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Bijlage: totale knelpunten en kansenkaart



Snelle fietsroutes Stedendriehoek 11

Snelle � etsroutes Stedendriehoek

Bijlage: Lijst met genodigden





Snelle fietsroutes Stedendriehoek 1

Snelle � etsroutes Stedendriehoek

Snelle fietsroutes Stedendriehoek - Apeldoorn Epe

Verslag derde klankbordgroep bijeenkomst

Vrijdag 11 november 2016, Emst
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Vrijdagmiddag 11 november heeft de derde klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden 
voor de snelle fietsroutes tussen Apeldoorn en Epe. Hiervoor zijn lokale en regionale 
belangenorganisaties uitgenodigd.

Rechts staat het proces schematisch weergegeven, de derde klankbordgroep bijeenkomst is 
fase b. Op 11 november heeft de klankbordgroep langs de verschillende routes gefietst en een 
schouw uitgevoerd.

Het doel van de middag was om gezamenlijk langs de routes te fietsen, om zowel de 
huidige, als de toekomstige situatie te bespreken. Op diverse locaties werd stil gestaan om 
de knelpunten op de specifieke locatie te schouwen. Samen met de eerder gevoerde stappen 
is een compleet beeld onstaan, zodat een weloverwogen besluit kan plaatsvinden voor een  
voorkeurstracé voor de snelle fietsroute Apeldoorn Epe. 

De derde klankbordgroep bijeenkomst

Achtergrond
Mede door de opkomst van e-bikes neemt de potentie van de fiets op regionaal niveau toe. 
Om deze potentie optimaal te benutten moet ook de infrastructuur voor hogere fietssnelheden 
geschikt zijn. De provincie Gelderland/Regio Stedendriehoek maakt daar werk van. Eerder is 
al een uitwerking gemaakt van de snelfietsroute van Apeldoorn via Twello naar Deventer. 
Van de routes van Apeldoorn naar Epe en van Deventer naar Zutphen wordt momenteel een 
uitwerking gemaakt samen met belanghebbenden en bewoners. 

Selectie van route op basis van potentieel en schouw

Schetsontwerp op basis van ambitie

Maatregelenpakket op basis van rendement

Definitief ontwerp en aanbesteding

Aanleg

Afspraken beheer

voorlopig ontwerp met betrokkenen
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Tijdens de fietstocht waren diverse belangenorganisaties aanwezig:

- Fietsersbond - Epe   (T. Amsterdam, R. Veenhuizen & W. Schakelaar)
- Fietsersbond - Apeldoorn  ( J. Mulder, E. Oldengram)
- Veilig Verkeer Nederland - Epe  (C. Loonstra)
- Buurtvereniging Vegtelarij Epe  (W. van Schendel)
- Dorpsraad Wenum Wiesel   (R. Lorwa)

Daarnaast waren de gemeente Apeldoorn en Epe aanwezig. 

Alle genodigden voor de fietstocht zijn opgenomen in de bijlage. 
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Vanuit efficiëntie heeft de werkgroep besloten om niet alle drie de routes in zijn geheel te fietsen.
Rechts ziet u de route die tijdens de middag is gefietst en op welke locaties kort is stil gestaan.

Tijdens de tweede bijeenkomst op 28 oktober is toegelicht dat het noordelijke gedeelte van de 
kanaalroute weinig potentie heeft als snelle fietsroute richting Epe (zie bijlage). Daarom is dat 
gedeelte van de route niet gefietst. 

Van de dorpenroute is enkel het noordelijke gedeelte gefietst. Het zuidelijke gedeelte van de 
route is vergelijkbaar met het noordelijke gedeelte. 

Alle routes zijn eeder uitgebreid door Goudappel Coffeng geïnventariseerd. 

1

2 3

1Hezebrink Emst

2Hoofdstraat - 
Vegtelarijweg

3 Fietstunnel N309

4 Rotonde Deventerstraat

5Ramsbrugweg

6Anklaarseweg 7 Anklaarsweg

9 Laan van Fasna - Poelweg

Ramsbrugweg

9
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5

6 7

8 8

De route Apeldoorn - Epe
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Vanaf het kruispunt hoofdstraat - Vegtelarijweg kunnen de fietsers hun eigen route kiezen naar de 
bestemming. Daarnaast wordt op dit moment de wijk Klaarbeek gerealiseerd. Deze bewoners zijn 
een potentiele doelgroep voor de snelle fietsroute. Maatregelen dienen genomen te worden om 
de fietsers de N309 te laten oversteken, afhankelijk van waar de snelle fietsverbinding eindigd.

De andere mogelijkheid is om de snelle fietsroute te laten eindigen bij de fietstunnel van de 
N309. 

Bij de kruising van de Hoofdstraat en Vegtelarijweg Oversteken voor toekomstige bewoners Klaarbeek Fietspad naar Vegtelarijweg

2 3 Aansluiting Epe&
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Als de snelle fietsroute langs deze rotonde in Vassen komt, is er onvoldoende ruimte voor de 
fietsers. De klankbordgroep heeft meegedacht hoe deze rotonde verbeterd kan worden. Een 
suggestie was om de groenstrook te benutten voor extra ruimte, bij de Welkoop is namelijk 
weinig ruimte. 

De groenstrook die voor extra ruimte kan zorgen

De klankbordgroep in overleg

De huidige rotonde, waar de fietser beperkt de ruimte heeft

Weinig ruimte bij de Welkoop

4 Rotonde Deventerstraat
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Tijdens de eerste en tweede klankbordgroep bijeenkomst is het kruispunt met de Astaweg 
benoemd als knelpunt. Het is een onoverzichtelijke oversteek, waarbij de fietsers moeten 
afremmen. De huidige situatie kan al verbeterd worden, door een duidelijk stop-bord te plaatsen, 
zodat de fietsers bewust worden gemaakt, van het naderen van een onoverzichtelijk kruispunt. 

