Provincie Gelderland - MaasWaalpad
Er wordt momenteel gebouwd om een nieuwe, snelle fietsroute te creëren. Bij Cuijk komt
een geheel nieuw fietspad van de rand van het dorp naar de nieuw te bouwen fietsbrug over
de Maas. De nieuwe fietsbrug over de Maas is het belangrijkste onderdeel van de nieuwe
snelle fietsroute MaasWaalpad. Door het aanleggen van deze brug kunnen fietsers
rechtstreeks de oversteek maken van Cuijk naar Mook en omgekeerd, zonder om te hoeven
fietsen via de A73-brug of per pont de oversteek te maken. We zien in de video de architect
van de nieuwe brug, project medewerkers en een forens die gaat profiteren van deze
nieuwe brug.
De video begint met beelden van de huidige situatie. Vervolgens zijn 2 project medewerkers
aan het woord.
Joop Hardeman, projectmanager gemeente Cuijk: “Er komt één doorgaande fietsroute waar
zo weinig mogelijk beperkingen voor fietsers zijn. Zodat je een 2,5 kilometer kortere route
hebt tussen station Cuijk en de campus in Heijendaal.
De doelstelling van het programma waar in we zitten is het stimuleren van fietsgebruik
als goed alternatief voor het gebruik van de auto.”
Remco Wiltink, projectleider Bouwcombinatie Züblin – HSM: “Dus niet alleen gebruikers van
door de week maar ook in het weekend die gebruik maken om van het mooie gebied met de
uiterwaarde, het uitzicht zal er ook in dat oogpunt veel gebruik gemaakt van worden.”
Paul Wintermans, architect: “Deze brug springt echt want die heeft in het midden geen pijler
want hij maakt een beetje een boog. En dat maakt dat hij een overspanning moet maken van
150 meter. Dus dat heeft gemaakt dat die brug ook allemaal een zelfde constructie heeft,
maar hij is wel kleiner dan de bestaande brug.”
Arno Schlösser, forens: “Het zou de route makkelijker maken, maar ook mooier dus nu rijd ik
langs het verkeer op de Sint Annastraat dan zou ik in de toekomst dus door het bos kunnen
fietsen.”
Gerard Stoffels, wethouder sluit de video af: “Als je 's avond naar huis toe kunt fietsen in
plaats van weer in de auto te stappen en in de file terecht komen dat natuurlijk een veel
betere optie en ook heel goed voor je gezondheid. Maar dat er meer mensen met de fiets
zullen gaan in Nijmegen dat staat voor mij als een paal boven water.”
Voor meer informatie kijk op www.snelfietsroutesgelderland.nl

