting Recreatie gesignaleerde knelpunten uit de analyse nu 
overeen met de oplossingen aangedragen tijdens de workshop? Of zijn er andere 
geïnventariseerde plannen die een knelpunt oplossen? Om deze vragen te beantwoorden, zijn 
de resultaten uit de workshop en de inventarisatie van plannen gekoppeld aan de knelpunten 
uit de analyse. 

Op kaart 4.2 staan de locaties van alle door Stichting Recreatie geanalyseerde knelpunten, 
waarbij in kleur is aangegeven of een knelpunt wel, gedeeltelijk of niet gedekt wordt door een 
oplossing (uit de workshop of uit de inventarisatie van plannen). Bij een gedeeltelijk gedekt 
knelpunt kan gedacht worden aan een oplossing van een fietsknelpunt, terwijl dit voor 
wandelen nog blijft bestaan. In de kaart zijn tevens in geel de workshopoplossingen 
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aangegeven die geen directe relatie hebben met de knelpunten van de Stichting Recreatie. In 
de volgende subparagrafen wordt hierop een toelichting gegeven. 

Kaart 4.2 Dekking knelpunten 

4.2.1 Oplosssingen uit de workshop 

Er waren veel knelpunten te bespreken tijdens de workshop. Daarnaast werden er ook door 
veel mensen nieuwe knelpunten genoemd en bediscussieerd. Gezien de beperkte tijd kwamen 
veel knelpunten niet aan bod. Alleen al daarom is het goed dat vooraf de focus is gelegd op 
het Groene Hart en de verbindingen naar de grote steden.  

Tijdens de workshop werd geen enkel door de Stichting Recreatie ingebracht knelpunt als 
onterecht ervaren. Dat wil echter niet per definitie zeggen dat al deze knelpunten (nog steeds) 
relevant zijn: veel knelpunten zijn om uiteenlopende redenen tijdens de workshop niet aan bod 
gekomen (zie paragraaf 5.1.2). 

Opvallend is dat de knelpunten voor fietsen veel beter gedekt worden dan voor wandelen. De 
gedeeltelijk gedekte knelpunten zijn namelijk allemaal knelpunten waarvoor alleen voor 
fietsen een oplossing is aangedragen en niet voor wandelen. Samen met het feit dat er sowieso 
al veel minder knelpunten voor fietsen (met name witte vlekken) zijn, geeft dit een groot 
verschil in dekkingspercentage. Enkele in de workshop aangedragen oplossingen voor fietsen 
komen in de vorm van een knooppuntennetwerk (ZH9 en ZH10). Dit zorgt ervoor dat meteen 
een flink aantal knelpunten wordt gedekt. Oplossingen voor wandelen gaan meestal over 
individuele routes of verbindingen. Voorbeelden: opheffen barrière voor Rondje Naardermeer 
(NH8) en de verbinding over de Grecht (UT3).  

Tijdens de workshop deelsessie Noord-Holland is geconcludeerd dat stad-land verbindingen 
belangrijker worden gevonden voor fietsers dan voor wandelaars. Voor een ommetje maken 
mensen gebruik van groen in de directe omgeving (veelal stedelijk groen). Voor een langere 
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wandeling liggen de aantrekkelijke buitenstedelijke gebieden meestal te ver weg om lopend te 
bereiken: de wandelaar gebruikt een ander vervoermiddel om deze gebieden te bereiken. 

De discussies gingen met name over het gebied rond de 4 grote steden en het noordelijk deel 
van het Groene Hart. Hierdoor zijn veel knelpunten in het zuidelijke Groene Hart niet gedekt 
door oplossingen uit de workshop. Dat geldt met name voor de Lek, die een barrière vormt 
voor zowel wandelaars als fietsers. Dit kan komen doordat er weinig aanwezigen 
gebiedskennis bezitten over het zuidelijk deel, maar ook doordat dit gebied als minder 
belangrijk wordt ervaren.  

Een aantal knelpunten in het vaarwegennetwerk is ook in de workshop besproken. Het gaat 
hierbij om de aanleg van nieuwe verbindingen of faciliteiten: 

• Vaarverbinding Westeinde – Drecht (nabij Leimuiden) realiseren (ZH11) 

• Veilige vaarverbinding vanaf de Vecht naar de Randmeren realiseren (NH10) 

• Oversteken Amsterdam-Rijnkanaal voor recreatievaart veiliger maken (NH12) 

• Vaarverbinding Katwijk – Utrecht realiseren (UT9) 

De knelpunten in het vaarwegennetwerk die niet in de workshop zijn besproken, hebben 
vooral te maken met de kwaliteit van de vaarroutes, zoals doorvaarthoogte of 
bedieningstijden. Deze knelpunten zijn niet in het kaartbeeld opgenomen. 

Tijdens de workshop zijn diverse oplossingen genoemd die niet direct aan een door de 
Stichting Recreatie ingebracht knelpunt te koppelen zijn. Deze oplossingen zijn zeer divers. In 
een aantal gevallen gaat het om extra routes op plaatsen die niet zijn aangeduid als witte vlek 
of ontbrekende schakel. Er is ook een aantal oplossingen dat buiten de definities van de 
analyse valt, zoals kwalitatieve verbeteringen, het realiseren van bezoekerscentra of het 
aanleggen van ruiterroutes. Deze oplossingen zijn wel opgenomen in de kaarten 4.1 en 4.2 en 
zijn nader uitgewerkt in de projectbladen in Bijlage 6.  

Ten slotte is tijdens de workshop een aantal algemene oplossingen genoemd die niet direct 
aan een specifieke locatie zijn toe te wijzen. Deze ideeën zijn niet in het kaartbeeld 
opgenomen. Het gaat om: 

• Verbetering zichtbaarheid recreatieve paden (ZH22) 

• Recreatieve Steunpunten voor recreatievaart ontwikkelen (NH11) 

• OV-verbindingen in het buitengebied verbeteren (NH16) 

• Ontwikkelen van digitale fietsrouteplanner voor het Groene Hart (ZH26) 

4.2.2 Oplossingen uit de geïnventariseerde plannen 

De door de Stichting Recreatie geanalyseerde knelpunten worden voor een deel gedekt door 
de oplossingen die tijdens de workshop zijn genoemd, maar ook door bestaande plannen. De 
geinventariseerde plannen zijn daarom vergeleken met de uitgevoerde analyse. Daaruit blijkt 
dat een aantal knelpunten wordt gedekt, voornamelijk door het Recreatieplan Laag-Holland en 
het projectenplan Stad-Land. Deze knelpunten zijn in kaart 4.2 als ‘gedekt’ aangegeven. 

Naast de geinventariseerde plannen zijn er in de drie provincies verschillende initiatieven om 
de recreatieve routestructuren te verbeteren. Deze initiatieven sluiten aan bij de resultaten van 
dit onderzoek. 
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In Noord-Holland is bijvoorbeeld het Recreatieplan Laag Holland opgesteld waarin een 
samenhangend streefbeeld is opgesteld voor recreatieve structuren en voorzieningen. Voor de 
verschillende recreatievormen zijn voorstellen uitgewerkt om tot een samenhangend geheel te 
komen. Voor de regio’s Amstel-Gooi & Vecht en Rijnland worden de recreatieve 
routestructuren momenteel in kaart gebracht door DLG. 

In Utrecht wordt vanuit Recreatie en Toerisme gewerkt aan een visie routestructuren, waar 
zowel wandelen als fietsen onder vallen. Daarnaast wordt in RAP (Ruimtelijk ActiePlan) 
verband gewerkt aan het verbeteren van Stad-Land fietsverbindingen (utilitair en recreatief). 
Ook is er het actieprogramma Op de Fiets! uit Agenda 2010: dit loopt nog tot eind van het 
jaar. 

In Zuid-Holland is in 2008 het Fietsplan 2008 verschenen. Vanuit dit Fietsplan zijn 
aanvullende quick wins geselecteerd (zie kaart 4.3).  

[_ fietsplan 2008
ontbrekende schakel
witte vlek
grens groene hart  

  
Te realiseren recreatieve fietspaden, uitvoering gepland in 2008: 
1:  F 96 : verbinding Zoetermeer-Bentwoud, fase 1;  
2:  F 102 : Balybos (Groen Blauwe Slinger, in Pijnacker-Zoetermeer);  
3.  F 227.1: Rokkeveen - Noordweg, deelbestek 5 (Zoetermeer-Pijnacker);  
4:  F 336.1: Krimpen a/d Lek - Stolwijk (Vlist, Bergambacht); 
4:  F 336.2: Fietstunnel N210 - Elswetering (Vlist, Bergambacht);  

 
Te realiseren recreatieve fietspaden, uitvoering gepland in 2009 en 2010:  
3:   F 227.1: Rokkeveen - Noordweg, deelbestek 6;  
4:   F 336.3 : Kijfhoeksekade - Zuidbroekse Opweg (Krimpenerwaard);  
6:   F 249 : Arkel - Leerdam, deel 1 (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden);  
7:   F 268.1 : Nieuw-Lekkerland - Capelle a/d IJssel (Krimpenerwaard);  
8:   F 268.2 : Veer Kinderdijk - Krimpenerbos (verbinding Alblasserwaard - Krimpenerwaard);  
9:   F 273.00 : Haastrecht - Hoenkoop (Krimpenerwaard);  
9:   F 273.1 : Oostvlisterdijk tussen Haastrecht en F 273.00 (Krimpenerwaard); 
10: F 341 :  Brug Giessen (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden);  
11: F365  : Eendragtspolder (Nieuwerkerk a/d IJssel/ Zevenhuizen-Moerkapelle). 

Kaart 4.3 Aanvullende quick wins vanuit het Fietsplan 2008 Zuid-Holland 
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Op kaart 4.3 staan, naast de aanvullende quick wins vanuit het Fietsplan 2008, tevens de 
knelpunten uit de analyse. Twee quick wins uit het Fietsplan komen overeen met de 
knelpuntenanalyse: de verbinding Zoetermeer – Bentwoud en het veer Kinderdijk – 
Krimpenerbos.  

Naast het Fietsplan is de provincie ook bezig met het uitvoeringsprogramma van de Agenda 
Vrije Tijd Zuid-Holland. Om de processen zoveel mogelijk te versnellen, moeten het 
Fietsplan, de Agenda Vrije Tijd en het Recreatief Routenetwerk Randstad goed op elkaar 
worden afgestemd. 

4.3 Conclusies  

De resultaten uit de workshop Recreatief Routenetwerk in maart 2008 zijn gekoppeld met de 
resultaten uit de deskstudie. Een aantal opvallende zaken uit deze koppeling zijn: 

• Er worden meer knelpunten voor fietsen opgelost dan voor wandelen; 

• Veel knelpunten, zowel binnen als buiten het Groene Hart,  zijn niet besproken tijdens 
de workshop wegens de beperkte tijd; 

• Er zijn diverse oplossingen aangedragen die geen directe relatie hebben met de 
knelpunten van Stichting Recreatie;  

• Er zijn geen knelpunten van Stichting Recreatie als ‘onterecht’ aangewezen; 

• Voor veel gesignaleerde knelpunten zijn oplossingen aangedragen. 

