
• Het pad zou op de buitenteen kunnen, maar misschien blijkt een andere plek beter te zijn. Met op- en afritten/fietsgoten
• Het pad geeft geen problemen met Natura 2000 of landbouwgrond
• Optioneel: ernaast ook een ruiterpad aanleggen
• Het voorstel is om zo’n pad langs alle rivieren aan te leggen, met maatwerk/uitzonderingen als er huizen staan of om andere redenen
• Doelgroepen: fietsers (met name schoolgaande jeugd, senioren), hondenbezitters, joggers, natuurliefhebbers, toeristen

Gastvrije Waaldijk: uitgebreid met een recreatief pad

buitendijks binnendijks

Gastvrije Waaldijk
voor al het verkeer (‘Shared Space’)

Enkele kenmerken van de Gastvrije Waaldijk
• Het wegdek wordt in principe niet breder of smaller dan nu
• Aan 1 kant komt een 60 cm brede -snelheidsremmende- betonrand
• In principe mag er op de dijk buiten de bebouwde kom 60 km/h en binnen de bebouwde kom 30 km/h gereden worden

Voorstel!
Leg tegelijk een recreatief pad aan



• Deze verkeersdeelnemers zijn kwetsbaar, in combinatie met langsrijdende landbouwvoertuigen, vrachtverkeer, bussen, in de spits, als het donker is of als het stormt 
• De doelgroepen kunnen naar keuze dit pad gebruiken of gewoon boven op de dijk lopen of fietsen: het is geheel vrijwillig. Wielrenners gaan bovenlangs
• Dit extra pad bevordert de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers: automobilisten vinden wandelaars en fietsers op de dijk gevaarlijk en zijn aansprakelijk bij een ongeluk
• De dijk is voor sommige dorpen de enige of belangrijkste ontsluitingsweg naar de stad of snelweg; soms is er geen alternatief voor het snelverkeer
• Het pad is een grote stimulans voor het fietsgebruik (overheidsdoel) en voor milieuvriendelijke recreatie en toerisme
• Er zijn onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat er in de dorpen behoefte is aan meer verkeersveiligheid
• In 2019 hebben ca. 30 personen uit Varik, Heesselt en Opijnen een brief ondertekend waarin o.a. gepleit werd voor een dergelijke oplossing 
• De Gemeente steunt dit ook (Coalitieakkoord Samen Bouwen), maar heeft weinig of geen geld. Er is wel geld bij de Provincie en bij het ministerie van I&W
• De dijk wordt hiermee extra Gastvrij: hier maak je veel mensen (en honden) blij mee


