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Aanleiding 
Op 19 en 20 januari 2016 zijn inloopavonden gehouden waarin de ideeën zijn 
gepresenteerd voor de verbetering van de fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer. Op 

www.fietsruggengraat-Stedendriehoek.nl was tevens informatie te vinden over de plannen, 
waaronder het gepresenteerde materiaal van de inloopavonden. Bezoekers van de 
inloopavonden en andere geïnteresseerden konden tot 1 februari middels een 
reactieformulier belangen, wensen en aandachtspunten meegeven voor het vervolg. Er zijn 
58 reactieformulieren ingestuurd. Van deze reactieformulieren zijn er 22 afkomstig uit de 
Zonnewende.  

 
Aansluitend zijn bewoners van de Veenhuizerweg en de Ontvangst in Apeldoorn ook 
gevraagd om te reageren op het idee de fietsroute over deze wegen te leiden. Deze wegen 
kunnen een alternatief vormen voor de voorgestelde route door de Zonnewende. 
Aanwonenden zijn tot 7 maart 2016 in de gelegenheid gesteld input te geven. Hierop zijn 
19 reacties ontvangen.  
 

Onderstaande resultaten komen voort uit alle 77 ontvangen reactieformulieren. Dit verslag 
van de inspraak vervangt de eerste versie die de inbreng uit de Veenhuizerweg en de 
Ontvangst nog niet bevatte. De reacties specifiek over de Zonnewende en de 
Veenhuizerweg/de Ontvangst zijn voor een snel inzicht bij elkaar gegroepeerd. 
  
Status plannen 
Doel van het project is het stimuleren van het fietsgebruik op de route Apeldoorn – 

Deventer door onder andere het verbeteren van infrastructuur. Het vastgestelde 
maatregelenpakket bevat de locaties op de route waar de fietsers nu vooral vertraging, 
hinder of onveiligheid ondervinden. Het schetsontwerp van de maatregelen is door een 
werkgroep uitgewerkt vanuit het belang van de fietsers. Het schetsontwerp dient vooral 
om inzicht te krijgen in ruimtelijke mogelijkheden en investeringsbedragen. Door de 
inspraakmogelijkheid worden nu ook de belangen, wensen en aandachtspunten vanuit 

omwonenden en gebruikers inzichtelijk. In de komende fase wordt een voorlopig ontwerp 
opgesteld waarin alle belangen worden samengebracht. De maatregelen kunnen daarbij 
wijzigen of er kunnen alternatieve uitwerkingen plaatsvinden. Het Voorlopig Ontwerp moet 

begin mei gereed zijn. 
 
Zonnewende 
In de Zonnewende in Apeldoorn is door bewoners een flyer rondgestuurd waarin 

buurtbewoners is gevraagd om te reageren op de plannen. Inhoudelijk komen de reacties 
n.a.v. de flyer overeen met de belangen en wensen zoals die ook zijn aangereikt via de 
reactieformulieren. Er zijn ook veel mensen die via beide kanalen een reactie hebben 
ingestuurd. De reacties naar aanleiding van de flyer zijn in onderstaand overzicht niet 
opgenomen.  
 
Beantwoording vraag ´Wat is uw belang?´  

Deze vraag is als volgt beantwoord: 
 
Aanwonende:    43x 
Gebruiker:   27x 
Potentieel gebruiker:  1x 

Belangenvertegenwoordiger: 2x 

 
Beantwoording vraag ‘Maakt u gebruik van de route?’ 
Deze vraag is als volgt beantwoord: 
 
Ja:    61x 
Deels:    2x 
Nee:    6x 

 
  

http://www.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl/
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Beantwoording vraag ‘Hoe staat u tegenover de maatregelen?’ 