Naast de oplossingen uit de workshop zijn er ook plannen geïnventariseerd die een knelpunt 
uit de deskanalyse oplossent. De workshop en de knelpuntenanalyse zijn aldus een goede start 
geweest voor het verbeteren van de recreatieve routestructuren. Tevens is gebleken dat er al 
veel aanvullende acties lopen. 
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5 DISCUSSIEPUNTEN EN AANBEVELINGEN 

In de voorgaande hoofdstukken komt een aantal oplossingen naar voren waarmee 
beleidsmakers aan de slag kunnen. Hiermee is het in kaart brengen van knelpunten echter nog 
niet ‘af’. De Randstad is continu in ontwikkeling en er komen steeds nieuwe plannen en 
ideeën die invloed hebben op recreatieroutestructuren en -voorzieningen. Bovendien is het 
onmogelijk gebleken om alle informatie uitvoerig te behandelen. Daarom is een aantal 
aspecten blijven liggen. Paragraaf 5.1 bevat de belangrijkste discussiepunten. Paragraaf 5.2 
bevat aanbevelingen om de inventarisatie en analyse completer te maken, beter onder de 
aandacht te brengen en om de actualiteit van de gegevens te waarborgen. 

5.1 Discussiepunten 

5.1.1 Routes en voorzieningen 

De inventarisatie van de Stichting Recreatie is beperkt tot bewegwijzerde routes. Het voordeel 
hiervan is een ‘zuiver’ overzicht van de aanwezigheid van routes. Nadeel hiervan is echter dat 
er geen zicht is op wat er bij de geanalyseerde knelpunten (ontbrekende schakels en witte 
vlekken) precies aan de hand is. Liggen hier wel paden of geschikte wegen, die slechts met 
een paar bordjes ‘om te toveren’ zijn tot een route? Of is de infrastructuur hiervoor 
ongeschikt en zijn er ingrijpende maatregelen nodig om een nieuwe route of schakel te 
realiseren?  

Een ander aspect is de grote verscheidenheid aan bronnen. Bij fietsroutes zorgen met name de 
regionale knooppuntennetwerken voor een redelijk dekkend netwerk op basis van een beperkt 
aantal bronnen. Bij wandelroutes ligt dit anders: de bronnen zijn zeer divers en bevatten over 
het algemeen meer lokale dan regionale routes. Het resultaat is een zeer versnipperd netwerk 
van wandelroutes met veel witte vlekken en ontbrekende schakels.   

De voorzieningen zijn slechts met een quick-scan geanalyseerd en niet uitgebreid besproken 
in de workshop, omdat de prioriteit is uitgegaan naar de routes. Een goed routenetwerk is 
echter gebaat bij voldoende voorzieningen; deze verdienen dus meer aandacht.  

5.1.2 Plannen 

De workshop in Woerden leverde een schat aan initiatieven op om de routenetwerken te 
verbeteren en de door de Stichting Recreatie gesignaleerde knelpunten op te heffen. Er zijn 
naast oplossingen van door ons gesignaleerde knelpunten veel extra ideeën ter tafel gekomen. 
Er zijn echter ook veel door ons gesignaleerde knelpunten niet aan bod gekomen omdat de 
workshop was gefocust op het Groene Hart en de directe omgeving van de grote steden. 
Knelpunten in Laag-Holland, de Utrechtse Heuvelrug en de Hoekse Waard niet in de 
workshop besproken.  

Ook binnen het Groene Hart bleven veel knelpunten onopgelost, met name voor wandelen. 
Een belangrijke oorzaak hiervan is dat bij de workshop hoofdzakelijk regionale en provinciale 
organisaties aanwezig zijn geweest. Gezien het lokale (bijv. gemeente) karakter van veel 
wandelroutes kwamen deze veel minder aan bod. Gemeenten hebben vaak zicht op initiatieven 
die niet door regionale organisaties worden opgepikt. Dit wordt geïllustreerd door een aantal 
ingebrachte ideeën van de gemeente Gouda, waarvan wel een medewerker aanwezig was. 
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Uit de literatuurstudie blijkt dat er veel plannen zijn voor verbetering van het recreatieve 
routenetwerk in de Randstad. Het gaat om plannen van zeer uiteenlopende aard, met 
bovendien grote verschillen in status en realisatietermijn. Uiteindelijk zijn maar weinig 
plannen uit de literatuurstudie opgenomen in de kaarten in dit rapport, omdat de meeste geen 
concrete, exact gelokaliseerde routes of voorzieningen bevatten. 

5.1.3 Kwaliteit routes 

Aan de kwaliteit van de routes is in de analyse (deskstudie) wel enige aandacht besteed, maar 
in de workshop is hier geen verdere invulling aan gegeven. Kwaliteit van routes is echter wel 
belangrijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan veiligheid (oversteken van wegen), kwaliteit van 
de verharding van fietspaden en het delen van routes door bijvoorbeeld wandelaars en fietsers.  

5.1.4 Gebruiksmogelijkheden GIS  

Al in het begin van het project is de wens uitgesproken om naast het maken van kaarten voor 
beleidsdoeleinden de resultaten van de inventarisatie ook beschikbaar te maken voor het 
publiek. Te denken valt aan een webviewer met kaarten of inpassing in een routeplanner. Er is 
echter, naast de eerder genoemde beperking tot alleen bewegwijzerde routes, nog een tweetal 
kanttekeningen te plaatsen. 

Allereerst heeft een aantal bronhouders van de data bezwaar om deze aan het publiek 
beschikbaar te stellen door een andere organisatie. Voor deze organisaties is de verkoop van 
eigen kaarten een inkomstenbron, en deze dreigt te vervallen wanneer de kaarten met alle 
geïnventariseerde routes centraal beschikbaar komen.  

Daarnaast loopt de kwaliteit van de GIS gegevens sterk uiteen. Sommige routes zijn 
gedetailleerd ingetekend, andere zijn veel minder nauwkeurig, variërend van tientallen tot 
zelfs meer dan 100 meter afwijkend van de exacte lokatie. Dit heeft voor een regionaal 
kaartbeeld geen consequenties, maar wel bij inzoomen op lokaal niveau. Daarnaast komt het 
voor dat routes op de kaart niet goed op elkaar aansluiten: er zitten ‘gaten’ in die puur het 
gevolg zijn van de kwaliteit van de data. Dit komt met name voor bij 
fietsknooppuntennetwerken. Voor het gebruiken van de data in een routeplanner kan dit een 
probleem zijn. Door een kwaliteitsverbetering van de GIS bestanden kan dit wel opgelost 
worden. De kwaliteit van de data is in de metadata bij de GIS-bestanden meegenomen. 

5.1.5 Wat wil de recreant 

De wensen van de recreant voor recreatiemogelijkheden zijn geen onderdeel van dit 
onderzoek geweest. Toch is het wel belangrijk om te weten wat de recreant wil, zowel op 
korte termijn als in de toekomst. Het gaat hierbij om kennis van de doelgroep (wie is ‘de 
recreant’, wat is het (toekomstig) profiel van de recreant) maar ook om de activiteiten die de 
recreant het liefst uitvoert. Te denken valt aan het toenemende gebruik van de GPS door 
wandelaars en fietsers, en nieuwe recreatievormen zoals nordic walking of skiken. 

5.2 Aanbevelingen 

De in dit project verzamelde gegevens en ideeën bieden veel mogelijkheden, zowel voor de 
beleidsmakers (het bieden van oplossingen) als voor de recreant zelf. In deze paragraaf geven 
we een aantal aanbevelingen om de mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. 
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5.2.1 Aanbieden aan het publiek 

Een doel van dit project was dat de recreant toegang krijgt tot de geïnventariseerde routes en 
voorzieningen. Om het routenetwerk op een publieksvriendelijke manier aan te bieden zijn 
echter wel vervolgacties nodig: 

• De kwaliteit van de GIS bestanden moet, afhankelijk van de manier van aanbieden, 
worden verbeterd. Om, bijvoorbeeld in een GIS viewer, lokaal te kunnen inzoomen 
moet de nauwkeurigheid van veel routes worden verbeterd. Worden de routes ook in 
een routeplanner gebruikt, dan moeten ook de ‘gaten’ in de data worden weggewerkt.  

• Een complete dataset aanbieden staat of valt met de medewerking van alle bronhouders. 
Organisaties die bezwaar hebben tegen het centraal ontsluiten van de data voor het 
publiek zullen enthousiast moeten worden om dat toch te doen. De belangen van deze 
organisaties dienen dus een plek te krijgen in de plannen voor publieke ontsluiting. 

• De bestanden moeten up-to-date worden gehouden, zodat de recreant op elk moment 
een actueel overzicht van alle routes en voorzieningen heeft. Dit betekent dat 
nagedacht moet worden hoe organisaties hun wijzigingen in routes dienen te 
verwerken en door te geven. 

5.2.2 Workshop 

In Woerden is gebleken dat een workshop een succesvol instrument is voor het verzamelen 
van plannen en ideeën om het routenetwerk te verbeteren. Het is daarom raadzaam een 
workshop of overleg te organiseren om ideeën voor de niet aan bod gekomen gebieden te 
verzamelen. Bijvoorbeeld:  

• een workshop met een meer lokale insteek (gemeenten). 

• een workshop voor gebieden buiten het Groene Hart.  

• een workshop met speciale aandacht voor wandelroutes. Deze zijn in Woerden te weinig 
aan bod gekomen, terwijl wandelen de meest beoefende vorm van recreatie is en 
bovendien het grootste tekort heeft. Bij deze workshop moet ook worden gekeken naar 
ideeën en initiatieven buiten de Randstad. Bijvoorbeeld de wandelnetwerken in 
Noord-Brabant (Oirschot) en Twente, en het wandelnetwerk in oprichting in Zeeland.  

•  een workshop met speciale aandacht voor de voorzieningen. Welke voorzieningen 
(horeca, musea) horen langs een route te liggen? Waar liggen wel routes maar te 
weinig voorzieningen? Voor het beantwoorden van deze vragen is lokale 
gebiedskennis nodig. 

5.2.3 Op weg naar een totaalbeeld 

Deze studie is een belangrijke eerste stap op weg naar een complete inventarisatie van alle 
recreatieroutes en voorzieningen die er zijn, inclusief alle knelpunten en plannen. In een 
vervolgtraject zijn de volgende stappen aan te bevelen: 

• Inventariseren van utilitaire paden en wegen in aanvulling op de bewegwijzerde routes. 
Dit geldt voor wandelen en fietsen, maar ook voor bijvoorbeeld ruiterpaden. Op deze 
manier ontstaat een compleet beeld van alle recreatiemogelijkheden, en kunnen de 
gesignaleerde knelpunten beter op waarde worden geschat. 

• Meenemen van kwaliteitsaspecten in de analyse van het routenetwerk. De kwaliteit van 
lange afstandsroutes is recent onderzocht door Stichting Wandelplatform - LAW en 
het Fietsplatform. De resultaten kunnen worden geïntegreerd in het totaaloverzicht.   

• Analyse van de samenhang tussen routes en voorzieningen. In deze studie zijn de 
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voorzieningen wel geïnventariseerd en heel globaal geanalyseerd, maar het is 
interessant om te onderzoeken hoe de samenhang is tussen voorzieningen en routes / 
plannen. Bijvoorbeeld: aanleggen van ruiterroutes in gebieden waar maneges liggen.  

