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Openbaar:  

Ja       X 

Nee     

Reden niet openbaar:       

Onderwerp:  

 

Aanleg wandel- fietsbrug over de Kendel 

Voorgesteld besluit: 

Het college wordt gevraagd:  

1. In te stemmen met de offerte van Haasnoot Bruggen; 

2. Opdracht te verstrekken aan Haasnootbruggen (onder voorbehoud i.v.m. vaststelling 
bestemmingsplan buitengebied); 

3. De kosten  van € 38.400,- ten laste budget Vitale Vesting, uitvoeringsprogramma Duits 
Lijntje. 

 

 

 
Datum: 20 maart 2012   
Besluit: akkoord 
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AANLEIDING/PROBLEEMSTELLING 
Het tracé van het Duits Lijntje is een unieke oost-westverbinding die kansen biedt op het gebied van 
natuur, cultuurhistorie en recreatie. Het tracé loopt van Boxtel tot Gennep en doorkruist in totaal 10 
Nederlandse gemeenten waarna het de grens overgaat tot aan Wesel in Duitsland. De spoorlijn is van 
grote betekenis geweest in de geschiedenis van Gennep, vroeger het Nederlandse grensstation.  
In 2007 is er door een aantal Brabantse gemeenten een gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma 
opgesteld. Ook de gemeente Gennep heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze 
intergemeentelijke visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De visie, het 
uitvoeringsprogramma, het actieplan voor het programmabureau en een financieringsstrategie heeft u 
eind 2008 vastgesteld/ ter kennisgeving aangenomen. Daarna heeft u in 2009 het projectplan voor het 
Duits Lijntje in Gennep vastgesteld. Afgelopen jaren zijn in het kader van dit project onder andere de 
fietsroute en diverse visualisaties van de oude spoorlijn gerealiseerd. In dit collegevoorstel wordt u 
gevraagd te besluiten over de realisatie van de brug over het riviertje de Kendel, onderdeel van het 
Gennepse projectplan. 
 
BELEIDSDOELSTELLING/BELEIDSKADER 
Het project Duits Lijntje is onderdeel van het programma “Gennep, Vitale Vesting”, progammalijn 5 
in de programmabegroting 2012. Het project valt onder programmalijn 1 “Kunst & cultuur en natuur 
& landschap als trekkers voor toerisme”. In het kader van Vitale Vesting is er door de raad al budget 
beschikbaar gesteld voor dit project. Ook geeft het project invulling aan diverse beleidsdoelstellingen 
uit programma 2: “Werken en recreëren”. 
 
De aanleg van het bruggetje over de Kendel past in het (nieuwe) bestemmingsplan 
buitengebied. De locatie waar de brug zal komen kent bestemming natuur en de aangrenzende 
percelen bestemming agrarisch. De voor natuur aangewezen gronden zijn o.a. bestemd voor 
voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik, zoals wandel-, fiets- en 
ruiterpaden en parkeervoorzieningen ten behoeve van toeristische overstappunten (art. 3. i en 
art. 13.1.c). Volgens de planning wordt het bestemmingsplan buitengebied 2 april vastgesteld 
en treedt 12 weken na vaststelling in werking, deze beslissing is essentieel om het project 
binnen de deadline van de POP-subsidie uit te voeren. 
 
NADERE UITWERKING/OPLOSSING 
Afgelopen periode zijn tal van activiteiten uit het uitvoeringsprogramma gerealiseerd: 
• sinds 2010 is het Duits Lijntje weer als “ononderbroken groene lijn” zichtbaar in het landschap 
• sinds 2010 zijn de natuurgebieden die het Duits Lijntje doorkruist toegankelijk voor bezoekers 

door middel van wandelroutes, knooppunten met bestaande routes, duidelijke bewegwijzering en 
rustpunten 

• de gemeente Gennep heeft een POP-subsidie van € 89.500 binnengehaald voor de realisatie van 
haar projectplan Duits Lijntje 

• de website www.duitslijntje.eu is gelanceerd 
• in 2010 en 2011 is een onverhard fiets/wandelpad aangelegd over het tracé van het Duits lijntje, 

van Gennep tot aan het grensriviertje de Kendel 
• reconstructies van stukjes spoorlijn 
• informatiepanelen met daarop alle nog aanwezige cultuurhistorische objecten, en sommige 

belangrijke verloren cultuurhistorische objecten, met betrekking tot het Duits Lijntje, in 
combinatie met een cultuurhistorische wandelroute 

• er is een fietskaart gemaakt 
• de officiële opening met genodigden heeft in mei 2011 plaatsgevonden in Gennep en Hommersum 

(D) 
 
Momenteel wordt er intergemeentelijk hard gewerkt aan een wandelapp voor het Duits Lijntje. Met 
deze applicatie kunnen smartphone gebruikers de Duits Lijntje wandelroute downloaden en met 
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behulp van hun smartphone de route wandelen en de geschiedenis ervaren. Daarnaast wordt er hard 
gewerkt aan de overdracht van het project Duits Lijntje aan de markt in 2012. 
 