Deze vraag is als volgt beantwoord: 
 
Negatief:   17x 

Neutraal:   8x 
Zowel positieve als negatief: 11x 
Positief:   31x 
 
Ingebrachte belangen, wensen en aandachtspunten met reactie vanuit de 
werkgroep m.u.v. Zonnewende en Veenhuizerweg/de Ontvangst in Apeldoorn (in 

volgorde van aantal reacties) 
 
Verbreden fietspaden (11 reacties) 
De vraag om bredere fietspaden komt voort uit het beheer van de fietspaden met groot 
materieel en om snelle fietsers veiliger en gemakkelijker andere fietsers te kunnen laten 
passeren. Het grote materieel, waarmee het fietspad en omliggend groen worden 
onderhouden, maakt de berm kapot en bevuilt het fietspad. Het maatregelenpakket bevat, 

zoals boven al aangegeven, geen aanpassing van de fietspaden over grote lengte. De 
huidige richtlijnen voorzien in een grotere breedte dan in het verleden standaard werd 
aangebracht. Bij de uitwerking van het maatregelenpakket zijn de landelijke richtlijnen een 
belangrijk uitgangspunt. Met de wegbeheerders worden in de werkgroep afspraken 
gemaakt over het onderhoudsniveau van de gehele fietsroute. Hierbij worden ook de 
opmerkingen over het beheer door groot materieel ingebracht. 
 

Betere verlichting (11 reacties) 
Onderdeel van het project is om de gehele route te bekijken op de aanwezigheid en 
kwaliteit van de verlichting. Vanuit (sociale) veiligheid voor het fietsverkeer is het gewenst 
om de gehele route te voorzien van verlichting. Opmerkingen die geplaatst zijn, gaan over 
het doven van de verlichting na 11 uur en het aanlichten van vooral de rijbaan van de 
auto’s. Bij de keuze tot het aanbrengen van de verlichting worden ook de 

belangen/wensen van de aanwonenden betrokken en eventuele effecten op naastliggende 
flora en fauna. Nieuwe technieken kunnen de hinder beperken. In mei wordt duidelijk of en 
waar er verlichting wordt aangebracht. De vaak genoemde Woudweg, Woudhuizerweg en 

Klaverweg zijn hierbij volop in beeld.  
 
Route langs de N344 (11 reacties) 
Gevraagd wordt om de route in Apeldoorn via de N344/Deventerstraat te laten lopen. 

Uitgangspunt voor de routekeuze is het aansluiten op de doorstroomas Ossenveld-
Woudhuis (t.h.v. station Ossenveld en Laan van Ossenveld) waarlangs fietsers met 
minimale hinder van het autoverkeer het centrum van Apeldoorn kunnen bereiken. De 
Deventerstraat in Apeldoorn is een belangrijke invalsweg van Apeldoorn en daarnaast 
kruist de route grote autoverbindingen in Apeldoorn. In bijvoorbeeld de afstelling van de 
verkeerslichten zal op deze route altijd een compromis gevonden moeten worden tussen 
de bereikbaarheid van Apeldoorn door auto- en fietsverkeer. Dit leidt niet tot de kwaliteit 

die wij regionale fietsers naar het centrum van Apeldoorn willen bieden. Vanzelfsprekend is 
de Deventerstraat wel belangrijk om van/naar bestemmingen verder van de regionale 
route te fietsen. 
 
Toename van e-bikes (9 reacties) 

Opmerkingen over het snelheidsverschil en beperkte passeermogelijkheden zijn zowel 

gemaakt door gebruikers van een reguliere fiets als gebruikers van een e-bike. Er is 
gevraagd of de snellere high-speed-e-bike of speed pedelac (45 km/uur) naar de rijbaan 
verwezen kan worden. Wij volgen hierbij de landelijke wetgeving en richtlijnen. Door de 
ontwikkeling en het toenemend gebruik van de e-bikes voorzien de richtlijnen inmiddels in 
nieuwe uitgangspunten (zoals breedte en bochten) die een veilig en comfortabel gebruik 
van de fietspaden bevordert. Voor de maatregelen die wij nu uitwerken worden de 
richtlijnen gevolgd voor routes waar ook op hogere snelheid gefietst kan worden.        

 
Uitwisselpunt, hellingbaan N344-Spoorbrug (9 reacties) 
In de reactieformulieren wordt het idee om hellingsbanen aan  te leggen positief 
ontvangen. Aandachtspunten die worden aangereikt, zijn een acceptabel 
hellingspercentage, vlakke stukken in de helling als deze erg hoog is, verwarming in het 
wegdek zodat niet gestrooid hoeft te worden en een goede landschappelijke inpassing van 
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de hellingbanen. Wij nemen deze aandachtspunten mee in de verdere uitwerking van de 

maatregel.  
 