Mocht een snelle fietsroute worden gerealiseerd over het treinbaanpad, dan is dit een duidelijk 
aandachtspunt bij de uitwerking, voor een veilige oversteek. 

De fietsers hebben geen voorrang, waardoor zij moeten afremmen als er gemotoriseerd verkeer 
rijdt op de Ramsbrugweg. Ook bij dit kruispunt is beperkt de ruimte door de sloten. De fietsers 
van Apeldoorn naar Epe hebben geen overzicht, zij moeten afremmen om te kunnen kijken of zij 
kunnen oversteken. 

Oversteek Ramsbrugweg - Treinbaanpad richting 
Apeldoorn

Treinbaanpad richting Epe Onoverzichtelijk kruispunt Treinbaanpad-Astaweg Het zicht van de fietser vanaf Apeldoorn op de
Astaweg 

5 Ramsbrugweg
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De oversteek met de Anklaarseweg is in 2016 gewijzigd, de Anklaarseweg heeft op dit kruispunt 
nu een middengeleider waar de fietser kan wachten om de Anklaarseweg over te steken. De 
snelle fietsroute eindigd op dit punt in Apeldoorn, afhankelijk van waar de fietser moet zijn zoekt 
hij/zij zijn eigen weg. Een vraag die vanuit de klankbordgroep kwam was: ‘weten jullie waar de 
fietsers naar toe gaan in Apeldoorn?’. Deze gegevens waren op dat moment niet bij de hand, maar 
waren al wel bekend. In de bijlage is deze informatie toegevoegd. 

De Anklaarsweg is een drukke en gevaarlijke weg, bij de verdere uitwerking van de snelle 
fietsroute dient hier rekening mee gehouden te worden.

Overleg en toelichting bij de klankbordgroep De aangepaste oversteek

6 Anklaarseweg
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De kanaalroute komt op een ander punt uit op de Anklaarsweg. Ook dit is een druk punt, waar de 
oversteek wordt gefaciliteerd door middel van een verkeerslicht. De gemeente Apeldoorn is bezig 
met een verkenning naar een fietspad naar centrum, langs het kanaal. 

Mogelijk fietspad langs het kanaal Oversteek geregeld met een verkeerslicht naar de Kanaalroute Oversteek richting Calypsostraat

6 Anklaarsweg
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Het zuidelijke gedeelte van de Kanaalroute is gefietst, om vervolgens over te gaan naar de 
Dorpenroute is gekozen om via de Jonasweg naar Vaassen te fietsen. De kanaalroute is goed te 
fietsen en biedt ruimte voor verbreding. Op sommige stukken is een stijl en hoog talud op relatief 
korte afstand van het fietspad aanwezig.

Tijdens het fietsen concludeerde de klankbordgroep dat de feeder van de kanaalroute naar 
Vaassen, via de Jonasweg geen prettige route is om te fietsen. Voor de fietser voelt het niet als 
een directe rout, door de bochten. Daarnaast reed op het moment van de fietstocht, redelijk veel 
verkeer. Voor een snelle fietsroute is dat niet gewenst. 

Ramsbrugweg7
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Aangekomen in Vaassen is via de Dorpenroute terug gefietst naar Emst (begin- en eindpunt van 
de fietstocht). De kwaliteit van de route is hier op veel plekken slecht, met tegels die onderhoud 
nodig hebben. Duidelijk werd dat op diverse plekken weinig ruimte is om een snelle fietsroute te 
realiseren, huizen die te dicht op weg staan, waardoor een 2x2,5 meter fietspad niet gerealiseerd 
kan worden. (2x2,5 meter fietspad is het uitgangspunt van de provincie Gelderland  bij een snelle 
fietsroute).

Tevens is een snelle fietsroute lastig in te passen in het centrum van Vaassen. Dit centrum is 
enkele jaren geleden heringericht, waarbij het verblijven centraler staat. De snelle fietsroute zou 
om het centrum van Vaassen komen te liggen.

Vanaf de Poelweg moet de Laan van Fasna worden overgestoken. Bij een snelle fietsroute moeten 
hier maatregelen worden genomen om dit voor de fietser prettiger te maken. De bocht van de 
Laan van Fasna belemmerd het zicht voor de fietser. 

8 Laan van Fasna - Poelweg

Oversteek Poelweg - Laan van Fasna Dorpsstraat in Vaassen Huidige fietspad van Vaassen - Emst
t.h.v. rotonde Emsterweg - Zwarteweg
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Met alle input van de drie klankbordgroep bijeenkomsten, wordt een keuze gemaakt voor een 
voorkeurstracé. Deze keuze is aan de gemeentelijke bestuurders (wethouders) en wordt naar de 
vierde bijeenkomst gedaan. Tijdens de vierde bijeenkomst wordt terug gekeken op het afgelopen 
proces en owat met alle input van de klankbordgroep bijeenkomsten is gedaan. Vervolgens wordt 
een voorstel gedaan voor de tracékeuze die aan de wethouders wordt voorgelegd. Na het besluit 
van de wethouders wordt gestart met het maken van een schetsontwerp. 