Ontbrekende schakel vormt de verbinding met Duitsland, op de plaats waar eens de spoorbrug over het 
grensriviertje de Kendel lag zijn nu de restanten van de brug nog zichtbaar maar loopt de route dood. 
Dit voorstel voorziet in de bouw van een wandel- en fietsbrug over de Kendel, zodat de beleefbaarheid 
van het Duits lijntje vergroot wordt. 
 
Conform de aanbestedingsregels van de Gemeente Gennep is een tweetal offertes aangevraagd. De 
offertes zijn beoordeeld op prijs, invulling uitvraag opdrachtgevers (zie bijlage I uitvraag), en 
uitstraling/vormgeving in overleg met het consultancyteam. De ontwerpen zijn tevens met de 
gemeente Goch besproken. Op basis van de hierboven genoemde beoordelingscriteria komt de offerte 
van Haasnoot Bruggen als beste uit de bus.  Hierbij zijn de invulling van de uitvraag en de prijs 
doorslaggevend geweest. De uitgebreide beoordeling van de ontwerpen treft u aan in bijlage (II).  
 
Het initiatief voor de bouw van de brug komt uit Gennep. De gemeente Goch draagt niet financieel bij 
aan de realisatie van de brug, wel verlenen zij hun volledige medewerking en dragen zij zorg voor de 
aansluiting van de brug op de weg aan Duits zijde.  
 
 
COMMUNICATIEPARAGRAAF 
Het is van belang om voor en tijdens de bouw van het bruggetje duidelijk te communiceren over het 
doel en de planning van activiteiten. Voornamelijk voor de omwonenden is het van belang dat zij 
weten wat er gaat gebeuren, waarom, hoe en wanneer. Bijvoorbeeld wanneer de bouw officieel start en 
bij de oplevering van de brug. Deze communicatiemomenten naar burgers zullen in overleg met de 
afdeling communicatie worden opgepakt. In samenwerking met het projectbureau Duits Lijntje (RMB) 
en de gemeente Goch zullen rondom de oplevering van het bruggetje PR activiteiten worden 
ontwikkeld. 
 
ADVIES BURGERADVIESRAAD/WMO-RAAD 
N.v.t. 
 
DUURZAAMHEIDS PARAGRAAF 
De brug wordt vervaardigd van FSC gecertificeerd mixed hardhout (70%), duurzaamheidsklasse 1. De 
brug is onderhoudsvriendelijk. 
 
JURIDISCHE PARAGRAAF 
Voor de bouw van de brug is een omgevingsvergunning vereist, het verstrekken van deze vergunning 
past binnen het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dat begin april door de raad wordt vastgesteld. 
 
PERSONELE PARAGRAAF 
Betrokken bij de uitvoering of in de vorm van advies bij de realisatie: beleidsmedewerker Toerisme & 
Recreatie, coördinator buitendienst, medewerker civiele techniek en de projectleider. De 
werkzaamheden die zij verrichten in het kader van dit project vallen onder hun reguliere 
werkzaamheden, er hoeven dus geen extra uren geraamd te worden.  
 
FINANCIELE PARAGRAAF 
� Geen financiële consequenties 
X  Wel financiële consequenties, namelijk: 
Het project valt onder programmalijn 1 van Vitale Vesting. Voor de uitvoering van het totale project 
Duits Lijntje is destijds € 125.000,- beschikbaar gesteld, bovendien is er nog € 89.500,- POP-subsidie 
binnengehaald bij de provincie Limburg. Realisatie van de brug over de Kendel past binnen dit 
budget. De kosten voor het onderhoud zijn de eerste vijf jaar voor rekening van de opdrachtnemer 
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(Haasnoot). Daarna worden de onderhoudskosten via de reguliere procedure opgenomen in de post 
voor dagelijks onderhoud wegen.   
     
Financiële toelichting: 
 
Exploitatie 
Grootboek-
nummer 
(fcl) 

ecl (a) Stand budget d.d. 
(invullen datum) (b) Voorgestelde 

onttrekking uit budget 

(a-b) Restant budget 
indien college akkoord is 

met voorstel 14- 12 – 2011 
48210000*  € 110.000,- € 38.400,- € 71.600,- 
  € € € 

* Dit is het totale budget van Vitale Vesting en dus niet alleen van het project Duits Lijntje. 
 
Investering 
Grootboek-
nummer 
(fcl) 

ecl (a) Stand krediet d.d. 
(invullen datum) (b) Voorgestelde 

onttrekking 

(a-b) Restant krediet 
indien college akkoord is 

met voorstel …… - ……. - 201… 
  € € € 
  € € € 
 
CONSEQUENTIEPARAGRAAF 
N.v.t. 
 
ADVIES 
Het college wordt gevraagd: 

4. In te stemmen met de offerte van Haasnoot Bruggen; 

5. Opdracht te verstrekken aan Haasnootbruggen (onder voorbehoud i.v.m. vaststelling 
bestemmingsplan buitengebied); 

6. De kosten  van € 38.400,- ten laste budget Vitale Vesting, uitvoeringsprogramma Duits 
Lijntje. 

 
 
OVERIGE 
Bijlage I: Uitvraag 
Bijlage II: Beoordeling 
Bijlage III: Offertes 
 


