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Fietsroute Apeldoorn -  
Deventer
Het proces
Tijdens de inloopavonden op 19 en 20 januari zijn eerste ideeën in 
schetsontwerpen getoond. Naar aanleiding van reacties uit de 
Zonnewende is het verbeteren van de bestaande route via Veenhui-
zerweg - de Ontvangst als extra variant toegevoegd. Via de Wijkraad 
Osseveld-Woudhuis is een klankbordgroep samengesteld. Hierin 
zitten twee bewoners van de Zonnewende, twee van de Veenhui-
zerweg en twee gebruikers van de fietsroute. In drie sessies zijn 
verschillende mogelijkheden besproken. Hieruit zijn drie varianten 
gekomen: twee varianten van de Zonnewende en één variant van 
Veenhuizerweg en de Ontvangst. 

Planning
• Mei - zomer 2016: van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp.
• Najaar 2016: opstellen bestek en aanbesteding.
• Eind 2016 - begin 2017: start uitvoering.
• Eind 2017 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

Kwaliteit en veiligheid
We streven naar een fietsroute met kwaliteit en veiligheid voor  
zowel gebruikers als omwonenden. Hierbij houden we rekening  
met de volgende criteria:
• Breedte tweerichtingsfietspad: 4,0 m
• Breedte eenrichtingsfietspad: 2,5 m
• Ontwerpsnelheid: reguliere E-bike (max 25 km/uur)
• Verharding:  rood asfalt
• Bewegwijzering:  bewegwijzerde (hoofd)route
• Voorrang: fietsroute in de voorrang
• Verkeerslichten: liever niet
• Verlichting:  ja, voldoende verlichting passend 

bij omgeving

De Route
Vanaf de Laan van Osseveld loopt de route via de Linie en de 
Ontvangst richting Veenhuizerweg. Dan Klaverweg, Woudhuizer-
weg en Woudweg naar rotonde Teuge en via de N344 door Twello 
richting Deventer. Deventer rijd je binnen via de Spoorbrug en de 
Singel of via de N344 en de Wilhelminabrug. 
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Belangrijkste ingebrachte
belangen, wensen en  
aandachtspunten 

Zonnewende 

Geen/minder opoffering van groen
Kijk goed naar alternatieven en/of optimalisatie die minder impact 
hebben op het groen in de Zonnewende. 

Speeltoestellen handhaven/verwijderen
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
De parkeerplaatsen aan de Zonnewende kennen een ruime  
maatvoering. In deze maat kan eventueel ruimte gevonden  
worden die het ingrijpen in het groen beperkt. 

Fietsroute wel/niet langs spoorbaan leiden
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.

Veenhuizerweg en de Ontvangst 

Veiligheid spelende kinderen
Het beschermen van kinderen en fietsers tegen onderlinge  
confrontaties wordt als aandachtspunt betrokken bij de  
uitwerkingen. E-bikes zijn inmiddels niet meer uit het straatbeeld  
weg te denken. De hogere snelheden vragen om een bijpassende 
inrichting van de fietsroutes. 

Straat wordt druk 
Ondanks dat 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. Fietsverkeer is veel minder  
dominant aanwezig en kent beduidend lagere intensiteiten.  
Wij verwachten niet dat het fietsverkeer echt invloed gaat hebben  
op de leefbaarheid in de straat.

Aansluiting Veenhuizerweg - de Ontvangst  
onveilig
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
Meerdere bewoners hebben aangegeven de huidige inrichting  
van de Veenhuizerweg te waarderen. 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.

Alle reacties zijn opgenomen in het Verslag van inspraak. Deze kunt u downloaden 
van de website www.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl.
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Onderzoek Deventerstraat 
Na afloop van de politieke markt Apeldoorn op 10 maart 2016 is  
een quick scan naar de geschiktheid van de Deventerstraat als 
alternatieve route uitgevoerd. 

Aanpak

1 De route is gefietst en beoordeeld op de kenmerken voor  
een snelfietsroute: directheid, comfort, verkeersveiligheid, 
samenhang en aantrekkelijkheid.

2 Er zijn reistijdmetingen uitgevoerd op de route Deventerstraat 
en route Zonnewende.

Resultaten

Traject Deventerstraat en Zonnewende  
vergelijkbaar:
• De directheid van de route voor fietsers vanuit richting Teuge  

naar Apeldoorn is vergelijkbaar met een route door Zonnewende/
Osseveld en is iets korter (5,73 km vs 6,18 km).

• De samenhang in het fietsnetwerk Apeldoorn-Deventer van  
zowel de route via de Deventerstraat als via Zonnewende is goed.