Klankbordgroep bijeenkomst:

Bijeenkomst 4: 28 november (19.30 uur)
         ‘the Hangar’
         De Zanden 105, 
         7395 PG Teuge

Hoe gaat dit proces verder?
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De potentie van de routes zijn bepaald door het doorlopen van de volgende stappen:

1. Verkeersmodel relaties (bv Gorssel – Zutphen centrum)
2. Mobiliteitsscan aandeel auto – fiets – OV
3. Toedeling relaties naar routes (bv 30% langs kanaal)
4. Toetsing en bijstelling op basis van tellingen
5. Verkeersmodel: groei tot 2030
6. Verbeterpotentie uit kwaliteitstoets en snelheidsmeting
7. Mobiliteitsscan aandeel fiets, bij betere kwaliteit
8. Uitkomst: aantal fietsers met maatregelen

In deze berekening zit nog niet de herverdeling van de fietsers tussen de routes, op het moment 
dat één route wrodt opgewaardeerd. 

Bijlage: Tel- en potentiecijfers

Emst

Vaassen

Apeldoorn

Epe

Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

Middelbare school 
Bedrijventerrein  
Station
Centrumgebied
Snelweg 
Camping
Park
Bezienswaardigheid/recreatie
Watersport
Bosgebied
Klompenroute

Route 1
Route 2
Route 3
Feeders

Knelpunten klankbordgroep
Wensen/kansen klankbordgroep

T7

T3

T4

T2T1

T10

T9
T8

T5

T11

T6

790 606

55*

247

506
1298

633

7471683

926798

1223 993

118

165

1043
2077

1095

15122448

16221256

Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

Middelbare school 
Bedrijventerrein  
Station
Centrumgebied
Snelweg 
Camping
Park
Bezienswaardigheid/recreatie
Watersport
Bosgebied
Klompenroute

Route 1
Route 2
Route 3
Feeders

Telpunten
Telcijfers 2016
Prognose 2030
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Bijlage: Lijst van genodigden
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Bijlage: Bestemmingen binnen Apeldoorn

Verdeling fietsers binnen Apeldoorn Verdeling aandeel fietsers per kern

Bron: Potentieberekening Apeldoorn Epe 2016, Goudappel Coffeng
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Snelle fietsroutes Stedendriehoek - Apeldoorn Epe & Deventer - Zutphen

Verslag derde en vierde klankbordgroep bijeenkomst

Maandag 28 november 2016, Teuge
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Maandagavond 28 november heeft de klankbordgroepbijeenkomst plaats gevonden voor de 
snelle fietsroute tussen Apeldoorn - Epe en voor Deventer - Zutphen. 

Rechts staat het proces schematisch weergegeven. In de loop van het proces heeft de snelle 
fietsroute tussen Apeldoorn-Epe en Deventer-Zutphen zo zijn eigen weg gegaan. Beide routes 
zitten in een andere fase van het proces. 

Voor de route Deventer - Zutphen heeft inmiddels de keuze voor een voorkeurstracé 
plaatsgevonden en zijn de eerste schetsontwerpen gemaakt. Het doel van de avond voor de 
klankbordgroep van Deventer - Zutphen was om kritisch naar de schetsontwerpen te kijken en 
mogelijke verbeterpunten te geven. 

Voor de route Apeldoorn - Epe dient nog een keuze gemaakt tot worden wat betreft het 
voorkeurstracé. De werkgroep heeft besloten om een voorkeur uit te spreken, maar de besturen 
van de verschillende gemeenten nemen het besluit. Het advies dat de werkgroep aan het 
bestuur gaat geven, werd met de klankbordgroep gedeeld, waarbij er ruimte was voor vragen 
en opmerkingen. 

De derde en vierde klankbordgroep bijeenkomst

Achtergrond
Mede door de opkomst van e-bikes neemt de potentie van de fiets op regionaal niveau toe. 
Om deze potentie optimaal te benutten moet ook de infrastructuur voor hogere fietssnelheden 
geschikt zijn. De provincie Gelderland/Regio Stedendriehoek maakt daar werk van. Eerder is 
al een uitwerking gemaakt van de snelfietsroute van Apeldoorn via Twello naar Deventer. 
Van de routes van Apeldoorn naar Epe en van Deventer naar Zutphen wordt momenteel een 
uitwerking gemaakt samen met belanghebbenden en bewoners. 

Selectie van route op basis van potentieel en schouw

Schetsontwerp op basis van ambitie

Maatregelenpakket op basis van rendement

Definitief ontwerp en aanbesteding

Aanleg

Afspraken beheer

voorlopig ontwerp met betrokkenen

1

2

3

4

5

6

7
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Tijdens de avond waren diverse belangenorganisaties aanwezig:

- Dorpsraad Wenum Wiesel  (R. Lorwa)
- Fietsersbond Apeldoorn   (E. Oldengarm – J. Mulder)
- Fietsersbond Epe    (T. Amsterdam – R. Veenhuizen)
- Veilig Verkeer Nederland – Epe  (C. Loonstra)
- Buurtvereniging Vegtelarij Epe  (W. van Schendel)
- Wijkraad Kerschoten  (T. Ceelie)

- Fietsersbond Deventer   (N. Blom – B. van Roessel)
- Dorpsraad Epse/Joppe  (K. Bleeker – H. de Waal)

Tevens waren de gemeente Apeldoorn, Epe en Zutphen aanwezig. 

Alle genodigden voor de klankbordgroep bijeenkomst zijn opgenomen in de bijlage. 
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Zuidelijk deel tracé 
De verschillende tracévarianten zijn besproken, er was een duidelijke voorkeur voor de variant 
waarbij de oversteek plaatsvind aan de zuidkant van de rotonde bij de N348. De groep was erg 
enthousiast over de oplossing om de snelfietsroute over het nieuwe viaduct Eefdese Enkweg – 
N348 te leggen. Wel waren er twee opmerkingen:
-     Hoe is de aansluiting op de recreatieve route richting de uitwerwaarden?
-     Hoe zit het met de veiligheid van de snelfietsroute door de parallelweg vanaf de Scheuterdijk
      – N348?