• Landelijke inventarisatie van routenetwerken en analyse van de knelpunten hierin. 
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BIJLAGE 1  GERAADPLEEGDE BRONNEN 

Bronnen Internetsites 

ANWB www.provincie-utrecht.nl/wandelen 

AVV (RWS) www.natuurwegwijzer.nl 

Dienst Landelijk Gebied www.recreatiezuidholland.nl 

DSV Rotterdam www.utrechttevoet.nl 

Fietsersbond www.natuurmonumenten.nl 

G4P3  

Gemeente Almere  

Gemeente Gouda  

Gemeente Ijsselstein  

Gemeente Reeuwijk  

Goois Natuurreservaat  

Groenservice Zuid-Holland  

IVN  

Landschap Noord Holland  

Landschap Waterland  

Landschapsbeheer Utrecht  

Natuurmonumenten  

Nederlandse Wandelsportbond  

NIVON  

NS  

Projectbureau Hollandsche Ijssel  

Projectbureau Hollandsche Waterlinie  

Provincie Noord-Holland  

Provincie Utrecht  

Provincie Zuid-Holland  

PWN  

Recreatie Noord Holland  

Recreatieschap Midden Nederland  

Rijnstreekberaad  

Staatsbosbeheer  

Stadsregio Amsterdam  

Stichting Fietsplatform  

Stichting Kamerik op de Kaart  

Stichting Wandelplatform  

Vereniging Agrarisch Natuur- en 

Lanschapsbeheer Wijk en Wouden  

VVV Groene Hart  

VVV Zuid Holland zuid  

VVV Zuid Hollandse Eilanden  

Waternet  



Recreatief Routenetwerk Randstad 
 

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum 38

 



Recreatief Routenetwerk Randstad 
 

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum 39

BIJLAGE 2  BRANCHECODES KAMER VAN KOOPHANDEL 

 

Code Omschrijving Categorie 

55101 Hotel-restaurants horeca 

55102 

Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en 

conferentieoorden verblijfsaccommodatie 

551021 Hotels (geen hotel-restaurants) verblijfsaccommodatie 

551022 Pensions verblijfsaccommodatie 

551023 Conferentieoorden verblijfsaccommodatie 

552 

Kampeerterreinen en overige voorzieningen voor 

recreatief verblijf n.e.g. verblijfsaccommodatie 

5521 Jeugdherbergen, kamphuizen e.d. verblijfsaccommodatie 

5522 Kampeerterreinen verblijfsaccommodatie 

5523 

Vakantiehuisjes, -bungalowparken en overige 

voorzieningen voor recreatief verblijf verblijfsaccommodatie 

553 Restaurants, cafetaria's, snackbars e.d. horeca 

5530 Restaurants, cafetaria's, snackbars e.d. horeca 

55301 Restaurants horeca 

553011 Nederlandse restaurants horeca 

553012 Chinees-Indische restaurants horeca 

553013 Franse restaurants horeca 

553014 Italiaanse restaurants horeca 

553015 Griekse restaurants horeca 

553016 Overige Zuideuropese restaurants horeca 

553017 Mexicaanse restaurants horeca 

553018 Indiase restaurants horeca 

553019 Overige restaurants met buitenlandse keuken horeca 

55302 Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, eetkramen e.d. horeca 

553021 Broodjeszaken horeca 

553022 Cafetaria's, snackbars horeca 

553023 Lunchrooms horeca 

553024 Shoarmazaken horeca 

553025 Patates-friteskramen horeca 

553026 Viskramen horeca 

553027 Crêperies, pannenkoekenhuizen, poffertjeszaken horeca 

553028 Overige kleine eetwaren verstrekkende bedrijven horeca 

55303 IJssalons horeca 

554001 Cafés horeca 

92332 Recreatiecentra overig 

92522 Musea overig 

92531 Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen overig 

925311 Dierentuinen overig 

925312 Plantentuinen overig 

925313 Kinderboerderijen overig 

926252 Maneges manege 

92644 Jachthavens waterrecreatie 
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BIJLAGE 3  GERAADPLEEGDE PLANNEN 

Factfinding projecten, Projectenplan Stad-Land, 2007, Arcadis, in opdracht van 
Programmabureau G4P3 

Recreatie en Toerisme in de Venen, uitvoeringsstrategie 2007-2013, Stichting Ontwikkeling 
de Venen 

Recreatieplan Laag Holland, het Nationaal Landschap beleefbaar, 2005,Programmabureau De 
Groene Long 

Actieplan Rotterdam fietst!, 2007, Gemeente Rotterdam  

Blauwe Netwerk in het Groene Hart, Stuurgroep Blauwe Netwerk 

Uitvoeringsprogramma II Groene Uitweg, Grontmij in opdracht van Provincie Noord-Holland 

Inventarisatie bereikbaarheid natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland, Provincie 
Noord-Holland 

Uitvoeringsprogramma Hollandse Plassen 2007-2013, Broekmeulen’s Projectbureau 

Recreatieve overstapplaatsen in Noord-Holland, Provincie Noord-Holland 

AmstelGroen Projectenprogramma, Partners Amstergroen 

De Staande Mastroute, NORT Zuid-Holland 

Waterwegen in het Groene Hart – een cultuurhistorische verkenning, Bestuurlijk Platform 
Groene Hart 

Watersport in de Hollandse Plassen, regiovisie, HISW/KNWV 

Provincie Utrecht op/van de kaart, NSOB/MPA 

Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013, Provincie Zuid-Holland 

Landschapsbeleidsplan Leidse Regio, Vista 

Gids van het Waterrijk, Vereniging Deltametropool 

Toekomstbeeld van het Waterrijk, Vereniging Deltametropool 

Cultuurhistorische Agenda Groene Hart – verkenning kansrijke projecten in Utrecht, DHV 

De randstadregio in recreatief perspectief, DHV 
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BIJLAGE 4  OVERZICHT OPLOSSINGEN WORKSHOP 

CODE PROVINCIE STATUS OMSCHRIJVING 
ZH1 Zuid-Holland quick win Oversteek Rijnwoude (realiseren veerpont Koudekerk-Alphen a/d Rijn; knelpunt N 11) 

ZH2 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Realiseren (beweegbare) vaste oeververbinding Wierickerschans 

ZH3 Zuid-Holland quick win fietsroute langs de Limes doortrekken langs Oude Rijn tot aan Leiden (route zelf is q.w.) 

ZH4 Zuid-Holland quick win 
Transferium Reeuwijkse Hout ( overstap OV (bus of trein, in Gouda via Bloemendaal, Gouda-Noord / autoverkeer via A 
12) 

ZH5 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Aansluiting Gouda op de Reeuwijkse Plassen 

ZH6 Zuid-Holland quick win Realiseren bezoekerscentrum van Natuurmonumenten bij de Nieuwkoopse Plassen 

ZH7 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Realiseren fietsverbindingen Nieuwkoopse Plassen 

ZH8 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn 

Transferium Stompwijk (mits inpasbaar in regionale plannen; als onderdeel van Gebiedsvisie Stompwijk van gemeente 
Leidschendam-Voorburg) 

ZH9 Zuid-Holland quick win 
Fietsknooppuntensysyteem completeren, provincie dekkend maken (aandachtsgebieden: Haaglanden en Stadsregio 
Rotterdam/ Reeuwijkse Plassen e.o.) 

ZH10 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn 

Fietsknooppuntensysteem uitbreiden naar stedelijk gebied buiten Groene Hart (verbindingen realiseren vanuit Rotterdam 
en Den Haag naar het Groene Hart) 

ZH11 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Realiseren vaarverbinding Westeinde-Drecht ( nabij Leimuiden) 

ZH12 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Realiseren brug over Aakanaal nabij Alphen a/d Rijn  

ZH13 Zuid-Holland quick win Realiseren Boerenlandpaden: aanleg bruggen in Hazerswoude 

ZH14 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Realiseren Fietspad Wiericke 

ZH15 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn 

Realiseren kanoroute (mogelijk maken van een vaarverbinding met overstappunten en steigers) Wierickerschans-
Reeuwijkse Plassen 
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ZH16 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Realiseren brug Zuid-westelijke Randweg Gouda tbv vaarverbinding (kosten ± € 100.000,-) 

ZH17 Zuid-Holland quick win Overzichtskaart fietsknooppuntensysteem Groene Hart (gebiedsdekkend) 

ZH18 Zuid-Holland quick win Totaal overzicht van alle recreatieve routes 

ZH19 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Realiseren recreatieve pont over de Hollandse IJssel nabij Nieuwerkerk a/d Ijssel 

ZH20 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Recreatief transferium Kinderdijk (voor wandelen, fietsen en varen) 

ZH21 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Aanduiding Werelderfgoed Kinderdijk vanaf de snelweg 

ZH22 Zuid-Holland quick win Verbetering zichtbaarheid recreatieve paden 

ZH23 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Fietsvriendelijke inrichting Diefdijk (onderdeel Nieuwe Hollandse Waterlinie) 

ZH24 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn 

Meer bekendheid/promotie voor mogelijkheden van de openbaar verbinding (over water, spoor en weg) vanuit Rotterdam 
naar het Groene Hart. Bekendheid in bussen, fast-ferry’s, treinen en bij OV-knooppunten  

ZH25 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Stadsrecreatiekaart ontwikkelen voor eigen inwoners van de steden 

ZH26 Zuid-Holland quick win Ontwikkelen van een digitale fietsrouteplanner voor het Groene Hart 

ZH27 Zuid-Holland quick win Een tijdschrift en internet als platform op Randstadniveau ontwikkelen en beheren 

ZH28 Zuid-Holland 
(middel)lange 
termijn Stoptrein Amsterdam-Rotterdam omdopen tot Groene Hart Sprinter. 

NH1 Noord-Holland quick win Fietsroute Abcoude – Amsterdam ZO (spoorwegovergang NS) 

NH2 Noord-Holland quick win Bewegwijzering fietspaden Amsterdam ZO (richting brug Nigtevecht) 

NH3 Noord-Holland quick win Fluisterboot over de Amstel 

NH4 Noord-Holland quick win Bewegwijzering fietspaden Amsterdam ZO (richting Ouderkerk a/d Amstel) 

NH5 Noord-Holland quick win Bewegwijzering fietspaden Amsterdam uit richting Bloemendalerpolder (over brug die er al ligt) 

NH6 Noord-Holland 
(middel)lange 
termijn Inrichting Bloemendalerpolder/Diemerscheg (verbindingen met stad) 

NH7 Noord-Holland 
(middel)lange 
termijn Brug Nigtevecht 



Recreatief Routenetwerk Randstad 
 

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum 45

NH8 Noord-Holland 
(middel)lange 
termijn Opheffen barrière voor wandelen rondje Naardermeer 

NH9 Noord-Holland 
(middel)lange 
termijn O-W verbindingen Amstelland/Ronde Hoep: omgang met stiltegebied 

NH10 Noord-Holland 
(middel)lange 
termijn Veilige vaarverbinding vanaf de Vecht naar de Randmeren -> Verbinding maken in Naarden 

NH11 Noord-Holland 
(middel)lange 
termijn Recreatieve steunpunten voor varen -> weinig voorzieningen/aanlegplaatsen voor de watersporters 

NH12 Noord-Holland 
(middel)lange 
termijn Oversteken van Amsterdam-Rijnkanaal voor recreatievaart veiliger maken 

NH13 Noord-Holland 
(middel)lange 
termijn Verbinding met Flevoland via pontje in standhouden 

NH14 Noord-Holland 
(middel)lange 
termijn 

Mogelijkheden voor recreatief gebruik oude spoorwegnetwerk Haarlemmermeer onderzoeken (vgl Greenways in 
Engeland, Vlaanderen) 

NH15 Noord-Holland 
(middel)lange 
termijn Verbindingen Nieuw-Vennep naar het Groene Hart (zuidrichting) 

NH16 Noord-Holland OV-verbindingen in het buitengebied verbeteren (OV-transferia, Recreatiebus etc.) 