Fietsers voorrang geven op rotondes (8 reacties) 

Door gebruikers wordt gevraagd om de fietsers voorrang te geven op alle rotondes in de 
route. De huidige voorrangsregelingen zijn ingesteld volgens de landelijke richtlijnen 
(fietsers buiten de bebouwde kom uit de voorrang). Wij hebben onderzoek gedaan naar de 
locaties waar fietsers nu snelheid en tijd verliezen. De rotondes zijn hierin niet naar voren 
gekomen als een grote vertraging. De rotondes maken daarom geen deel uit van het 
maatregelenpakket. Mocht in de toekomst doorontwikkeling naar bijvoorbeeld een 

snelfietsroute gaan spelen, kan de voorrang opnieuw overwogen worden.  
 
Onderhoud fietspaden (7 reacties) 
De opmerkingen hebben veelal betrekking op het sneeuwvrij houden, bevuiling door groot 
materieel en de onderhoudstoestand van de verharding (o.a. opdrukkende boomwortels). 
Met de wegbeheerders worden in de werkgroep afspraken gemaakt over het 
onderhoudsniveau van de gehele fietsroute. 

 
Bypass rotonde Teuge (7 reacties) 
In de reacties wordt een verbetering van de fietsvoorziening op/bij de rotonde positief 
gewaardeerd. Gevraagd wordt of de voorgestelde bypass in twee richtingen kan worden 
aangelegd. Ook wordt aangegeven dat het transformatorhuisje het zicht ontneemt en dat 
fietsers door de scherpe bocht sterk moeten afremmen. In de uitwerking wordt deze 
aandachtspunten meegenomen. 

 
Veiligheid rondom uitritten/oversteken goed bekijken (7 reacties) 
Er zijn meerdere reacties gemaakt over de veiligheid en overzicht bij het kruisen van het 
fietspad langs de Zonnewende, komende vanuit de hofjes. Ook op andere plekken op de 
route is overzicht vanuit de uitritten als aandachtspunt aandachtspunt aangegeven. De 
vormgeving van uitritten en oversteken wordt voor de voorgestelde maatregelen 

meegenomen in de uitwerkingen die nu worden opgesteld.  
 
Markeren fietspaden (6 reacties) 

Door markering van de zijkanten van de fietspaden verwachten gebruikers onder andere in 
het donker beter te kunnen zien waar de rijbaan ophoudt en de berm begint. De vraag 
kent een relatie met de opmerkingen over de breedte van fietspaden (zie hiervoor). Het 
maatregelenpakket waar het project zich nu op richt, bevat vooral verbetering van enkele 

locaties op de route en niet de verbreding of aanpassing over grote lengte van bestaande 
fietspaden. Bij de uitwerking van het maatregelenpakket zijn landelijke richtlijnen een 
belangrijk uitgangspunt (o.a. breedte etc.). We bekijken of er na de uitwerking op de 
aangepaste locaties nog noodzaak is voor belijning. Voor de weggedeelten die geen 
onderdeel uitmaken van het maatregelenpakket, wordt de vraag overgebracht aan de 
betreffende wegbeheerders. 
 

Slimme verkeerslichten (6 reacties) 
Een betere afstelling van de verkeerslichten bij Steenenkamer maakt onderdeel uit van het 
project. Wij bekijken met de provincie Gelderland of de fietsers op deze kruising meer 
en/of vaker groen kunnen krijgen zodat de fietsers minder vertraging ondervinden. De 
ingestuurde opmerkingen hebben ook betrekking op verkeerslichten die gelegen zijn 

buiten de fietsroute (o.a. Deventerstraat in Apeldoorn). Deze vragen worden aan de 

betreffende wegbeheerders overgebracht.   
 
Bewoners goed betrekken bij de uitwerking (6 reacties) 
Gevraagd wordt om belanghebbenden goed te betrekken bij de verdere uitwerking van de 
maatregelen. Wij willen de belanghebbenden inderdaad goed betrekken bij de uitwerking 
van het voorlopig ontwerp. Onder andere door de inloopavonden, maar ook door 
vervolggesprekken, krijgen wij de belangen goed inzichtelijk en kunnen wij deze belangen 

zo goed mogelijk borgen in de uitwerkingen. 
 
