
 
 
 
 
 

Aan: 
College van BenW gemeente Stichtse Vecht 
Postbus 1212 
3601 GR  MAARSSEN 
 
betreft: Fietsersbrug Nieuwersluis                                                               Breukelen, 13 april 2020 
 
Geacht College, 
 
De Fietsersbond Stichtse Vecht vraagt uw aandacht voor het volgende: 
 

1. De voetbrug bij Nieuwersluis over de Nieuwe Wetering is al jarenlang aan verbetering toe. 
De huidige brug vormt door zijn uitvoering een struikelblok voor ouderen, mensen met een 
beperking, kinderwagens en fietsers. De Fietsersbond Stichtse Vecht heeft al langer gepleit 
voor een fietsersbrug op die locatie. Een brug voor voetgangers en fietsers, in verschillende 
leeftijdsgroepen en met diverse vervoersmiddelen. Gesprekken daarover dateren nog uit de 
tijd van wethouder Pieter de Groene en ambtenaar Paul van de Bovenkamp. Op 29 maart 
2016 stemde de gemeenteraad in met het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan Stichtse 
Vecht, deel C, Nota Langzaam Verkeer. Hiernaar verwijst de gemeente in de beantwoording 
van de art.41-vragen van Streekbelangen op 25 september 2018. Aanpassing van de brug is 
in deel C van het GVVP opgenomen als uitvoeringsmaatregel 31 in het kader van de 
opwaardering van de fietsroute langs de oostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal. Gelet op 
de voor- schriften ten aanzien van de doorvaarthoogte zullen de opritten van de brug ook na 
aanpassing wel aan de steile kant blijven, aldus het beleidsplan.  

2. Op 18 maart kregen wij via Peter van Bekkum van het Utrechts Fietsoverleg het bericht van 
adviesbureau Nebest. De gemeente Stichtse Vecht had hen gevraagd om een brug over een 
zijtak van het Amsterdam-Rijkanaal in Nieuwersluis te ontwerpen. Met het verzoek aan ons 
om als gebruikers een onderbouwde voorkeur uit te spreken voor een van de twee 
ontwerpen van Nebest. Aangezien beide ontwerpen een voetbrug betreffen, kan daar geen 
sprake van zijn. 

3. Contacten vanuit de Fietsersbond Stichtse Vecht met de gemeente geven aan dat de 
gemeente wel genegen is een fietsbrug te realiseren. Gezien echter de eis van het 
Waterschap met betrekking tot de doorvaarhoogte bij deze brug en de beperkte ruimte aan 
de kant van de Stationsweg om een langere hellingbaan te realiseren, zou de huidige brug 
blijkbaar toch niet vervangen kunnen worden door een brug, geschikt voor zowel 
voetgangers als fietsers. Betrokken gemeenteambtenaar Pindi heeft Waternet verzocht de eis 
met betrekking tot de doorvaarhoogte te onderbouwen. Contact met het Waterschap wijst uit 
dat de beslissing over de komst van een fietsbrug bij de gemeente ligt en niet bij het 
Waterschap.  

 
Deze opsomming kent naar de mening van de Fietsersbond twee conclusies: het ligt in de rede dat 
er voor een fietsersbrug gekozen wordt. Ten tweede lijkt een overleg met alle betrokken partijen 
zinvol. Wij spreken hiermee de hoop uit dat de gemeente zich hiervoor wil inzetten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 



Steef Cornelissen, 
vz. Fietsersbond Stichtse Vecht 
 
 
Bijlage 1:  Antwoord aan Streekbelangen 

 
 
 
In kopie naar: Gemeenteraad Stichtse Vecht , Utrechts Fietsoverleg, Landelijke Fietsersbond,   
Rijkswaterstaat, het Waterschap, Waternet, Nebest en Vereniging Nieuwersluis Bestaat. 



 
Secretariaat: Irma Gondrie, Heycoplaan 36 3621 WT Breukelen, 06 49875571 

 
e-mail: stichtsevecht@fietsersbond.nl 
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