UT1 Utrecht quick win Afstemming fietsknooppuntensysteem met Krimpenerwaard 

UT2 Utrecht 
 (middel)lange 
termijn  Vaarverbinding Kockengen – Oude Rijn  

UT3 Utrecht quick win verbinding over de Grecht (aansluiting Kerkepad) 

UT4 Utrecht quick win Busjes naar Leidse Rijn 

UT5 Utrecht quick win Ruiterpad Abcoude (ProRail) 

UT6 Utrecht quick win Oversteek Mijdrechtse Dwarsweg 

UT7 Utrecht quick win fietspad Geuzensloot 

UT8 Utrecht 
(middel)lange 
termijn Utrecht West – Haarrijn 

UT9 Utrecht 
(middel)lange 
termijn vaarverbinding Katwijk – Utrecht 

UT10 Utrecht 
(middel)lange 
termijn grote infra knooppunten (A2, A12, Amsterdam-Rijnkanaal) 
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UT11 Utrecht 
(middel)lange 
termijn Rijnenburg 

UT12 Utrecht 
(middel)lange 
termijn doorvaart de Heul, bij Vinkeveen (is smal en hoekig) 

UT13 Utrecht quick win Verbinding over A2 bij Maarssen (Rijkswaterstaat) 

UT14 Utrecht quick win tunneltje onder A2: wandelaars over wegdek 

UT15 Utrecht quick win aanleg ruiterroutes: combinatie met maneges en andere paden zoeken 

UT16 Utrecht quick win golfbaan i.c.m. ruiterroute Kamerik 
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BIJLAGE 5  KNELPUNTEN VAARNETWERK 

Knelpunten in het Groene Hart (opgenomen in kaart 3.1). 
 

(Gebaseerd op ‘Vaarverbindingen voor de recreatievaart in het Groene Hart’, notitie K. 
Droogers, ANWB) 

1 Er ontbreekt een beschutte vaarverbinding tussen het Groene Hart en de Randmeren. Een 
alternatief zou via de Naardertrekvaart en een nieuwe verbinding naar het Gooimeer 
gerealiseerd moeten worden 

2 Bediening van de bruggen over de Ringvaart van de Haarlemmermeer (westelijk deel). 
Deze bruggen worden zeer beperkt bediend. Door invoering van afstandsbediening is dit 
op te heffen 

3 Capaciteit van de Gouwe. Op een aantal plaatsen is het vaarwater te smal om bij 
verwachte toenemende containervaart ook nog ruimte voor de pleziervaart over te houden 

4 Vaarvergunning nodig voor motorvaart in de Drecht 
5 De diepte van de Ringvaart van de Zuidplaspolder voldoet niet aan de BRTN-norm. 
6 De diepte van de Waver en de Winkel voldoet niet aan de BRTN-norm. Dit kan een 

belangrijke verbinding worden tussen de Hollandse en Vinkeveense plassen. 
7 De Oude Rijn loopt aan twee kanten dood. Er is geen verbinding naar zee bij Katwijk en 

aan de Utrechtse kant stopt de Oude Rijn bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Het water in de 
stad Utrecht ligt er nog wel, maar er zijn diverse barrieres, waardoor dit deel tot de Vecht 
niet meer bevaarbaar is. Ook zijn er tussen Woerden en Utrecht nog breedte en hoogte 
knelpunten. 

8 Kruising A1 en de spoorbrug Weesp met de Vecht. Er worden reeds plannen uitgewerkt 
voor een aquaduct in de A1. Ook de spoorverbinding vormt een knelpunt als het 
treinverkeer nog toeneemt. Hier zou een spoortunnel onder de Vecht door moeten komen. 

9 Opening bruggen in Aalsmeer en Leimuiden. Deze bruggen kunnen door druk wegverkeer 
steeds beperkter open. Oplossing voor Aalsmeer is een aquaduct, voor Leimuiden is een 
nieuwe vaarverbinding tussen de Drecht en de Westeinder een oplossing. 

10 Beperkte bedieningsmogelijkheden van de staandemastroute via Amsterdam. Door druk 
treinverkeer kan de spoorbrug in de Kostverlorenvaart alleen rond middernacht geopend 
worden. Afgezien van de onwenselijkheid om ’s nachts te moeten varen, is het aanbod van 
jachten vaak zo groot dat de maximale capaciteit wordt bereikt. Hiervoor zijn alleen zeer 
ingrijpende oplossingen mogelijk als een spoortunnel bij de Kostverlorenvaart of 
omlegging van de vaarweg 

11 De oversteek van het Amsterdam-Rijnkanaal is niet veilig voor kleinere boten. De 
oversteekmogelijkheden zouden geregeld moeten worden vanuit een verkeerscentrale. 

12 Breedte van de sluis in Nieuwersluis voldoet niet aan de BRTN-norm, waardoor alleen 
kleinere jachten kunnen passeren. 

 

Knelpunten in de Randstad (BRTN 2008 – 2013) 
 

Provincie Vaarweg Knelpunt 

Noord-Holland Ringvaart 

Haarlemmermeerpolder 

Verbetering bediening bruggen 

Ringvaart 

Haarlemmermeerpolder 

Wachtplaatsen bij bruggen 

Binnen-Spaarne Bediening Langebrug 

Zaan Wachtplaatsen Coenbrug, Beatrixbrug/Wilhelminasluis 

Zaan Bediening Coenbrug, Beatrixbrug/Wilhelminasluis 

Noord-Hollands Kanaal Wachtsteiger Leeghwaterbrug Alkmaar 

Nauernaschevaart Bediening Krommenie 
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Nauernaschevaart Bediening brug Vrouwenverdriet-Westzaan 

Amsterdam-Rijnkanaal Veilige oversteek Weesp-Driemond 

Naardertrekvaart Dimensioneren 

Naardertrekvaart Bediening diverse bruggen 

Naardertrekvaart Bediening met Gooimeer 

‘s-Gravenlandsevaart Verhogen diverse bruggen 

‘s-Gravenlandsevaart Bediening sluizen en brug 

Vecht Passantensteigers Vecht 

Amstel Wachtplaatsen bij bruggen 

Utrecht Catharijnesingel Bevaarbare Catharijnesingel 

Vecht Automatisering brug Breukelen 

Vecht Wachtplaatsen brug Breukelen 

Vecht Aanpassingen Rodebrug Utrecht 

Vecht Aanpassingen Davis van Mollembrug Utrecht 

Vecht Opheffen middagsluiting 

Vaartsche Rijn Verhogen Vaartsche Rijnbrug 

Amsterdam-Rijnkanaal Veilige oversteken 

Oude Gracht Bypass via inundatie Catharijnesingel 

Leidsche Rijn Verhogen Dorpsbrug Harmelen 

Oude Rijn Verhogen Groepenbrug 

Oude Rijn Verhogen Meanderbrug 

Oude Rijn Verhogen Snelle brug 

Oude Rijn Verhogen Burgemeester Vosbrug 

Gein Verhogen Wilhelminabrug 

Zuid-Holland Haringvliet Opspuiten watersporteilanden 

Nieuwe Maas Verhogen Willemsbrug 

Oude Maas Bediening Grote spoorbrug, Dordrechtbrug 

Ringvaart 

Haarlemmermeerpolder 

Bediening Lisserbrug, Kaagbrug, Ringvaart Spoorbrug 

Gouwe Bediening spoorbrug (2x) Gouda 

Merwedekanaal Bediening spoorbrug Arkel 

Wantij/Otterkanaal Verhogen fietsbrug-Stadspolders, Wantijbrug en HNL 

Bernisse/Spui Jachtensluis Bernisse 

Voedingskanaal Bediening Zoetwaterkanaalbrug 

Brielsemeer Verhogen Brielsebrug 

Oude Rijn Centrale bediening 

Grecht Opwaarderen 

Rijn-Schiekanaal Bediening spoorbrug De Vink 

Oude Wetering Zondagbediening Parksluizen 

Boven-Merwede Wachtplaatsen 

Delftse Schie Bediening sluizen en wachtplaatsen 

Verbindingskanaal Merwede-

Linge 

Wachtplaatsen 

Hollandse IJssel Opwaarderen 

Kromme Mijdrecht Ophogen brug Woerdens Verlaat 

Zuidzijdervaart Verhogen Wittert van Hooglandbrug 

Trekvaart Haarlem-Leiden Verhogen Kalkovensbrug/Pontonbrug 

Oegstgeesterkanaal Verhogen Oude Oegstgeesterbrug 

Dubbele Wiericke Verhogen spoorbrug Hogebrug 

Halskanaal Aanleg ontbrekende schakel 

Zuidkolk Passantenhaven Delft 

Dordrecht Passantenhaven Dordrecht 
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BIJLAGE 6  PROJECTBLADEN OPLOSSINGEN WORKSHOP 

 

˜ veerpont Oude Rijn
vaarroute
wandelroute
fietsroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Koudekerk a/d IJssel 
Recreatievorm Varen 
Onderdeel van route Vaarroutenetwerk Groene hart 
  
Huidige situatie De Oude Rijn vormt voor met name de wandelaar een 

barrière. Op het traject zijn er geen 
oversteekmogelijkheden aanwezig. Aan weerszijden van 
de Oude Rijn lopen wandelroutes, die nu fysiek van 
elkaar worden gescheiden. 

(mogelijke) Oplossing Het realiseren van een recreatieve veerpont, voor het 
overzetten van fietsers en wandelaars. Door het inzetten 
van een veerpont worden de routemogelijkheden aan 
weerszijden van de Oude Rijn sterk verbeterd. 

Quick win/ lange termijn Quick Win 
Probleemeigenaar Betrokkenen Oude Rijnzone (ORZ), o.a. gemeenten  
Financiering Vanuit Projectbureau ORZ worden 

financieringsmogelijkheden onderzocht  
Lopende plannen Project past binnen UP GH en transformatiezone ORZ 
Overige opmerkingen Bij overeenstemming van betrokken partijen is 

(versnelde) uitvoering/realisering mogelijk in 2008/2009  
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/ realiseren oeververbinding

vaarroute
wandelroute
kanoroute
fietsroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Oude Rijn in Bodegraven nabij Fort Wierickerschans   
Recreatievorm Fietsen en wandelen 
Onderdeel van route Doorgaande fiets- en wandelroute 
  
Huidige situatie Ontbreken van doorgaande route oevers Oude Rijn 

richting Fort Wierickerschans 
(mogelijke) Oplossing Realisering beweegbare vaste oeververbinding over Oude 

Rijn tbv verbeteren bereikbaarheid Fort Wierickerschans  
Quick win/ lange termijn Quick win  
Probleemeigenaar Betrokken organisaties (o.a. gemeenten, Staatsbosbeheer 

e.a.)  
Financiering Onderzoek naar financieringsbronnen loopt  
Lopende plannen Project past binnen lopende plannen  
Overige opmerkingen Draagvlak kan worden worden vergroot met snelle 

uitvoering van dit project 
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Provincie Zuid-Holland 
Locatie Oude Rijn tussen Woerden en Leiden 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Fietsroute tussen Utrecht en Leiden langs de Oude Rijn, 

de voormalige Limes lijn 
  
Huidige situatie Op veel plaatsen langs de voormalige Limes lijn heeft het 

(recreatieve) fietsverkeer te maken met het drukke 
autoverkeer.  