Route door Twello i.p.v. N344 (5 reacties) 
De keuze voor de N344 is ingegeven door de 2½ minuut die deze route sneller blijkt te zijn 
als o.a. het uitwisselpunt voorzien wordt van hellingbanen. De route door Twello kruist een 
aantal uitvalswegen waar de voorrang nimmer ten gunste van de fietsers ingesteld kan 
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worden. Ook moet de fietser de spoorbaan oversteken, waarbij hij regelmatig moet 

wachten. De route door Twello is hiermee vertragingsgevoeliger dan de route via de N344. 
Vanzelfsprekend blijft de route wel te berijden door fietsers die door Twello willen rijden.  
 

Snelheid autoverkeer op de Klaver- en Woudweg, meer ruimte voor fietsers (3 reacties) 
Er wordt opgemerkt dat het autoverkeer hard rijdt op de Klaver- en Woudweg. In één 
reactie wordt gevraagd of de fietser meer ruimte kan krijgen. Beide wegen maken geen 
onderdeel uit van het maatregelenpakket dat nu wordt uitgewerkt. In de toekomst kan 
overwogen worden om in de inrichting van de wegen de aanwezigheid van fietsers meer te 
benadrukken. Met de gemeentes Apeldoorn en Voorst wordt bekeken of er met kleine 

maatregelen wat aan de snelheid gedaan kan worden. 
 
Fietsers in de voorrang bij kruisend verkeer richting de Worp (3 reacties) 
Fietsers moeten nu komend vanaf de Wilhelminabrug (richting Twello) afremmen voor 
autoverkeer dat afslaat richting de Worp. Dit is naar mening van de gebruikers hinderlijk 
en onveilig omdat de fietsers juist snelheid krijgen bij het afrijden van de helling. De 
aansluiting maakt geen deel uit van het maatregelenpakket. In de werkgroep wordt 

bekeken of de wens om de voorrang ten gunste van de fiets in te stellen, wenselijk en 
makkelijk uitvoerbaar is.  
 
Creëer een wachtruimte voor groepen scholieren (3 reacties) 
Scholieren wachten elkaar op langs de fietsroute om daarna met een groep verder te 
fietsen. Andere fietsers kunnen hinder ondervinden van wachtende scholieren omdat zij 
deels op het fietspad staan. Het aanbieden van een speciale wachtruimte maakt geen 

onderdeel uit van het maatregelenpakket. Wij gaan desondanks met de wegbeheerders in 
overleg of te bekijken of er eenvoudig een wachtruimte te realiseren is. 
 
Oversteek de Ontvangst/ busbaan verbeteren (3 reactie) 
De oversteek van de busbaan in de Ontvangst wordt als lastig en onveilig gezien. Wij gaan 
in het project bekijken of wij deze oversteek kunnen verbeteren. 

 
Fietspad langs Hartelaar (3 reacties) 
Er is gesproken met de eigenaar van landgoed Hartelaar. Er blijkt helaas geen 

mogelijkheid om de route over het landgoed te leiden. 
 
Fietsroute langs de N344 niet aantrekkelijkheid, alternatieve route parallel aanleggen? (3 
reacties) 

De fietsroute langs de N344 is het meest rechtstreeks voor fietsers tussen Apeldoorn, 
Twello en Deventer. Het aanwezige autoverkeer heeft daarbij zicht op de fietsers, 
waarmee de sociale veiligheid geborgd is. Vanzelfsprekend blijven er altijd mogelijkheden 
om parallelle routes te fietsen, wat ook variatie voor de fietsers kan bieden. Dit project 
voorziet in de verbetering van de fietsroute langs de N344. Verbeteringen in andere routes 
maken geen deel uit van dit project. 
 

Verbreden spoorbrug (3 reacties) 
Onderdeel van het project is een onderzoek naar de verbreding van de spoorbrug in 
Deventer. In drie reacties wordt positief gereageerd op dit idee. De beperkte breedte van 
de brug is hinderlijk aangezien de brug gebruikt wordt door snelle fietsers, ‘reguliere’ 
fietsers en voetgangers. Gevraagd wordt om de verbreding zelfs op korte termijn op te 

pakken. Helaas voorziet het projectbudget nog niet in de miljoeneninvestering die deze 

verbreding vraagt. 
 
