Stakeholders aan het woord:
Merit Snoeijer, Wa ndel net

Veiligheid en bereikbaarheid samen goed wegen
Aan de proeven met de geselecteerde oplossingen namen
circa twintig wandelaars en
Íietsers deel die speciaal waren
uitgenodigd door stakeholders
zoals Wandelnet. 'Voor ons is

samen met ProRail. Er

het belangrijk dat verbindingen
voor langzaam verkeer blijven
bestaan, vooral in gebieden
met veel recreatie', zegt Merit
Snoeije4 werkzaam op het
dossier barrièrewerking bij
Wandelnet.
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