(mogelijke) Oplossing Fietsvriendelijke inrichting van de oever van de Oude 
Rijn, om een aantrekkelijke fietsverbinding te realiseren 
tussen Utrecht en Leiden. 

Quick win/ lange termijn De route zelf is een quick win 
Probleemeigenaar Betrokken partners ORZ en Limes 
Financiering  Onderzoek naar financieringsbronnen loopt 
Lopende plannen Project past in lopende plannen (o.a. Transformatiezone 

ORZ en gemeentelijke bestemmingsplannen) 
Overige opmerkingen Draagvlak wordt groter bij versnelling uitvoering  
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Provincie Zuid-Holland 
Locatie Reeuwijkse Plassen  
Recreatievorm Fietsen, Wandelen & Varen 
Onderdeel van route Aansluiten op en verbeteren van bestaande routes 
  
Huidige situatie Stedelijke recreant wordt onvoldoende op 

recreatiemogelijkheden gewezen 
(mogelijke) Oplossing Aanleg Transferium incl bezoekerscentrum 
Quick win/ lange termijn Quick win (vaandeldrager project: burgemeester van 

Reeuwijk) 
Probleemeigenaar Diverse partners (gemeente Reeuwijk e.a. Veenweidepact 

partners) 
Financiering Partners onderzoeken financieringsmogelijkheden 
Lopende plannen Passend in UP GH, Gebiedsvisie RH, bestemmingsplan 
Overige opmerkingen Draagvlak wordt groter bij versnelde uitvoering 
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hg aansluiting Gouda op de Reeuwijkse Plassen
vaarroute
wandelroute
kanoroute
fietsroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Gouda en Reeuwijk 
Recreatievorm Varen 
Onderdeel van route Vaarroutenetwerk Groene Hart 
  
Huidige situatie Ontbreken vaarroute centrum Gouda - Reeuwijkse 

Plassen. De sluis Reeuwijkse Verlaat is handbediend en 
daarmee niet optimaal doorvaarbaar. Daarnaast zijn er 
nog 4 bruggen in het traject.   

(mogelijke) Oplossing Realiseren vaarroute centrum Gouda - Reeuwijkse 
Plassen. Het zelfbedienbaar of afstandsbedienbaar maken 
van de sluis en de 4 bruggen. 

Quick win/ lange termijn De restauratie van de sluis wordt op korte termijn 
opgepakt, dus mogelijk quick-win. 

Probleemeigenaar Gemeente Gouda en gemeente Reeuwijk 
Financiering Onderzoek wordt gedaan naar financieringsmogelijkhden 

door betrokkenen  
Lopende plannen Passend binnen UP GH, VP Gouwe Wiericke, 

bestemmingsplannen gemeenten 
Overige opmerkingen Na afloop van de workshop heeft de gemeente Gouda nog 

een aantal aanvullingen ingediend. Deze zijn afkomstig 
uit het uitvoeringsplan van de groene randen van de stad. 
Het gaat om: 

- Toegankelijk maken Waaiersluis voor fietsers en 
wandelaars (ZH5a) 

- Doorvaarbaar maken van de binnenstad door het 
openmaken van de havensluis naar de 
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Hollandsche Ijssel (ZH5b) 
- Aantrekkelijk en toegankelijk maken van de 

onderdoorgang van de A12 voor langzaam 
verkeer t.h.v. de Goudse Poort (ZH5c). 
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Provincie Zuid-Holland 
Locatie Bezoekerscentrum Natuurmonumenten Nieuwkoop 
Recreatievorm Fietsen, Wandelen en Varen 
Onderdeel van route Doorgaande fiets-, wandel- en vaarroutes  
  
Huidige situatie Onbekend maakt onbemind, dat geldt voor natte natuur in 

het algemeen en de Nieuwkoopse Plassen in het bijzonder. 
Door informatie over het gebied te geven en meer, 
gevarieerdere belevingsmogelijkheden te bieden, wil NM 
het draagvlak vergroten voor het huidige natuurgebied en 
de natuurontwikkelingsprojecten die de komende jaren 
worden uitgevoerd. 
Het Nieuwkoopse Plassengebied is momenteel goed 
toegankelijk voor de waterminnende recreant. Voor de 
wandelaar zijn de mogelijkheden beperkt. NM werkt dan 
ook aan een wandelpadenprogramma. 

(mogelijke) Oplossing Opening medio 2008 van een nieuw bezoekerscentrum bij 
de Nieuwkoopse Plassen. 
Realiseren wandelpaden in natuurontwikkelingsgebieden 
polder Nieuwkoop-Noorden en Meije-graslanden, plus 
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zuidpunt Nieuwkoopse Plassen. 
Quick win/ lange termijn Quick win 
Probleemeigenaar Natuurmonumenten 
Financiering Natuurmonumenten (voor ruim 80%)/ derden/ overheid 

Natuurmonumenten zoekt naar financieringsbronnen voor 
verbetering genoemde routes  

Lopende plannen Project past binnen UP GH, bestemmingsplan en andere 
relevante plannen  

Overige opmerkingen Diverse aanvullende voorzieningen in Nieuwkoopse 
plassengebied, met name vogelobservatiepunten. 
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realiseren fietsverbinding
wandelroute
fietsroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Bodegraven, Reeuwijk en Nieuwkoop 
Recreatievorm Fietsen  
Onderdeel van route Doorgaande fietsroutes (nog te ontwikkelen) 
  
Huidige situatie Ontbreken van directe verbinding Reeuwijkse Plassen en 

Nieuwkoopse Plassen  
(mogelijke) Oplossing Realiseren fietsverbinding tussen Reeuwijkse Plassen en 

Nieuwkoopse Plassen  
Quick win/ lange termijn Lange Termijn 
Probleemeigenaar Gemeenten    
Financiering Mogelijkheden benutting financieringsbronnen wordt 

onderzocht   
Lopende plannen Relatie met Groene Hart icoon Recreatief Routenetwerk 

(dus passend binnen UP GH)  
Overige opmerkingen  
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hg transferium Stompwijk
wandelroute
fietsroute
vaarroute
kanoroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Gemeeente Leidschendam-Voorburg(Stompwijk)  
Recreatievorm  Fietsen, wandelen en voorziening (transferium) 
Onderdeel van route Fiets- en wandel routes Gouda e.o.   
  
Huidige situatie Recreatieve ontsluiting Stompwijk is niet optimaal 
(mogelijke) Oplossing Uitvoering Gebiedsvisie Stompwijk met realisering 

recreatietransferium als 1e fase  
Quick win/ lange termijn Quick Win 
Probleemeigenaar Gemeente Leidschendam-Voorburg en Groene Hart 

partners (o.a. Zuid-Holland) 
Financiering Mogelijkheden financieringsbronnen worden onderzocht 
Lopende plannen Project past binnen UP GH en bestemmingsplan  
Overige opmerkingen Er wordt gewerkt aan Uitvoeringsprogramma Gebiedsvisie 

Stompwijk 
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hg fietsknooppuntennetwerk completeren
fietsknooppuntennetwerk
LF-route
overige route

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Diverse locaties in de provincie Zuid-Holland 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Diverse fietsroutes  
  
Huidige situatie Ontbreken van een eenduidige bewegwijzering van 

fietsknooppunten in het hele Groene Hart  
(mogelijke) Oplossing Het door de ANWB ontwikkelde systeem van 

bewegwijzering van fietsknooppunten Groene Hart 
dekkend maken   

Quick win/ lange termijn Quick Win 
Probleemeigenaar ANWB samen met Groene Hart partners in betrokken 

regio’s  
Financiering Mogelijkheden aanwending financieringsbronnen wordt 

momenteel onderzocht 
Lopende plannen Passend in UP GH als onderdeel van het icoon Recreatief 

Routenetwerk Groene Hart  
Overige opmerkingen Realisering leidt tot vergroting van draagvlak voor het 

Groene Hart onder (groot)stedelijke recreanten 
 



Recreatief Routenetwerk Randstad 
 

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum 60

 

hg fietsknooppuntennetwerk van stad naar land
fietsknooppuntennetwerk
LF-route
overige route

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Diverse locaties in de provincie Zuid-Holland 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Diverse fietsroutes  
  
Huidige situatie Ontbreken van een eenduidige bewegwijzering van 

fietsknooppunten in het hele Groene Hart  
(mogelijke) Oplossing Het door de ANWB ontwikkelde systeem van 

bewegwijzering van fietsknooppunten Groene Hart 
dekkend maken   

Quick win/ lange termijn Quick Win 
Probleemeigenaar ANWB samen met Groene Hart partners in betrokken 

regio’s  
Financiering Mogelijkheden aanwending financieringsbronnen wordt 

momenteel onderzocht 
Lopende plannen Passend in UP GH als onderdeel van het icoon Recreatief 

Routenetwerk Groene Hart  
Overige opmerkingen Realisering leidt tot vergroting van draagvlak voor het 

Groene Hart onder (groot)stedelijke recreanten 
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hg vaarverbinding Westeinde - Drecht
vaarroute
wandelroute
kanoroute
fietsroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Gemeente Alkemade 
Recreatievorm Varen 
Onderdeel van route Vaarroutenetwerk Groene Hart/Randstad  
  
Huidige situatie Ontbreken van vaarverbinding tussen Westeinde en de 

Drecht 
(mogelijke) Oplossing Realisatie vaarverbinding Westeinde-Drecht 
Quick win/ lange termijn Lange Termijn 
Probleemeigenaar Gemeente Alkemade en Groene Hart partners 
Financiering Onderzoek naar financieringsmogelijkheden vindt 

momenteel plaats  
Lopende plannen Passend in UP GH en bestemmingsplan 
Overige opmerkingen - 
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Provincie Zuid-Holland 
Locatie Gemeente Alphen a/d Rijn  
Recreatievorm Fietsen    
Onderdeel van route Stad-land verbinding Alphen a/d Rijn met open gebied 

aan overzijde van het Aakanaal 
  
Huidige situatie Ontbreken van fietsverbinding tussen Alphen a/d Rijn 

en polders aan overzijde van het Aakanaal  
(mogelijke) Oplossing Realisering fietsbrug over het Aakanaal 
Quick win/ lange termijn Lange Termijn 
Probleemeigenaar Gemeente Alphen a/d Rijn   
Financiering Naar mogelijke financieringsbronnen wordt momenteel 

gezocht 
Lopende plannen Passend binnen UP GH (onderdeel icoon Recreatief 

Routenetwerk)   
Overige opmerkingen Verbetering recreatieve routes leidt tot vergroting 

draagvlak onder stedelijke recreanten voor het Groene 
Hart  

 