Zorg voor goede en herkenbare bewegwijzering (2 reacties) 
Onderdeel van het project is om de hele route te bekijken op de aanwezigheid en 
continuïteit in de bewegwijzering. Hierbij zijn wij wel gehouden aan de landelijke 
richtlijnen. Afwijkende bewegwijzering waardoor de herkenbaarheid van de route vergroot 
kan worden, behoort niet tot de mogelijkheden. We bekijken wel of er mogelijkheden zijn 

om de route op een andere manier herkenbaar te maken en onder de aandacht te brengen 
is.  
 
Geen brommers op de Wilhelminabrug (1 reactie) 
In combinatie met grootonderhoud aan de Wilhelminabrug krijgt de weg een andere 
inrichting. Bromfietsers rijden na de herinrichting op de rijbaan. Dit is ook wat de 
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richtlijnen voorstellen. De fietspaden op de Wilhelminabrug worden dan alleen nog 

gebruikt door fietsers en wandelaars.  
 
Klinkers in Teuge zijn gevaarlijk bij vorst (1 reactie) 

Op het weggedeelte waar de klinkers in de parallelweg liggen, zijn geen aanpassingen 
voorzien. Met de wegbeheerders worden in de werkgroep afspraken gemaakt over het 
onderhoudsniveau van de gehele fietsroute. De opmerking is aan de provincie Gelderland 
overgebracht.   
 
Veiligheid bij station Ossenveld (1 reactie) 

Er wordt aangegeven dat in de avonduren groepjes jongeren zich ophouden bij station 
Ossenveld en de bedrijven aan de Linie. Dit geeft voor fietsers een onveilig gevoel. Wij 
gaan in overleg met de politie en gemeente Apeldoorn bekijken hoe hier een positieve 
impuls aan gegeven kan worden. Dit hoeft natuurlijk niet te wachten totdat de fietsroute 
gereed is. 
 
Voor spoorbrug en Deventer Noord oversteken thv Chinees (1 reactie) 

Voorgesteld wordt om al bij de rotonde in Twello (ter hoogte van het Chinees restaurant) 
over te steken en aan de noordzijde van de N344 (in twee richtingen) naar het 
uitwisselpunt te fietsen. Door de aanleg van hellingbanen aan beide zijden van het 
uitwisselpunt, is het voor fietsers niet nodig om het autoverkeer op de N344 te kruisen. 
Beide fietspaden langs de N344 blijven éénrichting, waardoor ook conflicten tussen fietsers 
onderling worden voorkomen. 
 

Rustpunt op de route (1 reactie) 
Buiten de scope van het project, maar zeker een aanrader. We gaan bekijken of er een 
mogelijkheid is om hierin te voorzien, eventueel door samenwerking met een ondernemer 
langs de route. 
 
Oversteekplaats bij parallelweg Burg. v.d. Feltzweg opheffen (1 reactie) 

De betreffende verbinding tussen hoofdrijbaan en parallelweg lijkt nu buiten de aanpassing 
van het uitwisselpunt te blijven. We nemen dit aandachtspunt mee als de uitwerking van 
het uitwisselpunt ook gevolgen heeft voor de huidige uitmonding van het fietspad op de 

Burg. v.d. Feltzweg. De gemeente Voorst wordt op de hoogte gesteld van deze vraag. 
 
Fietspad aanleggen van Rijksstraatweg naar Lindelaan (1 reactie) 
Dit fietspad maakt geen onderdeel uit van de route Apeldoorn – Deventer en het 

voorgestelde maatregelenpakket. Wij brengen het voorstel over naar de gemeente Voorst. 
 
Beperk barrière A1 en A50 voor fietsers (1 reactie) 
Deze vraag heeft betrekking op onder andere de bereikbaarheid van Bussloo per fiets en 
schoolroutes. Door de aanwezige doorgangen zijn fietsers soms genoodzaakt grote 
afstanden om te moeten fietsen. Gevraagd wordt om andere mogelijkheden om de A1 en 
A50 te kruisen. Dit valt buiten het project, maar is wel een aandachtspunt voor andere 

projecten waar de regio Stedendriehoek bij betrokken is. 
 
Hekwerk plaatsen bij nieuwe viaduct de Worp (1 reactie) 
Opgemerkt wordt dat fietsers bij het nieuwe viaduct makkelijk een helling kunnen afrijden. 
Gevraagd wordt om deze helling af te schermen. Wij geven de opmerking door aan de 

provincie Overijssel (wegbeheerder van de weg). 