Na het plenaire onderdeel van de avond is de groep in tweeën verdeeld, waarbij de klankbordgroep 
Deventer – Zutphen zich bogen over het ontwerp en de uitgangspunten van de snelfietsroute. In 
de hoofdlijnen kon de hele groep zich vinden in het ontwerp:
-    Een hoogwaardige route zonder conflicten met auto’s: waar nodig krijgen de    
     parallelwegen extra aandacht om de veiligheid te waarborgen;
-    Non-stop fietsroute;
-    Ligging van de snelfietsroute aan de oostzijde van de N348: reden hiervoor is de ligging 
     van de kernen van Eefde, Epse en Gorssel en de ligging van beschikbare kwalitatieve
     infrastructuur. 

Tijdens de klankbord bijeenkomst is het tracé opgedeeld in drie delen: noord, midden en zuid.

Noordelijk deel tracé (bij bedrijvenpark Epse)
De groep vond het een heldere route. Wel waren er wat opmerkingen:
-    In de ontwerpschets liep de aansluiting naar Epse via de Du Tourweg, maar doordat de
     basisschool Dr. J. V.d. Hoevenschool aan deze straat is gelegen is er een alternatief bedacht:
     afbuigen naar de Lochemseweg. 
-    De groep kon zich vinden in beide oversteek oplossingen: zowel het viaduct als de tunnel
     variant. Bij de tunnelvariant was er wel de opmerking dat de bereikbaarheid van Delta
     Chesterfield nog niet goed in het ontwerp zat. 
-    Men was enthousiast over de verleidelijke ongelijkvloerse wegoplossing ten zuiden van Epse
     waardoor zoveel mogelijk voorkomen wordt dat fietsers via de huidige verkeerslichten zullen
     oversteken. 

Midden van het tracé
-    De groep vond het positief dat er maar één keer voorrang verleend hoeft te worden op
     het tracé Deventer - Zutphen, namelijk bij Gorssel. 
-    Men kon zich ook vinden in de vlotte oplossing langs de Randweg.
-    De opmerking was wel dat er extra aandacht nodig was voor het kruispunt Fliederweg – N348
     in Quatre-Bras.

De route Deventer - Zutphen
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Het uitgangspunt van een snelle fietsroute is minimaal 
4 meter. Dit is opgenomen in het inspiratieboek van het 
CROW en provincie Gelderland. Binnen de eisen van een 
snelle fietsroute van CROW bestaat de mogelijkheid terug 
te gaan naar 3,5 meter op de minder drukke delen. 

4 Dorpsraad Wenum Wiesel In het plenaire gedeelte hoorde ik zojuist ook de maat 
4 meter + 2x30 cm grasstenen, in totaal dus 4,60 meter. 
Dit is voor het eerst dat ik 4,60 meter hoor, eerder is ons 
voorgehouden dat het 4 meter breed fietspad zou worden. 
Wordt het uiteindelijk dus 4,60 meter?

De 4,60 meter is de maat die is gehanteerd op de F35 
tussen Enschede – Almelo. Die maat is zeer specifiek voor 
dat voorbeeld. De intensiteit zal op de F35 uiteindelijk 6000 
fietsers per etmaal worden, een veel hogere intensiteit dan 
tussen Apeldoorn-Epe. De Stedendriehoek heeft altijd als 
ambitie 4 meter gesteld.

5 Buurtvereniging Vegtelarij Voor ons in het nog niet helemaal duidelijk hoe het 
treinbaanpadtracé aansluit in Epe en op de dorpenroute. 
Kan dit nader worden toegelicht?

Het treinbaanpadtracé loopt tot de fietstunnel onder de 
N309 door. De feeder gaat via het park (langs de Jeu 
de Boules club) naar de Hoofdstraat, zodat ook de wijk 
Klaarbeek wordt aangesloten op de snelle fietsroute.

6 Dorpsraad Wenum Wiesel Tijdens de fietstocht is via de Ramsbrugweg -  Kanaweg 
– Poelweg van de kanaalroute naar Vaassen gefietst. 
Geconstateerd is, dat dit geen prettige route is om te 
fietsen. Zijn er geen andere routes mogelijk om van de 
kanaalroute naar het treinbaanpad te gaan?

De route Apeldoorn - Epe

Na het plenaire gedeelte van de avond en het opsplitsen van de twee klankbordgroepen is de 
klankbordgroep Apeldoorn - Epe de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en opmerkingen 
te geven over het voorstel van de tracékeuze die aan het bestuur wordt voorgelegd.

De volgende vragen en opmerkingen zijn gekomen:

1 Wijkraad Kerschoten In de landschappelijke en ecologische analyse is verteld 
dat dwarsverbindingen niet gewenst zijn. Betekent dat 
de verbindingen die wij tijdens de eerste en tweede 
bijeenkomst hebben aangegeven tussen het treinbaan-
padtracé en de kanaalroute is komen te vervallen?

Zie discussiepunt 6

2 Dorpsraad Wenum Wiesel Uit de analyse komt naar voren dat het treinbaanpadtracé 
minder goed scoort op ecologie en toch wordt deze 
gekozen. Hoe kan je ecologie een plaats geven bij het 
treinbaanpadtracé?

Hoe meer fietsers gebruik maken van de fietsroute, hoe 
gewenster 4 meter is. Op dit moment staan we voor het 
dilemma of we deze ambitie vasthouden, terwijl we weten 
dat er spanning is met ecologie en landschap. Of dat we 
vooraf al de ambities lager instellen zodat een fietsroute 
mogelijk wordt. Hierbij is het ook voor de verschillende 
besturen spannend. De besturen (gemeente Epe – 
gemeente Apeldoorn – provincie Gelderland) moeten hier 
een standpunt over innemen. 