/ realiseren brug

vaarroute 

wandelroute 

fietsroute 
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hg
realiseren boerenlandpaden,
aanleg bruggen
wandelroute
fietsroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Polders nabij Hazerswoude-Rijndijk (Land van 

Wijk en Wouden) 
Recreatievorm Wandelen 
Onderdeel van route Wandelroutes uitvoeringsprogramma Land van Wijk 

en Wouden 
  
Huidige situatie Ontbreken of verbeteren van wandelroutes in het 

Land van Wijk en Wouden  
(mogelijke) Oplossing Realiseren van Boerenlandpaden (incl. bruggen) in 

het Land van Wijk en Wouden (relatie Bentwoud ?) 
Quick win/ lange termijn Quick win 
Probleemeigenaar Gemeente Rijndijk 
Financiering Mogelijkheden van financieringsbronnen wordt 

nader onderzocht  
Lopende plannen Passend binnen UP GH en uitvoeringsprogramma 

Land van Wijk en Wouden  
Overige opmerkingen  
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fietspad Wiericke
vaarroute
kanoroute
wandelroute
fietsroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Gemeenten Bodegraven en Reeuwijk 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Fietsroute tussen Reeuwijkse Plassen Fort 

Wierickerschans als onderdeel van Gebiedsvisie 
Reeuwijkse Hout (en relatie met Veenweidepact Gouwe 
Wiericke)   

  
Huidige situatie Ontbreken van fietsroute tussen Reeuwijkse Plassen en 

Fort Wierickerschans 
(mogelijke) Oplossing Realiseren van Fietspad Wiericke (tussen Reeuwijkse 

Plassen en Fort Wierickerschans) 
Quick win/ lange termijn Quick Win (onderdeel van Gebiedsvisie Reeuwijkse Hout 

en Veenweidepact Gouwe Wiericke) 
Probleemeigenaar Gemeenten Reeuwijk en Bodegraven  
Financiering Mogelijke financieringsbronnen worden momenteel 

onderzocht 
Lopende plannen Passend binnen UP GH (relatie Recreatief Routenetwerk) 

en Veenweidepact Gouwe Wiericke (relatie Gebiedsvisie 
Reeuwijkse Hout) en bestemmingsplan  

Overige opmerkingen Realisering Fietspad Wiericke leidt tot meer draagvlak 
voor Groene Hart onder stedelijke recreanten 

 



Recreatief Routenetwerk Randstad 
 

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum 65

 

hg realiseren vaarverbinding
vaarroute
wandelroute
kanoroute
fietsroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Reeuwijk en Bodegraven 
Recreatievorm Varen 
Onderdeel van route Vaarroutenetwerk Groene Hart 
  
Huidige situatie Ontbreken van vaarverbinding tussen Reeuwijkse Plassen 

en het Fort Wierickerschans 
(mogelijke) Oplossing Realiseren van een vaarverbinding tussen de Reeuwijkse 

Plassen en het Fort Wierickerschans 
Quick win/ lange termijn Quick Win (als onderdeel van Gebiedsvisie Reeuwijkse 

Hout, Veenweidepact Gouwe Wiericke en Groene Hart-
icoon Recreatief Routenetwerk) 

Probleemeigenaar Gemeenten Reeuwijk en Bodegraven  
Financiering Naar mogelijkheden aanwenden financieringsbronnen 

wordt onderzoek verricht    
Lopende plannen Passend in UP GH, Gebiedsvisie Reeuwijkse Hout, 

Veenweidepact Gouwe Wiericke, bestemmingsplannen    
Overige opmerkingen Draagvlak voor Groene Hart wordt vergroot onder 

recreanten door realisering project 
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/ brug

vaarroute
kanoroute
wandelroute
fietsroute  

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Gouda en Krimpenerwaard 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Stad-land fietsroute Gouda-Krimpenerwaard 
  
Huidige situatie Ontbreken fietsverbinding Gouda-Krimpenerwaard 
(mogelijke) Oplossing Realiseren Fietsbrug in rondweg tbv realisering 

fietsverbinding Gouda-Krimpenerwaard 
Quick win/ lange termijn Lange Termijn 
Probleemeigenaar Gouda 
Financiering Naar mogelijke financieringsbronnen wordt momenteel 

gezocht 
Lopende plannen Passend binnen UP GH (onderdeel icoon Recreatief 

Routenetwerk)  
Overige opmerkingen Draagvlakvergroting Groene Hart onder stedelijke 

recreanten (fietsers)... ?  
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˜ veerpont
vaarroute
wandelroute
fietsroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Nieuwerkerk a/d IJssel en Ouderkerk a/d IJssel 

Krimpenerwaard (oevers van de Hollandse IJssel, HIJ) 
Recreatievorm  Varen 
Onderdeel van route Vaarroutenetwerk Groene Hart 
  
Huidige situatie Ontbreken van vaarverbinding over HIJ tussen 

Nieuwerkerk a/d IJssel en de Krimpenerwaard  
(mogelijke) Oplossing Realiseren van recreatieve veerpont over de HIJ 
Quick win/ lange termijn Quick Win 
Probleemeigenaar Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel en Ouderkerk a/d IJssel 
Financiering Mogelijkheden financiering worden onderzocht 
Lopende plannen Passend in UP GH, Uitvoeringscontract HIJ  
Overige opmerkingen Realisering project leidt tot totstandkoming cruciale 

verbinding tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en 
Krimpenerwaard 
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hg transferium Kinderdijk
vaarroute
wandelroute
fietsroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Gemeente Alblasserdam (Kinderdijk) 
Recreatievorm Fietsen, wandelen, varen 
Onderdeel van route Stad-land verbinding Rotterdam/Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden (varen, fietsen en wandelen) 
Huidige situatie Ontbreken van overstapplaats snelverkeer (auto en OV)- 

langzaam verkeer (fietsen, wandelen en varen)  
(mogelijke) Oplossing Realiseren Recreatief Transferium Kinderdijk 

(Werelderfgoed/Unique Selling Point, USP)  
Quick win/ lange termijn Quick Win  
Probleemeigenaar Gemeente Alblasserdam/ Stichting Werelderfgoed 

Kinderdijk  
Financiering Mogelijkheden diverse financieringsbronnen worden nader 

onderzocht 
Lopende plannen Passend in UP GH (iconen Merk en Marketing en 

Recreatief Routenetwerk), Gebiedsvisie Kinderdijk, 
bestemmingsplan  

Overige opmerkingen Verbetering toeristische trekpleister Kinderdijk leidt tot 
vergroting van draagvlak Groene Hart onder recreanten uit 
binnen- en buitenland.  
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aanduiding vanaf de snelweg
wandelroute
fietsroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Gemeenten Rotterdam, Hendrik Ido Ambacht, 

Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht 
Recreatievorm PR en marketing voor Werelderfgoed Kinderdijk 
Onderdeel van route Diverse 
  
Huidige situatie Ontbreken van aanduiding/ bewegwijzering 

Werelderfgoed Kinderdijk langs de snelweg 
(mogelijke) Oplossing Aanduiding Werelderfgoed Kinderdijk aanbrengen langs 

de snelweg 
Quick win/ lange termijn Quick Win 
Probleemeigenaar Groene Hart partners   
Financiering Naar mogelijkheden diverse financieringsbronnen wordt 

momenteel onderzoek gedaan 
Lopende plannen Passend in UP GH (icoon Merk en Marketing) en 

bestemmingsplannen     
Overige opmerkingen Door uitvoering wordt gewerkt aan PR voor Groene Hart 
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fietsvriendelijke inrichting Diefdijk
wandelroute
fietsroute

 

Provincie Zuid-Holland 
Locatie Gemeente Leerdam  
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Fietsroute Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, onderdeel 

van Nieuwe Hollandse Waterlinie, projectenveloppe 
Diefdijk 

  
Huidige situatie Ontbreken veilige fietsroute langs Diefdijk  
(mogelijke) Oplossing Realiseren Fietsvriendelijke inrichting Diefdijk 
Quick win/ lange termijn Lange Termijn 
Probleemeigenaar Gemeente Leerdam en Projectbureau Nieuwe Hollandse 

Waterlinie 
Financiering Naar mogelijke financieringsbronnen wordt momenteel 

gezocht 
Lopende plannen Passend binnen Uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse 

Waterlinie en bestemmingsplan  
Overige opmerkingen - 
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Provincie Noord-Holland 
Locatie Abcoude 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Knooppuntennetwerk 
  
Huidige situatie Als gevolg van de verdubbeling van de spoorbaan is het 

fietspad aan de oostzijde van de spoorbaan verwijderd. 
Hierdoor is een belangrijke recreatieve verbinding 
tussen Amsterdam ZO en het Groene Hart verloren 
gegaan. 

(mogelijke) Oplossing Nieuw fietspad aanleggen aan westkant van de 
spoorbaan 

Quick win/ lange termijn Quick Win 
Probleemeigenaar Groengebied Amstelland 
Financiering In 2004 zijn door Groengebied Amstelland enkele 

percelen grond verkocht aan NS Railinfratrust ten 
behoeve van de spoorverdubbeling. Bij de verkoop was 
bedongen dat een fietspad aan de westzijde zou worden 
aangelegd als vervanging van het te verwijderen fietspad 
aan de oostkant. ProRail (rechtsopvolger van NS 
Railinfratrust) wil niet tot aanleg van het fietspad 
overgaan, omdat gemeente Abcoude niet wil meewerken 
aan realisatie van het fietspad op hun grondgebied, 
waardoor het fietspad niet zou aansluiten. ProRail heeft 
intentie uitgesproken om een financiële vergoeding aan 
Groengebied Amstelland te geven ter hoogte van de 
geraamde aanlegkosten van het fietspad (€ 25.000). 
Tevens is er bij Groengebied Amstelland geld 
beschikbaar vanuit de ontvangen compensatiegelden bij 
verkoop van het erfpachtrecht. 

  Ontbrekende fietsverbinding

  Fietsroute
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Lopende plannen ProRail zal om niet de percelen die niet benodigd zijn 

voor de spoorwegdoeleinden in volle eigendom 
overdragen aan Groengebied Amstelland. 
Eind mei is er bestuurlijk overleg geweest tussen 
Groengebied Amstelland en de gemeente Abcoude. 
Ondanks de eerdere afwijzing van het verlenen van 
medewerking aan ProRail voor de aanleg van het 
fietspad, was de gemeente nu niet negatief. De destijds 
geuite bezwaren tegen het fietspad (sociale veiligheid) 
zijn opgeheven, door herinrichting van het gebied. 
Groengebied Amstelland gaat nu een officieel verzoek 
doen aan de gemeente Abcoude om mee te werken met 
de aanleg van het fietspad. 

Overige opmerkingen Hoogste prioriteit 
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Provincie Noord-Holland 
Locatie Amsterdam ZO 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Knooppuntennetwerk 
  
Huidige situatie Vanuit Amsterdam ZO zijn er weinig 

bewegwijzerde routes de stad uit richting Groene 
Hart, specifiek het Gooi. 

