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"Het bloed kruipt waar het niet gaan kan"
DDoooorr FFrraannkk FFlliippppoo

Jeanette, aanvankelijk bij de
provincie aangesteld als stafju-
rist privaatrecht, dienst Wegen,
Verkeer en Vervoer, is een laat-
bloeier. Lange tijd werkte ze 
als analiste op de afdeling
Nucleaire Geneeskunde van een
ziekenhuis. Ze ging pas op
haar 32ste studeren in deeltijd,
naast haar baan met de ambitie
advocate te worden. Nu of
nooit, dacht ze en was voorne-
mens zich te specialiseren in
gezondheidsrecht. Uiteindelijk
koos ze voor privaatrecht met
specialisaties als bouwrecht en
ruimtelijk bestuursrecht. "Mijn
vader had een bouwbedrijf, dat
speelde mee. Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan, zeggen
ze wel eens." 

Hoe kwam je op dit project
terecht?
"Tijdens mijn studie werkte ik
vier jaar bij gemeente Weesp,
ook als privaatrechtjurist, op
de afdeling bestuurlijk-juridi-
sche zaken. Daarna werd ik in

2002 stafjurist bij de provin-
cie, dienst Wegen, Verkeer en
Vervoer. In 2006 vroeg ik mij
af wat ik nog meer kon, want ik
wil mij blijven ontwikkelen. In
overleg met mijn sectorhoofd
deed ik een ontwikkelassess-
ment. Hier kwam onder andere
uit dat het projectleiderschap
mij zou passen. Toen driekwart
jaar geleden voor OpdeFiets
een co-projectleider werd
gezocht, reageerde ik direct.
Als co-projectleider kon ik na
een half jaar projectleider wor-
den, dus de hele eindverant-
woordelijkheid gaan dragen.
Deze kans greep ik en tot dus-
ver bevalt het me erg goed."

Elfstedentocht
Wat is nu jouw band met het
fietsen?
"Die is er nu niet zo, maar vroe-
ger was ik een enorme fietser,
deed zelfs de Elfstedentocht
voor fietsers. Met een gezin en
een fulltime baan kwam daar
behoorlijk de klad in. Natuurlijk

houd ik van het buitenleven. In
mijn huidige werk heb ik nu
veel contact met bijvoorbeeld
het Utrechtse Recreatieschap,
natuurbeschermingsorganisa-
ties, landgoedeigenaren; men-
sen die ik in mijn vorige func-
ties nooit ontmoette. Ze doen
mij realiseren hoe waardevol
deze instanties zijn voor het
natuurbehoud. En hoe waarde-
vol om mee samen te werken 
in het maken van fietspaden 
die je optimaal laten recreëren
in deze mooie provincie."

Vorige week belde ik je voor
een afspraak en hoorde alle-
maal vogeltjes zingen.
"Ja, toen bracht ik een werk-
bezoek aan het Landgoed
Maarsbergen. Er stonden ver-
keersborden niet op de juiste
plaats waardoor onnodig veel
verkeer het landgoed aandeed.
Dus bracht ik een bezoek om
zaken af te stemmen tussen
provincie en gemeente. De
betreffende verkeersborden

staan nu op de juiste plaats.
Dus iedereen tevreden.
Ik bezoek wel vaker landgoe-
deren voor deelprojecten van
OpdeFiets. Toen ik dat voor
het eerst deed, ging er een
wereld voor me open. Het is
daar zo mooi. Het voelt net 
of je op vakantie bent." 

Merk je in je eigen omgeving
iets van OpdeFiets?
"Ik woon in Woerden, temid-
den van het mooie vlakke land
en de polders. En inderdaad,
ook in die omgeving werd
laatst vanuit het project
OpdeFiets iets moois gereali-
seerd: een prachtige fietsbrug,
Meerlobrug genoemd, over de
Hollandse IJssel, met aanpa-
lend een jachthaven en restau-
rant. Marnemoende heet dat,
echt gaan kijken als je er in de
buurt bent! Deze Meerlobrug
is de langste houten fietsbrug
van Nederland. We zijn erg blij

‘t Bureaublad
Jeanette Goudkamp (45) is projectleider van

OpdeFiets, een project van de provincie Utrecht

met als belangrijkste doelstelling: stimuleren van

het fietsgebruik binnen de provincie. Dit gebeurt

door het aanleggen van ontbrekende schakels 

en verbeteren van bestaande schakels in het fiets-

padennetwerk. Onder OpdeFiets vallen 40 deel-

projecten, zoals: het Let de Stigterpad, een fiets-

tunnel onder de A28, een fietsknooppuntensys-

teem en vele nieuwe paden. "Ik ben pas sinds 

1 april projectleider, maar vind het helemaal leuk!" 
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dat hij er gekomen is. Maar op dit moment ben ik zeer enthou-
siast bezig voor het Fietsknooppuntennetwerk, dat speelt pro-
vinciebreed."