 
Goede afwatering van het fietspad (1 reactie) 
Het betreft een aandachtspunt voor het uitwisselpunt. Hier wordt gezorgd voor een goede 
afwatering.  
 
Onnodige zuilen verwijderen (1 reactie) 
Wij krijgen, buiten de reactieformulieren om, zowel positieve als negatieve reacties op de 

informatiezuilen die langs de route staan. Het verwijderen van de zuilen maakt sowieso 
geen deel uit van het project. In het project worden wel campagnes opgestart om de 
fietsroute onder de aandacht te brengen en automobilisten te stimuleren zo nu en dan per 
fiets te reizen. Mogelijk worden de zuilen hierbij nog ingezet. 
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Schuilplaatsen (1 reactie) 

Wellicht is de vraag om schuilplaatsen te combineren met het rustpunt of de 
wachtvoorziening voor scholieren. Wij gaan kijken naar de mogelijkheden om hierin te 
voorzien. 

 
Overzicht bij rotonde Terwoldseweg (1 reactie) 
De rotonde bij de Terwoldseweg is volgens de gebruiker krap vormgegeven en het 
overzicht is beperkt door aanwezige begroeiing. De rotonde valt nu buiten het 
maatregelenpakket dat tot ontwikkeling wordt gebracht. De opmerkingen worden 
doorgegeven aan de provincie Gelderland en de gemeente Voorst. 
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Ingebrachte belangen, wensen en aandachtspunten over Zonnewende met 
reactie vanuit de werkgroep 

 
Geen/minder opoffering van groen (15 reacties)  
Door een vrijliggend fietspad ervaren fietsers in de Zonnewende zich niet weggedrukt of 
opgejaagd door het gemotoriseerde verkeer op de smalle rijbanen. Het gepresenteerde 
idee was aanleiding voor een bewonersdelegatie om de flyer ‘geplande fietsruggengraat 
Apeldoorn vernietigd leeuwendeel aan groen aan de Zonnewende’ in de straat te 

verspreiden. De hierop ontvangen reacties onderschrijven het aandachtspunt zoals die ook 
naar voren komt in de reactieformulieren: kijk goed naar alternatieven en/of optimalisatie 
die minder impact hebben op het groen in de Zonnewende. Voor het smallere oostelijke 
deel van de Zonnewende wordt regelmatig aandacht gevraagd. Inmiddels is een 
klankbordgroep van bewoners uit de Zonnewende, Veenhuizerweg, de Ontvangst en een 
gebruiker geformeerd die actief betrokken wordt bij de verdere uitwerking van enkele 
varianten. In de Zonnewende mag het volledige straatprofiel (van erf tot erf) betrokken 

worden in de uitwerking. 
 
Fietsroute via de Veenhuizerweg (12 reacties) 
De uitwerking van een route via de Zonnewende is onder andere ingegeven door de 
aansluiting op de fietsdoorstroomas naar het centrum Apeldoorn, de aansluiting 
Veenhuizerweg/de Ontvangst, de profielbreedte van de Zonnewende en de basisscholen 
aan de Zonnewende. De ingediende reacties zijn voor de werkgroep aanleiding om naast 

de Zonnewende ook een routevariant uit te werken via de Veenhuizerweg en de 
Ontvangst. Nadat alle varianten zijn uitgewerkt, wordt een definitieve keuze gemaakt via 
welke route en met welke inrichting de fietsroute door de wijk Osseveld wordt 
gerealiseerd.  
 
Speeltoestellen handhaven/verwijderen (10 reacties) 

De reacties gaan zowel over het handhaven als het verwijderen van de speelvoorzieningen 
in de Zonnewende. Of er wat met de speelvoorzieningen moet gebeuren, ligt aan de 
uitgewerkte varianten. Wij gaan uit van het handhaven van de speelvoorzieningen. Als 

verplaatsing van de speelvoorzieningen gaat spelen, worden de bewoners betrokken in de 
keuze hoe om te gaan met de speeltoestellen.  
 
Parkeerplaatsen kunnen smaller, maar mogen niet minder (7 reacties) 

De parkeerplaatsen aan de Zonnewende kennen een ruime maatvoering. In deze maat kan 
eventueel ruimte gevonden worden die het ingrijpen in het groen beperkt. Er wordt ook 
gevraagd om het aantal parkeerplaatsen te behouden of zelfs uit te breiden. Wij willen met 
het project vanzelfsprekend geen nieuwe parkeerproblemen veroorzaken. Wij gaan goed 
bekijken waar parkeerdruk nu speelt en nemen de wens van extra parkeerplaatsen mee in 
de uitwerking.  
 