(mogelijke) Oplossing Omdat de fietspaden er wel liggen, gaat het alleen 
om de bewegwijzering van de routes 

Quick win/ lange termijn Quick Win 
Probleemeigenaar Gemeente Amsterdam 
Financiering  
Lopende plannen  
Overige opmerkingen Aansluiting bij knooppuntennetwerk Amsterdam, 

realisatie van fietsbrug Nigtevecht is noodzakelijk 
 

  Ontbrekende fietsverbinding

  Fietsroute

[ _        Brug Nigtevecht (plan)
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Provincie Noord-Holland 
Locatie Amsterdam 
Recreatievorm Varen 
Onderdeel van route  
  
Huidige situatie Amstel aantrekkelijker en toegankelijker maken 

voor de recreant. 
(mogelijke) Oplossing Fluisterboot laten varen 
Quick win/ lange termijn Quick Win 
Probleemeigenaar Gemeente Amsterdam  
Financiering  
Lopende plannen  
Overige opmerkingen  

  Fluisterboot
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Provincie Noord-Holland 
Locatie Amsterdam ZO 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Knooppuntennetwerk 
  
Huidige situatie Vanuit Amsterdam ZO zijn er weinig bewegwijzerde 

routes de stad uit richting Groene Hart, specifiek 
Ouderkerk aan de Amstel. 

(mogelijke) Oplossing Omdat de fietspaden er wel liggen, gaat het alleen om 
de bewegwijzering van de routes 

Quick win/ lange termijn Quick Win 
Probleemeigenaar Gemeente Amsterdam 
Financiering  
Lopende plannen  
Overige opmerkingen Aansluiting bij knooppuntennetwerk Amsterdam 
 

  Ontbrekende fietsverbinding

  Fietsroute
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Provincie Noord-Holland 
Locatie Amsterdam ZO 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Knooppuntennetwerk 
  
Huidige situatie Vanuit Amsterdam ZO zijn er weinig bewegwijzerde 

routes de stad uit richting buitengebied, specifiek 
richting Diemerscheg. 

(mogelijke) Oplossing Omdat de fietspaden er wel liggen, gaat het alleen om 
de bewegwijzering van de routes 

Quick win/ lange termijn Quick Win 
Probleemeigenaar Gemeente Amsterdam 
Financiering  
Lopende plannen  
Overige opmerkingen Aansluiting bij knooppuntennetwerk  
 

  Ontbrekende fietsverbinding

  Fietsroute
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Provincie Noord-Holland 
Locatie Amsterdam 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route - 
  
Huidige situatie Bij de gebiedsrinrichting Diemerscheg moet er rekening 

worden gehouden met voldoende routes vanuit de stad het 
gebied in. 

(mogelijke) Oplossing Fietsroutes en verbindingen actief meenemen in planvorming 
Quick win/ lange termijn Lange termijn 
Probleemeigenaar Gemeente Diemen/Staatsbosbeheer/gemeente Amsterdam 
Financiering  
Lopende plannen Gebiedsinrichting Diemerscheg als onderdeel van Groene 

Uitweg/Actieprogramma Metropolitane Landschap 
Overige opmerkingen Ook de “natuurboulevard”, een concept om een 

kwaliteitsslag in de recreatieve beleving te maken langs de 
kust van de Diemerscheg kan een waardevolle 
aanvulling/verbetering zijn voor de recreatieve 
toegankelijkheid van de Diemerscheg. 

  Stad-Land verbindingen

  Fietsroute
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Provincie Noord-Holland 
Locatie Nigtevecht 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Fietsknooppunten Utrecht en Gooi- en Vechtstreek + 

verbinding tussen Amstelland en het Gooi. 
  
Huidige situatie Tussen Weesp en Loenersloot is over een afstand van 9 

km geen mogelijkheid om het Amsterdam-Rijnkanaal over 
te steken. Dit heeft tot gevolg dat er geen (fiets)verbinding 
is tussen Amstelland en het Gooi.  

(mogelijke) Oplossing Een fietsbrug ter hoogte van Nigtevecht over het 
Amsterdam-Rijnkanaal kan de verbinding tussen 
Amstelland en het Gooi tot stand brengen. Tevens wordt 
dan een fietsroute langs de Stelling van Amsterdam 
mogelijk. 

Quick win/ lange termijn Lange termijn 
Probleemeigenaar Het trekkerschap is lastig: de brug ligt in de provincie 

Utrecht, maar vormt een cruciale schakel in de doorgaande 
verbinding tussen Amstelland en het Gooi. Het 
trekkerschap ligt daarom nu bij de provincie Noord-
Holland. 

Financiering FES-geld (Noordvleugel) van het Rijk (70%) plus 
cofinanciering van Provincie Noord-Holland, Utrecht en 
Amsterdam. Mogelijk meer subsidies vanuit 
Kwaliteitsimpuls Groene Hart, POP en Agenda Vitaal 
Platteland. 

Lopende plannen Er is overeenstemming dat er een brug moet komen, maar 
het gehele proces van type brug, locatie, financiering, etc. 
moet nog (opnieuw) doorlopen worden. Plan heeft in 2002 
hele planvormingsproces doorlopen t/m bestek. Om 

[ _    Ontbrekende oversteekplaats

  Fietsroute
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diverse redenen is het planproces stopgezet. Door de opzet 
van het programma Groene Uitweg en meer draagvlak 
staat het weer op de agenda. 

Overige opmerkingen  
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Provincie Noord-Holland 
Locatie Naardermeer 
Recreatievorm Wandelen 
Onderdeel van route Rondje Naardermeer (Provincie Noord-Holland) 
  
Huidige situatie Een rondje wandelen om het Naardermeer lukt niet 

in de buurt van Naarden-Bussum. Daar zorgt een 
barriere (spoorlijn) ervoor dat een (flinke) omweg 
moet worden gelopen door Bussum. 

(mogelijke) Oplossing Passeren spoorlijn mogelijk maken 
Quick win/ lange termijn Lange termijn 
Probleemeigenaar Mogelijk gemeente Naarden 
Financiering FES-geld Groene Uitweg 70% 
Lopende plannen Onderdeel Fiets- en wandelpadenplan Vechtstreek 
Overige opmerkingen Belangrijk dat gemeente Naarden zich 

probleemeigenaar gaat voelen/ gaat handelen. 
 

  Ontbrekende wandelverbinding
   Wandelroute
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Provincie Noord-Holland 
Locatie Ronde Hoep (Groengebied Amstelland) 
Recreatievorm Wandelen & Fietsen 
Onderdeel van route Fietsknooppunten Amsterdam e.o.  

Diverse wandelroutes, o.a. Stellingroute 
  
Huidige situatie Er zijn geen OW-verbindingen in Polder Ronde Hoep. 

Dit komt mede doordat een deel van deze polder 
stiltegebied is. 

(mogelijke) Oplossing Onderzoek doen naar mogelijkheden van routes voor 
wandelen en/of fietsen door de Polder, rekening 
houdend met het stiltegebied. De polder is recreatief 
aantrekkelijk, maar er zal een (creatieve) vorm voor  
het omgaan met het stiltegebied moeten worden 
gevonden 

Quick win/ lange termijn Lange termijn 
Probleemeigenaar Groengebied Amstelland 
Financiering Nader in te vullen 
Lopende plannen Onderdeel plan de Venen 
Overige opmerkingen Verbindingen liggen in de regio erg gevoelig, tevens is 

het centrum van de polder natuur.  
 

 

  Wandelroute
  Fietsroute
  Ontbrekende verbindingen



Recreatief Routenetwerk Randstad 
 

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum 82

 

Provincie Noord-Holland 
Locatie Naarden 
Recreatievorm Varen 
Onderdeel van route Sluit aan op landelijk toervaartnet 
  
Huidige situatie Er ontbreekt een beschutte vaarverbinding tussen 

het Groene Hart en de Randmeren. Met name bij 
harde wind is het gevaarlijk om van Muiden over 
het open water naar de Hollandse Brug te varen. 

(mogelijke) Oplossing Via de Naardertrekvaart en een nieuwe verbinding 
tussen Naarden het Gooimeer een veilige route 
realiseren. 

Quick win/ lange termijn Lange Termijn 
Probleemeigenaar Divers, gemeente Naarden is nu trekker 
Financiering FES-geld Groene Uitweg 70% 
Lopende plannen Groene Uitweg, Natte As en historische haven 

Naarden 
Overige opmerkingen Meerder varianten worden op voor- en nadelen 

bekeken.  
 

 

Onveilige verbinding
Te realiseren verbinding 
Vaarroutes
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Provincie Noord-Holland en Utrecht 
Locatie Amsterdam-Rijn kanaal 
Recreatievorm Varen 
Onderdeel van route - 
  
Huidige situatie Gevaarlijke oversteek van het Amsterdam-

Rijnkanaal voor de kleinere recreatieboten 
doordat het kanaal druk bevaren wordt met 
grote, snelvarende beroepsschepen. Hierdoor 
ontstaat een barrière tussen het westelijk en 
oostelijk deel van het Blauwe Netwerk. 

(mogelijke) Oplossing Oversteekmogelijkheden regelen vanuit een 
verkeerscentrale 

Quick win/ lange termijn Lange Termijn 
Probleemeigenaar Nog niet benoemd / ANWB? 
Financiering  
Lopende plannen Blauwe Netwerk Groene Hart 
Overige opmerkingen  

 
 

[ _    'Oversteekplaats' 
   Vaarroutes
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Provincie Noord-Holland en Flevoland 
Locatie Hollandse Brug 
Recreatievorm Fietsen/wandelen 
Onderdeel van route - 
  
Huidige situatie Wegens werkzaamheden aan de Hollandse 

Brug vaar t er tijdelijk een veerpont. Dit is een 
recreatief aantrekkelijker manier om van/naar 
Flevoland te gaan ipv over de (drukke) brug. 

(mogelijke) Oplossing Veerpont ook na afloop van de 
werkzaamheden laten varen. Kan ook 
vervangen worden door veerpont alleen voor 
fietsers/voetgangers. 

Quick win/ lange termijn Lange termijn 
Probleemeigenaar  
Financiering  
Lopende plannen  
Overige opmerkingen  

 
 

 

  Veerpont

  Fietsroute
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Provincie Noord-Holland 
Locatie Nieuw-vennep e.o. 
Recreatievorm Fietsen + wandelen 
Onderdeel van route - 
  
Huidige situatie Er zijn weinig tot geen fiets- en wandelroutes 

vanuit omgeving Nieuw-Vennep het Groene 
Hart in. Omdat daar veel nieuwbouw wordt 
gerealiseerd, zal daar in de toekomst wel steeds 
meer behoefte aan zijn. Verschillende barrières 
moeten echter geslecht worden 

(mogelijke) Oplossing Realiseren routes richting Groene Hart 
Quick win/ lange termijn Lange termijn 
Probleemeigenaar Gemeente Haarlemmmermeer 
Financiering Mogelijk ILG 
Lopende plannen Visie op groen en recreatie van de gemeente, 

Haarlemmermeer Bollenstreek 
 

Overige opmerkingen Er liggen relaties/kansen in Recreatie om de 
Stad 

 
 

 

 

ontbrekende verbindingen

geplande route

fietsroute
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fietsroutes
knooppunten Utrecht

knooppunten Krimpenerwaard

overige fietsroutes

[_ routepunt

 

Provincie Utrecht  (Zuid-Holland) 
Locatie hele provincie 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Knooppuntennetwerk Utrecht 
  
Huidige situatie Knooppuntennetwerk Utrecht wordt in 2008 gerealiseerd. 