Knelpunten Deventerstraat:
• De veiligheid is op een aantal punten slecht.
• Breedte eenrichtingsfietspaden van 2,5 meter wordt op  

het grootste deel van de route niet gehaald. Hiervoor is  
grondverwerving nodig en/of verplaatsing bermsloten.  
Ook op Welgelegenbrug nabij Q. van Uffordlaan is dit een  
hard knelpunt.

• Er zijn (afhankelijk van de rijrichting) 4 of 5 verkeerslichten  
op de route. Verlagen van de gemiddelde wachttijd naar  
max. 15 seconden is niet mogelijk (o.a. door ingestelde  
groene golven autoverkeer). Ongelijkvloerse oplossingen  
zijn niet zomaar mogelijk en vragen om grote investeringen.

• Verharding is niet eenduidig en soms matig van kwaliteit.

Conclusie
College Apeldoorn ziet de Deventerstraat niet als haalbare  
alternatieve route.
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De ontwerpen

Vrijliggend fietspad aan zuidzijde van  
Zonnewende (oorspronkelijk idee) 
Belangrijkste kenmerken: 
• Voorkeur voor een vrijliggend fietspad.
• Voor inzameling van het vuilnis zijn weer opstelplaatsen voor 

containers nodig in de groenstrook. 
• Het volledig behouden van de groenstrook (m.u.v. container-

opstelplaatsen) kan door minder lange parkeervakken, maar  
dan is kap/verplaatsen bestaande bomen noodzakelijk. 

• Herschikking van alle speeltoestellen is noodzakelijk.

Belangrijkste kenmerken: 
• Veenhuizerweg wordt ingericht als fietsstraat.
• De oostelijke rijbaan van de Ontvangst wordt een vrijliggend 

fietspad, westelijke rijbaan twee richtingsverkeer.
• Aanpak van twee knelpunten: aansluiting Veenhuizerweg -  

de Ontvangst en Zonnewende - de Ontvangst. 
• Veenhuizerweg is al een bestaande fietsroute vanwege  

rustige ligging in wijk. 
• Aandachtspunt voor vervolg: parkeren bezoekers en status 

aansluitende paden. 

Vrijliggend fietspad noordelijke rijbaan  
Zonnewende, zuidelijke rijbaan twee  
richtingsverkeer 
Belangrijkste kenmerken:
• Voorkeur voor een vrijliggend fietspad.
• Containeropstelplaatsen moeten in de groenstrook aan de 

zuidzijde geplaatst worden. Anders moet de vuilnisauto op het 
fietspad rijden. Dit kan hinderlijke of onveilige situaties geven. 

• Het niet officiële parkeren haaks over de parkeerplaatsen vervalt.  
Er zijn in totaal voldoende parkeerplaatsen, maar in midden-
gedeelte wordt parkeerdruk hoger. 

• Aan de oostzijde is geen ruimte voor trottoir door aanwezige 
bomen. 

Drie verschillende opties van een fietsroute door Osseveld zijn onderzocht:

Voorkeursoptie: Route via Veenhuizerweg - de Ontvangst
 Deze optie is door de werkgroep, klankbordgroep en bewonersklankbordgroep als voorkeursoptie aangewezen.
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Verlichting
Een van de kwaliteitseisen voor de snelfietsroute is dat de route 
voldoende verlicht is. Verlichting zorgt naast de primaire taak  
ook voor het vergroten van de verkeersveiligheid en sociale  
veiligheid. Ook wordt verlichting langs fietsroutes soms ingezet  
als herkenbaarheidsteken. 

We gaan verlichting aanbrengen in de Veenhuizerweg, Klaverweg, 
Woudhuizerweg en Woudweg. Het exacte plan hiervoor moet nog 
gemaakt worden. Op het reactieformulier kunt u aangeven welke 
ideeën of wensen u heeft. 

Aandachtspunten
• Ledverlichting zorgt voor een beperkte uitstraling naar de  

omgeving.
• Dimmen in de nachtelijke uren tussen 23.00 en 5.00 uur.
• Overweging om verlichting voor nachtelijke fietsers meer  

te laten oplichten (volgen van fietsers).

Denkt u 
met ons 
mee?

Fietsstraat
Fietsstraten worden toegepast bij fietsroutes waar auto’s ook 
toegang moeten hebben tot de aanliggende percelen. Een 
fietsstraat is ingericht voor fietsers en hier zijn auto’s te gast.  
Wij stellen nu voor om de Veenhuizerweg binnen de bebouwde 
kom in te richten als fietsstraat. 

Op de reactieformulieren is meerdere keren aangegeven dat fietsers 
zich op de Veenhuizerweg buiten de bebouwde kom onveilig 
voelen door de aanwezigheid en snelheid van auto’s. We bekijken  
of het mogelijk is de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door deze 
straat ook in te richten als fietsstraat. Referentiebeeld voor fietsstraat binnen de bebouwde kom


