
Op 04-04-2022 15:33 schreef Kuijp, Lotte van der (WNN) <lotte.vander.kuijp@rws.nl>:  

 
Beste Charles,  
  
September 2018 hebben mijn collega’s Mieke Langendijk en Somia Marchouh met de fietsersbond 

gesproken over de planstudies Balgzandbrug en de Kooybrug.  
Er is destijds afgesproken, wanneer er uitkomsten bekend zijn uit de planstudie om weer contact te 
zoeken. Daarnaast heeft het gesprek gediend om klantwensen voor beide projecten op te halen.  
  
Inmiddels doorloopt Balgzandbrug een tweede fase van de planstudie. Hierin kijken we naar 
renoveren van de brug met behoud van de bestaande onderbouw of naar een 

nieuwbouwvariant.  Daarnaast heb ik het omgevingsmanager-stokje overgenomen van mijn collega 

Mieke Langedijk.  
Nu we een stuk verder zijn in de planfase kijken we ook wat voor klantwensen er destijds zijn 
ingebracht. Uit het gesprek uit 2018 zijn een aantal klantwensen van de fietsersbond geformuleerd, 

zie tabel hieronder. Na het opnieuw bekijken van de wensen zijn er toch wat vragen die wij niet 

konden beantwoorden na het lezen van het gespreksverslag (zie bijlage). De vraag heb ik in de 
tabel hieronder gezet.  
  
Zou het mogelijk zijn de klantwensen nog een keer te bekijken en te laten weten of dit nog voldoet 
aan jullie wensen? Daarnaast ben ik benieuwd of jullie de wensen verder kunnen specificeren (zie 

ook mijn vraag).  
  
Ook wil ik jullie meegeven dat er 14 december 2020 en 31 mei 2021 onderzoeken, respectievelijk 

een fase 1 en 2, zijn afgerond met betrekking tot de verkeersveiligheid N9, N99 en N250 

(Onderzoek verkeersveiligheid N9, N99 EN N250 - fase 2: mogelijke oplossingen en 

maatregelen | Rapport | Rijksoverheid.nl). In de onderzoeken wordt geconcludeerd dat er voor 

de rotonde bij de Balgzandbrug (Rotonde aansluiting N99 N249) geen veiligheidsmaatregelen 

nodig zijn. 
  
Ik snap dat dit een tijd geleden is en er mogelijk behoefte is om het project verder toe te licht. 

Mocht dit zo zijn, dan kunnen we vanzelfsprekend daarvoor iets inplannen.  
  
  
ID Klantwens  Vraag  
KES-0097 Bij de oversteekpunt dienen 

fietssteunen gerealiseerd te worden 
(N99 en Rijksstraatweg) 

Er zijn meerdere oversteekpunten 

rond de Balgzandbrug. Om welk 
oversteekpunt gaat het hier?  

KES-0096 Vanwege drukt op sommige tijden, 

waardoor oversteken op de N99 
bemoeilijkt wordt, dient er een VRI 

gerealiseerd te worden. Ook zorgt 

een VRI voor wat meer tijd om over 
te steken wat wenselijk is voor bv. 

oudere mensen. 

Er zijn meerdere oversteekpunten 

rond de Balgzandbrug. Om welk 
oversteekpunt gaat het hier? 

KES-0095 Er dient een tunnel aan de 

westelijke zijde van de rotonde om 
op de parallelweg naast 

Balgzandbrug te komen 

  

  
Alvast bedankt voor de hulp! 
  
Met vriendelijke groet, 

  

Lotte van der Kuijp 

Omgevingsmanager Balgzandbrug 

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord 

Toekanweg 7 | 2035 LC Haarlem  

Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht. 
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