Fietsroute wel/niet langs spoorbaan leiden (6 reacties) 
Voorgesteld is om het fietspad door de groenstrook tussen Zonnewende en spoorbaan te 
leiden. Dit blijkt helaas niet mogelijk vanwege het grondeigendom en de bebouwing van de 
basisscholen.  
 

Fietspad dichter tegen de rijbaan door voetpad op te heffen (5 reacties) 

Een idee waarmee minder ruimte van de huidige groenstrook nodig is. Dit wordt 
meegenomen in de verdere uitwerking van de varianten. 
 
Snelheid autoverkeer wordt hoger als fietsers van rijbaan afgaan (5 reacties) 
Als de fietsers van de rijbaan worden gehaald, kan volgens de reagerende personen de 
snelheid van het autoverkeer toenemen of de Zonnewende aantrekkelijker worden voor 
sluipverkeer. Er wordt ook opgemerkt dat door een vrijliggend fietspad de aanwezige 

drempels verbeterd of verwijderd kunnen worden. Uitgangspunt voor de (auto-)rijbanen 
blijft de aanwezige maximale snelheid. Bij de uitwerking wordt gekeken welke invloed het 
ontwerp heeft op eventuele snelheidsremmende maatregelen voor het autoverkeer. 
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Maak langs beide rijbanen een éénrichtingsfietspad (1 reactie) 
Een voorstel dat voortkomt uit de vraag om vermindering van het impact op de 

groenstrook. Aan beide zijden van de weg zou daarvoor het aanwezige trottoir (deels) 
gebruikt kunnen worden. Dit voorstel wordt ingebracht als de uit te werken varianten met 
de klankbordgroep worden besproken. 
 
Plaats hekjes langs fietspad zodat kinderen niet op fietspad komen (1 reacties) 
De vraag is ingegeven vanuit het gepresenteerde idee met een vrijliggend fietspad. 

Afhankelijk van de varianten die uitgewerkt gaan worden, blijft deze vraag actueel. Het 
beschermen van kinderen en fietsers tegen onderlinge confrontaties wordt als 
aandachtspunt betrokken bij de uitwerkingen. 
 
Geen extra oversteek fietsverkeer aan de oostzijde (1 reactie) 
In het gepresenteerde idee is het vrijliggende fietspad in het westelijke deel van de 
Zonnewende gelegen aan de zuidzijde en in het oostelijke deel aan de noordzijde. De 

oversteek geeft naar mening van een bewoner een onveilige situatie. Afhankelijk van de 
uit te werken varianten, bekijken wij nog eens goed of de oversteek voorkomen kan 
worden. 
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Ingebrachte belangen, wensen en aandachtspunten over Veenhuizerweg en de 

Ontvangst met reactie vanuit de werkgroep 
 
Veiligheid spelende kinderen (7 reacties) 

Een belangrijk aandachtspunt voor zowel de kinderen als de fietsers. Het beschermen van 
kinderen en fietsers tegen onderlinge confrontaties wordt als aandachtspunt betrokken bij 
de uitwerkingen. 
 
Straat wordt druk (7 reacties) 
Fietsers tussen Apeldoorn en Teuge worden in de huidige situatie door Osseveld geleidt via 

de Veenhuizerweg. Alhoewel wij natuurlijk hopen op een toename in het gebruik van de 
fietsroute, zal er geen situatie ontstaan met aaneengesloten drommen of zelfs files van 
fietsers. Dit beeld komt wellicht naar voren als er (onterecht) een vergelijking wordt 
gemaakt met autosnelwegen. Fietsverkeer is veel minder dominant aanwezig en kent 
beduidend lagere intensiteiten. Het is lastig aan te geven wat ‘druk’ is en wat niet. Wij 
verwachten niet dat het fietsverkeer echt invloed gaat hebben op de leefbaarheid in de 
straat.  

 
Aansluiting Veenhuizerweg - de Ontvangst onveilig (4 reacties) 
Een belangrijk aandachtspunt voor een routevariant via de Veenhuizerweg. In de huidige 
situatie ontneemt de bebouwing het overzicht waardoor fietsers en autoverkeer elkaar laat 
opmerken.  
 