3 Fietsersbond Epe U geeft aan dat de ambitie voor een snelle fietsroute 
mogelijk naar beneden gesteld kan worden, waardoor de 
4 meter niet meer een harde ambitie is. Welke minimale 
breedte wordt gehanteerd?
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De feeders zijn op drie manieren meegenomen in het 
proces:
1. Bij de afweging is gekeken hoe de routes aansluiten bij 
de dorpen en in Apeldoorn.

2. Goudappel Coffeng heeft een verkenning gedaan naar de 
feeders en stelt tegelijkertijd met het schetsontwerp een 
maatregelenpakket op voor de feerders. Het voorbeeld is te 
zien bij de snelle fietsroute Deventer-Zutphen.

3. De feeders worden meegenomen in het 
uitvoeringsvoorstel naar het bestuur, in het voorstel wordt 
ook de minimale standaarden voor de feeders aangegeven. 

8 Wijkraad Kersschoten Hebben jullie contact gehad met de Jacobus Fruytier 
Scholengemeenschap in Apeldoorn?

De Fruytierschool is niet meegenomen in dit proces. 

Wijkraad Kersschoten De Fruytierschool heeft speciaal fietsbeleid, de onderbouw 
worden met bussen opgehaald, de bovenbouw moet 
fietsen. Deze school blijft groeien met het aantal 
scholieren. 

Roland Hendriksen De scholieren kunnen gezien worden als een kans, hogere 
intensiteit op het treinbaanpadtracé, of als een bedreiging. 

Fietsersbond Apeldoorn De scholieren van Vaassen naar de Fruytierschool, slaan al 
eerder af en gaan achterlangs, richting school en fietsen 
niet via de Anklaarsweg. 

9 Dorpsraad Wenum Wiesel Welke vervoerswijzen mogen gebruik maken van het 
fietspad? En wie bepaalt wie er op mag rijden?

Na de tweede klankbordgroep bijeenkomst heeft de 
werkgroep nogmaals gekeken naar mogelijke andere 
feeders tussen de kanaalroute en de dorpen. Kijkend 
in het noordelijkere gedeelte (Epe – Vaassen) zie je 
mogelijken die er zijn, maar hier is gemengd gebruik 
met gemotoriseerd verkeer. Kom je zuidelijker en meer 
richting Apeldoorn, kom je steeds haakser op de route te 
liggen, waardoor het voelt als een omweg. Hoe dichter bij 
Apeldoorn, hoe meer fietsers zich verspreiden, afhankelijk 
van hun bestemming in Apeldoorn. 

Wijkaard Kerschoten De route is 900 meter om, maar scheelt wel vier 
verkeerslichten in vergelijking met de andere feeders. 
Voor de route naar het station is via het kanaal het snelst. 
Daarnaast sluit je niet aan op het meest drukke punt van 
de Anklaarsweg.

Gemeente Apeldoorn Spreken we over een duidelijk onderdeel van de snelle 
fietsroute of is het een feeder binnen Apeldoorn?

Wijkraad Kerschoten De kwaliteit van de snelle fietsroute gaat omhoog 
als er een nieuwe feeder wordt opgenomen, tussen 
treinbaanpadtracé en kanaalroute.

Conclusie Het voorstel van de wijkraad Kersschoten wordt 
overgenomen. Ten noorden van het bedrijventerrein 
nemen we een nieuwe feerder op, die bijvoorbeeld via de 
Wenumsedwarsweg, de Hommel of de Plasweideweg zou 
kunnen lopen.

7 Wijkraad Kerschoten Voor de fietser is het zeer van belang, hoe die in Apeldoorn 
verder moet gaan. Hierop bepaalt hij/zij zijn route. Is er 
inzichtelijk gemaakt welke belemmeringen je als fietser 
tegenkomt in Apeldoorn op de feeders? En in hoeverre dit 
de route keuze beïnvloed?
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Roland Hendirksen: Het zwaartepunt van de discussie ligt bij de Anklaarsweg. Dit heeft de 
klankbordgroep ook nadrukkelijk aangegeven en zal ook explicitier genoteerd worden en mee 
worden gegeven aan de bestuurders. 

Afspraken: De presentatie wordt dinsdag 29 november gestuurd naar de klankbordgroep. Zodat 
ook de mensen die niet aanwezig waren bij de bijeenkomst, de mogelijkheid krijgen om te 
reageren. Dit kan tot volgende week maandag (5 december). 

Op het moment dat de bestuurders het besluit nemen, zal dit op website www.
fietsruggengraat-stedendriehoek.nl worden geplaatst. Op het moment dat dit op de website 
wordt geplaatst, worden de klankbordgroep hiervan op de hoogte gesteld, zodat zij hier naar 
kunnen verwijzen richting hun achterban.

Bij andere snelle fietsroutes in Nederland zijn snorfietsers 
toegestaan op een fietspad en bromfietsers niet. Maar dit 
is zoals het in de praktijk voornamelijk gaat. Het is aan de 
wegbeheerders om dit vast te leggen en te bepalen. In dit 
geval zijn de gemeenten de wegbeheerders. Zij zullen dus 
gezamenlijk hier een standpunt over in moeten nemen. 
De speedpedelec is vanaf 1 januari 2017 een bromfietser 
met helmplicht. En hoort dus niet op het fietspad thuis. 