Gezondheid
Wat maakt dit Fietsknooppuntennetwerk zo belangrijk?
"Dit deelproject realiseert veel dingen waar het project
OpdeFiets voor staat: aanleggen van ontbrekende schakels,
verbeteren van bestaande schakels en vergroten van het
gebruiksgemak. Het schept een eenduidige bewegwijzering
die de drempel tot recreatief fietsen verlaagt. Veel
Nederlandse regio's, bijvoorbeeld Zeeland, het Gooi en de
Veluwe, gebruiken dit oorspronkelijk Belgische systeem al.
Door alle trajecten op elkaar aan te sluiten ontstaat een spin-
neweb dat het gehele gebied beslaat. Op de knooppunten
kun je kiezen uit verschillende trajecten. Door onderweg de
nummers van de knooppunten te volgen, kun je telkens fiet-
sen naar een volgend punt. Zo kun je tochten samenstellen,
ze tussentijds verlengen of inkorten. Trajecten zijn altijd in
twee richtingen bewegwijzerd. Bezienswaardigheden en der-
gelijke kunnen we er ook in opnemen. Een tocht plannen kan

dan via overzichtskaarten onderweg, of via de Fietsroute-
planner, waarin we de knooppunten gaan opnemen." 

Waarom recreatieve fietsroutes uitzetten?
“Om recreanten te helpen aantrekkelijke paden en wegen te
vinden. Recreatief fietsen bevordert de gezondheid, dringt
het autogebruik terug en stimuleert de toeristische economie
doordat de routes impliciet ook een streek promoten. Want
door recreatieve fietsers te sturen met fietsroutes, bereiken
we dat ongewenste routes minder worden gebruikt. In princi-
pe kan een goede, gedetailleerde omgevingskaart fietsers
evengoed helpen, maar veel mensen blijken toch moeite te
hebben met kaartlezen. Zij varen liever op het kompas van
anderen. Uitgezette routes bieden gemak, geven een ver-
trouwd gevoel en voorzien in een behoefte: 40 % van alle
recreatieve fietsers gebruikt ze. Dat zijn 4,5 miljoen
Nederlanders. Een knooppuntennetwerk schept een even-
wichtiger verdeling van aantrekkelijke routestructuren in een
regio, zodat recreanten zich beter verspreiden. We streven
ernaar dat dit knooppuntennetwerk al in het fietsseizoen van
2008 wordt aangelegd."

Zie ook www.provincie-utrecht.nl/opdefiets

Nieuw aanbod
Resultaatgericht werken in de praktijk

voor leidinggevenden, UMS actueel

Vanwege grote belangstelling biedt ’t Bureau opnieuw op
31 oktober een praktische ééndaagse training aan over
Resultaatgericht werken in de praktijk. Individuele lei-
dinggevenden kunnen zich hiervoor kosteloos aanmelden.
Meld je snel aan want vol is vol. Ook is het mogelijk een
RGW-maatwerktraining voor groepen, afdelingen of teams
te verzorgen.

In deze praktische training oefenen we in het SMART-
maken van resultaat en ontwikkelingsafspraken. Ook komt
het invullen van de RGW-formulieren aan bod. De praktijk
van de leidinggevende staat centraal en maken we gebruik
van bestaande functie- en competentieprofielen. 

Resultaten:
• inzicht in de RGW-cyclus, spelregels en instrumenten van

RGW gemeente Utrecht
• praktische handvatten voor het maken van resultaat- en 

ontwikkelafspraken met medewerkers

Datum: woensdag 31 oktober 2007 van 9.00 tot 16.30 uur

Voor meer informatie:
Nienke Nieuwenhuis/tel: 2861152/n.nieuwenhuis@utrecht.nl 
Mattie Oostra/tel: 2861444/m.oostra@utrecht.nl
’t Bureau, voor personeelsontwikkeling