Hiernaast wordt in de Krimpenerwaard een eigen 
knooppuntennetwerk gerealiseerd.   

(mogelijke) Oplossing Afstemming van beide knooppuntennetwerken is gewenst. 
Dit is inmiddels in gang gezet.  

Quick win/ lange termijn Quick win (prioriteit voor 2008) 
Probleemeigenaar Gedeputeerde  
Financiering  
Lopende plannen Fietsknooppuntennetwerk Utrecht is in uitvoeringsfase, 

komt in 2008 gereed. 
Overige opmerkingen Hoogste prioriteit 
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nieuwe vaarroute

bestaande vaarroute

 

Provincie Utrecht  (Zuid-Holland) 
Locatie Kockengen - Harmelen 
Recreatievorm Varen 
Onderdeel van route Blauwe Netwerk 
  
Huidige situatie Oorspronkelijke loop Bijleveld is gedeeltelijk gedempt 

en doorkruist met o.a. een spoorlijn. Daardoor is er 
geen vaarroute meer van Kockengen richting 
Harmelen.  Hier is wel behoefte aan. 

(mogelijke) Oplossing Aanleg nieuwe vaarverbinding tussen Kockengen en 
Harmelen, aansluiting op Oude Rijn.   

Quick win/ lange termijn (middel)lange termijn 
Probleemeigenaar Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden  
Financiering ? 
Lopende plannen geen. 
Overige opmerkingen Plan is in de kast blijven liggen vanwege 

capaciteitsgebrek. 
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Provincie Utrecht 
Locatie Kamerik e.o. 
Recreatievorm Fietsen + wandelen (varen) 
Onderdeel van route - 
  
Huidige situatie Riviertje de Grecht vormt barrière in het routenetwerk. 

Over een afstand van 8 kilometer (tussen Woerden en 
Woerdense Verlaat) is er geen enkele oeververbinding.   

(mogelijke) Oplossing Aanleg brug of installatie veerpontje. Hieraan gekoppeld 
verbinden wandel- en fietsroutes (waaronder Kerkepad) 
aan beide zijden van de Grecht. Eventueel combineren met 
aanleg ligplaatsen.  

Quick win/ lange termijn Quick win. 
Probleemeigenaar Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 
Financiering Nog niet rond. 
Lopende plannen baggerwerkzaamheden Grecht (HDSR) 
Overige opmerkingen Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden moet vergunning 

verlenen. Grecht is onderdeel van mastroute 30m.  
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busverbinding buitengebied
fietsroute
wandelroute

 

Provincie Utrecht 
Locatie Utrecht West 
Recreatievorm Fietsen/ wandelen 
Onderdeel van route  
  
Huidige situatie Gebrekkige bereikbaarheid buitengebied ten westen 

van Utrecht vanuit de stad.  
(mogelijke) Oplossing Proef met (gratis) busverbinding voor recreanten 

vanuit Utrecht. Hiermee wordt recreatie in het 
buitengebied gestimuleerd en bekendheid gegeven 
aan het gebied.   

Quick win/ lange termijn Quick win. 
Probleemeigenaar Gemeente Utrecht 
Financiering  
Lopende plannen  
Overige opmerkingen  
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Provincie Utrecht/ Noord-Holland 
Locatie Abcoude. 
Recreatievorm Paardrijden (fietsen) 
Onderdeel van route - 
  
Huidige situatie Werkzaamheden aan het spoor (verbreding).    
(mogelijke) Oplossing Herstel (opnieuw aanleggen) ruiterpad.  
Quick win/ lange termijn Quick win. 
Probleemeigenaar ProRail 
Financiering  
Lopende plannen Spoorverbreding, herinrichting gebied. 
Overige opmerkingen  
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Provincie Utrecht 
Locatie Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 
Recreatievorm Wandelen/ fietsen 
Onderdeel van route - 
  
Huidige situatie Ontbreken wandel- en fietsroutes ten noorden van Wilnis, 

oversteek Mijdrechtse Dwarsweg     
(mogelijke) Oplossing Verbeteren oversteek, aanleg verbindingsroute.  
Quick win/ lange termijn Quick win. 
Probleemeigenaar Gemeente Ronde Venen 
Financiering Gemeente Ronde Venen 
Lopende plannen  
Overige opmerkingen  
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Provincie Utrecht 
Locatie Vinkeveen 
Recreatievorm Fietsen 
Onderdeel van route Knooppuntennetwerk Utrecht/ Rondje Vinkeveense Plassen 
  
Huidige situatie Belangrijke ontbrekende schakel in fietsknooppuntennetwerk 

Provincie Utrecht en Rondje Vinkeveense Plassen. Langs de 
N201 ligt wel een vrijliggend fietspad, maar dit is vooral 
bestemd voor utilitair fietsverkeer en recreatief niet 
aantrekkelijk.  

(mogelijke) Oplossing Aanleg vrijliggend fietspad; opname in gepland 
knooppuntennetwerk..  

Quick win/ lange termijn Quick win. 
Probleemeigenaar Gemeente Ronde Venen 
Financiering Gemeente Ronde Venen; provincie Utrecht. 
Lopende plannen Knooppuntennetwerk Utrecht, Masterplan Vinkeveense Plassen. 
Overige opmerkingen  
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fietsroute
wandelroute
corridor Utrecht - Haarrijn

 

Provincie Utrecht 
Locatie Utrecht West 
Recreatievorm Fietsen/ wandelen 
Onderdeel van route  
  
Huidige situatie Ontbreken van voldoende recreatieve verbindingen vanuit 

Utrecht  richting natuurgebied Haarrijn.  
(mogelijke) Oplossing Aanleggen wandel- en fietsroutes door Leidsche Rijn.   
Quick win/ lange termijn (middel)lange termijn 
Probleemeigenaar Gemeente Utrecht 
Financiering nog niet concreet 
Lopende plannen Grootschalige inrichting Utrecht West. 
Overige opmerkingen  
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vaarroute
kanoroute
tracé nieuwe vaarverbinding

[_ oversteek Amsterdam-Rijnkanaal

 

Provincie Utrecht 
Locatie Leidsche Rijn – binnenstad Utrecht 
Recreatievorm Varen 
Onderdeel van route Vaarverbinding Katwijk - Utrecht 
  
Huidige situatie Ontbrekende schakel in verbinding Katwijk – 

Utrecht. Vanuit Utrecht zijn er verbindingen 
richting noorden (Vecht) en zuiden 
(Merwerdekanaal). Subknelpunten zijn: 
1.Smalle doorgang Haanwijkersluis 
2 Gevaarlijke kruising AmsterdamRijnkanaal 
3 Oude sluis is niet bedienbaar  
4 Woonboten in de Leidsche Rijn 

(mogelijke) Oplossing Bovenstaande knelpunten oplossen.   
Quick win/ lange termijn Lange termijn 
Probleemeigenaar  
Financiering  
Lopende plannen Herstel singelstructuur: Leidsche Rijn sluit aan 

op Catharijnesingel. 
Overige opmerkingen  
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Gebiedsontwikkeling Rijnenburg
Groen-Blauwe Scharnier
Grone corridor Utrecht West

 

Provincie Utrecht 
Locatie Utrecht West 
Recreatievorm Diversen 
Onderdeel van route  
  
Huidige situatie Grootschalige inrichting gebied ten westen van de 

stad Utrecht.  Combinatie van stedelijke bebouwing 
en recreatiemogelijkheden. 

(mogelijke) Oplossing Aanleg recreatieve routes in nieuw te ontwikkelen 
woonwijk Rijnenburg. Daarbuiten aanleg 
grootschalig vlakgroen voor recreatie, inclusief 
verbinding over A2 bij Nieuwegein en doorgangen 
richting noordkant van de A12 (Harmelen en 
Maarssen).  

Quick win/ lange termijn Lange termijn 
Probleemeigenaar  
Financiering  
Lopende plannen  
Overige opmerkingen Gebiedsontwikkeling Rijnenburg tot 2013, maar 

loopt vertraging op. Groene Corridor is in fase 
vrijwillige grondverwerving.  
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vaarroute
kanoroute

[_ knelpunt De Heul

 

Provincie Utrecht 
Locatie Vinkeveen 
Recreatievorm Varen 
Onderdeel van route Natuuurplassen route/ vaarcircuit Ronde Venen 
  
Huidige situatie Doorvaart tussen toeristische kern Vinkeveen en de 

Vinkeveense Plassen is smal en hoekig.  
(mogelijke) Oplossing Verbeteren doorvaart (verbreding en/ of rechter trekken).  
Quick win/ lange termijn Middellange termijn 
Probleemeigenaar Gemeente Ronde Venen 
Financiering  
Lopende plannen  
Overige opmerkingen Volgens de gemeente wordt De Heul binnen enkele jaren een 

knooppunt voor wandelen, fietsen en varen. 
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Provincie Utrecht 
Locatie Maarssen 
Recreatievorm Fietsen/ wandelen 
Onderdeel van route  
  
Huidige situatie A2 vormt barrière tussen Maarssen en landelijk gebied in het 

westen. Momenteel zijn er geen doorgangen in het gebied.  
(mogelijke) Oplossing Aanleg van een verbinding (brug of tunneltje) voor fietsers en/ 

of wandelaars. Verbinding is onderdeel van geprojecteerd 
Fietsknooppuntennetwerk Utrecht.  

Quick win/ lange termijn Quick win 
Probleemeigenaar Verbinding is gepland door Rijkswaterstaat. 
Financiering Rijkswaterstaat 
Lopende plannen Onderdeel van Fietsknooppuntennetwerk Utrecht, wordt in 2008 

gerealiseerd. 
Overige opmerkingen  



Recreatief Routenetwerk Randstad 
 

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum 98

fietsroute
wandelroute

/ tunneltje Breukelen
 

 

Provincie Utrecht 
Locatie A2 bij Breukelen 
Recreatievorm wandelen/ fietsen 
Onderdeel van route Diverse wandel- en fietsroutes 
  
Huidige situatie Veiligheidsknelpunt. Smalle doorgang; wandelaars en fietsers 

moeten over de over de rijbaan.  
(mogelijke) Oplossing Verbreden tunneltje/ afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.  
Quick win/ lange termijn Quick win 
Probleemeigenaar  
Financiering  
Lopende plannen Verbreding A2. 
Overige opmerkingen  
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[_ golfbaan + ruiterroute
 

Provincie Utrecht 
Locatie Woerden - Kamerik 
Recreatievorm golf/ paardrijden 
Onderdeel van route  
  
Huidige situatie Plan voor aanleg golfbaan met daaromheen een ruiterroute. 

Nog geen toestemming van provincie.  
(mogelijke) Oplossing  
Quick win/ lange termijn Quick win 
Probleemeigenaar Golfvereniging Cattenbroek (golfbaan), gemeente 

Woerden. 
Financiering  
Lopende plannen  
Overige opmerkingen Probleem is inpassing in/ aantasting van het landschap. 

Gebied ligt in Nationaal landschap en heeft 
cultuurhistorische waarde. 
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BIJLAGE 7  PROVINCIE-KAARTEN 

 