10 Fietsersbond Epe Hebben jullie al een verkenning gedaan naar de verlichting 
voor bij het fietspad?

In Nederland zijn voorbeelden van innovatieve verlichting, 
bijvoorbeeld het Vincent van Goghpad, waarbij het fietspad 
wordt verlicht door fonkelende steentjes.

Daarnaast zijn er ook voorbeelden van verlichting, dat op 
detectie werkt en aangaat wanneer de fietser aankomt en 
kan bijvoorbeeld een dimprotocol zijn, zoals bij de F35. Na 
een bepaald tijdstip, schijnt de verlichting minder fel. 

De ontwikkelingen gaan snel, dus op het moment dat 
het project wordt uitgevoerd, kunnen alweer nieuwe 
ontwikkelingen zijn gekomen. 

11 Dorpsraad Wenum Wiesel Wanneer wordt gekeken of er draagkracht is onder de 
bevolking? Wanneer wordt de bevolking ingelicht over deze 
plannen?

Tijdens dit proces hebben we gekeken naar drie routes, 
echter hadden deze nog geen officiële status. Daarom heeft 
de werkgroep bewust gekozen om te wachten met de 
berichtgeving richting de burgers. Op het moment dat de 
route(s) officieel vast worden gesteld door de bestuurders, 
wordt het gecommuniceerd richting de bevolking. 
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Bij de route Deventer - Zutphen, worden de opmerkingen van de klankbordgroep verwerkt in het 
schetsontwerp, daarnaast wordt een kostenraming gemaakt. Samen met het technische rapport 
wordt een uitvoeringsvoorstel gemaakt en aan de besturen voorgelegd. Als de besturen akkoord 
geven, wordt het ontwerp verder uitgewerkt, het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren. 

Bij de route Apeldoorn - Epe is het aan de besturen om een besluit te nemen of het 
treinbaanpadtracé een snelle fietsroute wordt. Op het moment dat zij een besluit nemen, wordt 
er een schetsontwerp gemaakt, die met de klankbordgroep besproken wordt. 

Gezien de naderende kerstvakantie, wordt verwacht dat begin 2017 de gemeentelijke besturen 
een besluit zullen nemen. 

Op dit moment stopt voor de route Deventer - Zutphen de klankbordgroep, en ook bij de route 
Apeldoorn - Epe is nog niet bekend wanneer een volgende bijeenkomst plaats vindt. 

De werkgroep wil u bedanken voor uw tijd en alle input, dit is zeer waardevol geweest. Bij nieuwe 
ontwikkelingen, houden u op de hoogte.

Hoe gaat dit proces verder?

D-Z

D-Z

A-E
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Bijlage: Lijst van genodigden
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Overleg 5 snelle fietsroute Apeldoorn – Epe
5 juli 2017 - 18.30 – 22.00 uur
De praatkamer, dorpshuis de Hezebrink, Emst

1 Opening
Op woensdag 5 juli heeft de vijfde klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden voor de 
verkenning van een snelle fietsroute Apeldoorn – Epe. Roland Hendriksen, projectleider snelle 
fietsroute regio stedendriehoek, opende de avond. 

De college’s van Apeldoorn en Epe hebben het treinbaanpadtracé aangemerkt als 
voorkeursroute voor de eventuele snelle fietsroute. Hierbij is als extra aandachtspunt 
meegegeven dat ecologie, landschap en verlichting verder uitgewerkt en onderzocht moet 
worden. Roland legt uit dat de fietsroute bewust in optimale inrichting wordt uitgewerkt, om 
daarmee alle consequenties in beeld te brengen.

Deze avond heeft als doel om de resultaten van de inventarisatie te delen met de 
klankbordgroep en te ontdekken hoe afwegingen gemaakt kunnen worden. In september 
worden de uitkomsten van de verkenning en het advies gedeeld met de klankbordgroep. De 
snelle fietsroute waar de gemeentes (in regionaal verband) samen aan werken, loopt van 
de Ankelaarsweg in Apeldoorn tot en met de Kweekweg in Epe. In de kernen is het aan de 
betreffende gemeente om de toevoerroutes van voldoende kwaliteit en herkenbaar te maken. 

Plenair zijn een zestal presentaties gegeven. Vervolgens is de groep opgesplitst en hebben 
zij een casus uitgewerkt. Daarna is er voor belangstellenden nog uitleg gegeven over de 
toevoerroute in Apeldoorn. 

De presentaties worden kort in dit verslag beschreven. De presentaties worden met het verslag 
meegestuurd aan de aanwezigen.

Petitie en rapport wijk/-dorpsraden
Bewoners van de omgeving van het treinbaanpad ten zuiden van Vaassen zijn een petitie 
gestart tegen een snelle fietsroute over het treinbaanpad. De regio heeft hen uitgenodigd om 
deel te nemen aan de klankbordgroep zodat alle bevindingen en standpunten meegewogen 
kunnen worden in het uiteindelijke advies. Er is ruimte gegeven om de petitie toe te lichten. 
Het standpunt ten opzichte van de gekozen route blijft bestaan en wordt niet ontkracht door 
deelname aan de klankbordgroep. 

Roland Blank en Diana de Vries: De petitiehouders zijn niet tegen een snelle fietsroute, maar 
tegen de gekozen voorkeurstracé. De huidige route wordt als een onveilige route ervaren. Het 
milieu wordt aangetast, door onder andere bomen en beplanting te kappen en te snoeien, 
terwijl een snelle fietsroute een bijdrage moet leveren aan het milieu. Het tracé wordt nu al 
gebruikt door andere gebruikers zoals brommers, terwijl zij niet zijn toegestaan op het pad. 
Het treinbaanpad heeft een maatschappelijke functie, voor bijvoorbeeld verplegers die 
met ouderen lopen en de klompenroute. Als het aantal fietsers toeneemt, komen zij in de 
verdrukking. 
Het treinbaanpad is van cultuurhistorische waarde. Voordat het een fietspad werd, was het tracé 
een spoorlijn. 
Het tracé is van ecologische waarde.
Er zijn twijfels over de aantallen fietsers die zijn geteld. Er is ook zelf geteld door de 
petitiehouders. Afgesproken is de telcijfers van het treinbaanpadtrace te verstrekken aan de 
initiatiefnemers van de petitie.