Huidige of natuurlijke uitstraling behouden (3 reacties) 

Meerdere bewoners hebben aangegeven de huidige inrichting van de Veenhuizerweg te 
waarderen. Enkele bewoners vragen expliciet om bij een wijziging vooral een natuurlijke 
uitstraling na te streven. Dit wordt meegenomen als aandachtspunt. Door de beperkte 
breedte van de Veenhuizerweg is er geen ruimte om over de volledige lengte een bomenrij 
te plaatsen. 
 

Onveiligheid door hoge snelheid fietsers (3 reacties) 
De aanwezigheid van e-bikes in het dagelijkse verkeer is inmiddels een gegeven. Vanuit de 
positieve effecten op het milieu, leefbaarheid en gezondheid stimuleren wij in ons project 

het gebruik van de fiets en daarbij ook de e-bikes. E-bikers rijden gemakkelijker met 
hogere snelheid, maar zijn wettelijk niet te onderscheiden van het reguliere fietsverkeer. 
De hogere snelheden vraagt om een bijpassende inrichting van de fietsroutes. In ons 
project zijn deze eisen een belangrijk uitgangspunt, waarmee wij juist willen voorkomen 

dat er onveilige situaties ontstaan. 
 
Hoge snelheid bromfietsers (3 reacties) 
Een lastig aandachtspunt. Het is niet gewenst om de Veenhuizerweg helemaal te 
veranderen in een fietspad. Daar waar fietsers en auto’s gebruik mogen maken van de 
weg, onder andere om  percelen te bereiken, geldt dit automatisch ook voor 
bromfietsverkeer.  

 
Drempels en/of verkeersborden plaatsen, extra accentueren 30 km/uur-zone (3 reacties) 
Door de afsluiting bij de Ontvangst wordt de weg voornamelijk met auto’s bereden door 
bewoners zelf. Bij de ingang van de wijk Osseveld geeft een verkeersbord aan dat in de 
wijk een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. Het is niet gewenst (o.a. vanuit de 

uitvoeringsvoorschriften) extra borden met de maximum snelheid te plaatsen. 

Snelheidsremmers  kunnen hinderlijk zijn voor fietsverkeer en ook voor omwonenden (o.a. 
geluid afremmen en optrekken gemotoriseerd verkeer). Wij bekijken bij de uitwerkingen of 
snelheidsremmende maatregelen gewenst zijn en op welke punten. Hierbij volgen wij de 
landelijke richtlijnen. 
 
Inrichting bepalend voor woongenot (2 reacties) 
Deze opmerking sluit aan op de opmerkingen om de huidige en natuurlijke uitstraling te 

behouden. Wij willen graag een inrichting realiseren die zoveel mogelijk aansluit op de 
belangen van zowel de aanwonenden als de gebruikers. Daarvoor hebben wij in een vroeg 
stadium gevraagd om belangen en wensen kenbaar te maken en is er een klankbordgroep 
met bewoners betrokken bij het opstellen van de ontwerpen. De uiteindelijke ontwerpen 
worden gepresenteerd op een inloopavond waar een ieder kan zien hoe alle aangereikte 
belangen verwerkt zijn. 
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Uitzicht vanuit de uitritten (1 reactie) 

Het uitzicht vanuit de uitritten is zeker een aandachtspunt wat betrokken wordt in het 
ontwerp. Wij willen onveilige situaties voor zowel de fietsers als de aanwonenden 
voorkomen. 

 
Overlast hangjongeren (1 reactie) 
Er wordt aangegeven dat in de avonduren jongeren geluidsoverlast wordt ervaren van 
langsfietsende jongeren. Gesteld wordt dat dit erger wordt als de fietsroute door de 
Veenhuizerweg wordt verbeterd. Wij zien geen directe relatie. Wij brengen deze opmerking 
over aan de politie en gemeente Apeldoorn.  

 
Zwerfvuil (1 reactie) 
De fietsers die het afval wegwerpen in de tuinen van omwonenden zijn hopelijk niet 
representatief voor al het fietsverkeer dat nu en in de toekomst gebruik maakt van de 
Veenhuizerweg. Dat maakt de overlast er helaas nog niet minder op. Wij brengen de 
opmerking over aan de politie en gemeente Apeldoorn.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