Overleg 5 snelle fietsroute Apeldoorn – Epe
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2 Presentaties
Landschappelijke Inventarisatie (Frank Fähnrich, Eelerwoude)
De snelle fietsroute biedt kansen om het landschap te versterken. Eelerwoude heeft een 
landschapsvisie opgesteld. Bij het treinbaanpad tussen Apeldoorn-Epe zijn verschillende 
landschapstypen te onderscheiden:
 ▪ Enken: open
 ▪ Beekdalen: kleinschalige waterloopjes
 ▪ Velden: open, weids, wegbeplanting, dijklichamen. 

In de afgelopen jaren zijn de landschapsstructuren vervlakt door de schaalvergroting van het 
landschap, uitbreiding van bebouwing. De beplanting is veranderd. 
De verschillende landschapstypen bieden kans om verder te versterken. 
 ▪ Enk: Openheid
 ▪ Stedelijke omgeving: parkachtige omgeving 
 ▪ Kampen en beekdalen: onderdeel van de kamer, losse beplanting. De beekdalen beter 

beleven. 
 ▪ Velden: structuur en herkenbaarheid met rechtlijnige wegenstructuur. 

Ecologie ( Judith Slagt, Regelink Ecologie & Landschap)
Een ecologische QuickScan is uitgevoerd waarbij gekeken wordt welke flora en fauna in potentie 
aangetroffen kunnen worden. Gekeken is naar de beschermde flora en fauna in het gebied. 
In potentie zijn aanwezig:
 ▪ Vogels: buizerd, havik, sperwer en (rans)uil. 
 ▪ Zoogdieren: verblijf en foerageergebied Eekhoorn, foerageergebied steenmarter, 

vliegroute en foerageergebied vleermuizen.
 ▪ Reptielen en amfibieën: hazelworm, ringslang, alpenwaterslamander, sleedornpage, 

vliegend hert, 
 ▪ Vissen: Beekprik, beekdonderpad.

Beschermde gebieden: het tracé doorkruist op een aantal plekken het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Het is mogelijk om te compenseren. 
Het bermbeheer wordt in Apeldoorn op een ecologische wijze gedaan. Het is een 
hoofdgroenstructuur in de gemeente. Bij verlies van deze structuur hanteert de gemeente 
Apeldoorn een compensatie-regeling. Ook de gemeente Epe heeft beleid wat betreft haar 
bermen. De gemeente Epe staat open voor ecologisch bermbeheer. 

Verlichting (Bert Stegeman, Nationaal Lichtinstituut) 
Verlichting wordt op verschillende redenen gebruikt:
 ▪ Verkeersveiligheid
 ▪ Sociale veiligheid
 ▪ Esthetische waarde

Daarnaast zijn er verschillende soorten lichtbronnen, verschil in kleur en in de masten. 

Het afstemmen van het licht kan op verschillende wijze:
 ▪ Statisch: het licht gaat op vaste tijden aan- en uit.
 ▪ Statisch dimmen: op bepaalde tijden dimt het licht. De hoeveelheid licht wordt geregeld.
 ▪ Licht op maat: op het moment dat de fietser passeert, gaat het licht sterker branden. 

Wanneer is licht op deze fietsroute nodig? Hier kan op gestuurd worden, de fietsroute heeft als 
doelgroep forenzen en scholieren. 
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Verkeer (Rico Andriesse, Goudappel Coffeng) 
De basis eisen voor een snelle fietsroute zijn:
 ▪ Samenhang,
 ▪ Directheid,
 ▪ Veiligheid,
 ▪ Comfort
 ▪ Aantrekkelijkheid. 

De provincie Gelderland heeft deze eisen uitgewerkt in eisenlijst waar een snelle fietsroute aan 
moet voldoen. Op een aantal vlakken is er nog enige speelruimte in de inrichtingseisen, zoals 
de kleur van het asfalt en het type kruispunt. Elementen als breedte, voorrang en verlichting zijn 
essentieel voor een snelle fietsroute; bij afwezigheid is geen sprake van een reguliere fietsroute, 
Op basis van hoe druk de kruisende weg, hoe hard gereden wordt, hoeveel zicht er is, zijn er 
verschillende soorten kruispuntinrichtingen toe te passen. 
 ▪ Stopstreep (lage intensiteit, max. 60 km/h)
 ▪ Drempel (lage intensiteit, max. 60 km/h)
 ▪ Natuurlijk sturen (lage intensiteit, max. 60 km/h)
 ▪ Bijbuigen (lage intensiteit, max. 60 km/h, beperkt zicht)
 ▪ Bajonet (middelmatige intensiteit, max. 60 km/h, beperkt zicht)
 ▪ Grootschalig voorrangskruispunt zoals rotonde, verkeerslichten, voorrangsplein (hoge 

intensiteit, 80 km/h)
 ▪ Tunnel (hoge intensiteit, 80 km/h). 

Per kruispunt wordt een afweging gemaakt, welk type kruispunt geschikt is. 

Bouwstenen schetsontwerp (Frank Fähnrich, Eelerwoude)
Er is een koppeling gemaakt tussen de landschapsvisie en de uitwerking van de inpassing van 
de snelle fietsroute. Daarbij worden vier landschapstypen onderscheiden:
 ▪ De enken
 ▪ De kampen en beekdalen
 ▪ De velden
 ▪ De stedelijke omgeving

Uitgangspunt van de landschapsvisie is om de verschillen in de landschapstypen te versterken 
en zichtbaar te maken in het ontwerp van de snelle fietsroute. De snelle fietsroute als 
landschappelijk element is daarbij ondergeschikt aan het landschap waar deze doorheen loopt. 
Als voorbeeld is het gebied Wenumsche Veld uitgewerkt van een visie naar een uitwerking 
voor de landschappelijke inpassing van de snelle fietsroute. Uiteindelijk wordt voor alle 
landschapstypen een uitwerking gemaakt.

3 Casus
De presentaties hebben geleid tot verschillende bouwstenen. Samen met de klankbordgroep 
wordt op een representatief trajectdeel gekeken hoe deze verschillende bouwstenen in te 
vullen zijn in de snelle fietsroute Apeldoorn-Epe. Dit trajectdeel ligt tussen Wenum- Wiesel 
en Vaassen. Op dit traject komen de verschillende landschapstypen voor, is er sprake van 
meervoudig gebruik en zijn diverse kruisingen met gemotoriseerd verkeer. Aandachtspunten 
en bevindingen worden genoteerd op het aanwezige kaartmateriaal en geven zo input voor de 
verdere uitwerking.

Er is gewerkt in twee groepen, waarbij alle opmerkingen zijn genoteerd op de tekeningen. 
De opmerkingen van beide tekeningen zijn meegenomen bij de uitwerking van het ontwerp. 
Enkele punten die zoal zijn opgehaald:
 ▪ Het versterken van de beken in de beekdalen wordt als een belangrijke kans gezien, zodat 

de beken beter geaccentueerd worden en beleefbaarheid toeneemt. 
 ▪ Bij de bruggen wordt het krap, kunnen deze verbreed worden?
 ▪ Klompenpaden opnemen in de visie.
 ▪ Verlichting blijft een aandachtspunt in het donkere gebied (liever niet)
 ▪ Rustpunten toevoegen langs de route
 ▪ Aandacht voor veiligheid, cultuurhistorie, landschap en ecologie. 
 ▪ Kruispunt met de Papegaaiweg is erg gevaarlijk. 
 ▪ Bij de Ramsburgweg is een bajonetachtige oplossing wenselijk, omdat hier minder zicht is 

en de intensiteit iets hoger ligt. 



Snelle fietsroutes Stedendriehoek 5

Snelle � etsroutes Stedendriehoek

 ▪ De huidige bomen laten staan. 
 ▪ Nieuwe bomen mogelijk aanplanten. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een eik of een wilg, 

in plaats van een berk.
 ▪ De bomenrij bij de kruispunten onderbreken, om met natuurlijk sturen het kruispunt te 

accentueren. 
 ▪ Bij de kruisingen met de wegen ‘Marleweg’, ‘De Flesse’, ‘Poelweg’ zijn stopstrepen of 

drempels voldoende. Op deze wegen ligt de intensiteit laag. 
 ▪ De kruising met de Laan van Fasna is erg druk en gevaarlijk. Een tunnel is hier op zijn 

plek. 
 ▪ In hoeverre behoud je de kwaliteit van een snelle fietsroute, als allerlei maatregelen 

genomen worden en de as telkens verspringen? 

Bij de klankbordgroep blijven de volgende discussiepunten staan:
 ▪ Veiligheid; 
 ▪ Medegebruik van het fietspad;
 ▪ Zijn brommers en speedpedelecs wel of niet toegestaan? Gaat hier op gehandhaafd 

worden? De klankbordgroep ziet de werkgroep graag met een standpunt komen. 

4 Afsluiting
Alle onderzoeken die vanavond zijn gepresenteerd worden samengevoegd in één advies. Na 
de zomer gaat de werkgroep haar advies bepalen en daarna alle informatie aan de besturen 
voorleggen voor een besluit. 

In september wordt het advies gedeeld met de klankbordgroep. Er wordt besproken of een 
algemene inloopavond gewenst is. De afweging om die te houden wordt over gelaten aan de 
gemeentes. 

Roland Hendriksen sluit het gedeelte over de ´hoofdroute´ af. In de werksessie zijn opmerkingen 
gemaakt over de keuze van het trajectdeel. Het was niet mogelijk om deze avond het hele 
traject door te nemen. Als er opmerkingen zijn over andere delen van het traject, mogen die 
altijd gemaild worden naar Roland Hendriksen of Rico Andriesse.  

5 Feeder langs het kanaal en Zwitsal (Apeldoorn)
De gemeente Apeldoorn realiseert een fietsroute vanuit het centrum, langs het kanaal richting 
het noorden, tot aan de Ankelaarsweg (Mc Donalds). Goudappel Coffeng is aan het kijken om 
deze route verder door te trekken als toevoerroute van/naar de snelle fietsroute. De route gaat 
vervolgens via de Stadhoudersmolenweg. De route wordt uitgewerkt conform de inrichting van 
de hoofdroute.
Gekeken is om de toevoerroute noordelijker aan te laten takken op de snelle fietsroute, 
bijvoorbeeld via Jonas of de Jonasweg. Tijdens een eerdere fietsroute met de klankbordgroep 
is geconstateerd dat deze route onveilig is. Daarnaast moet er te veel om gefietst worden, 
waardoor het gebruik van fietsers afneemt. Sommige aanwezigen pleiten voor een nieuwe 
verbinding verder naar het noorden, maar die suggestie wordt niet door iedereen gedragen. 
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Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor het invullen. 
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