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8.1.3. Laan van Fasna 

Aan de zuidrand van Vaassen is een fietstunnel opgenomen onder de bocht in de 

Laan van Fasna. Voor fietsers die vanaf de westzijde nadere is een gelijkvloers 

fietspad toegevoegd. Het fietspad langs de Laan naar Fasna is rechtgetrokken en op 

de optimale afstand van 5,0 meter uit de rijbaan gelegd. Bij De Prik is een beperktere 

tussenbermbreedte toegepast voor de inpassing tussen de Laan van Fasna en de 

tuinen van de aanliggende bebouwing. 

Voor het kruispunt met de Deventerweg zijn twee varianten uitgewerkt. Voor 

de inpassing van het tweerichtingenfietspad aan de westzijde van de Laan van 

Fasna is bij de bestaande rotonde onvoldoende ruimte. In de twee varianten, een 

voorrangskruispunt met middenberm en een kruispunt met verkeerslichten is wel 

voldoende ruimte aanwezig. Voordeel van de verkeerslichten is dat de bussen van het 

openbaar vervoer met prioriteit kunnen worden afgewikkeld. Dit gaat wel ten kosten 

van het non-stopkarakter van de snelle fietsroute.

Figuur: Tunnel Laan van Fasna
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8.1.4 Tunnel Eekterweg 

Bij de Eekterweg is een tunnel ontworpen voor een veilige en conflictvrije kruising 

met deze ontsluitingsweg. Vanaf de hellingbanen van de tunnel kan het omliggende 

gebied worden bereikt.

8.1.5 Ontbrekende schakel Spoorstraat 

Bij de Spoorstraat is het bestaande fietspad over het Treinbaanpadtracé onderbroken 

en wordt over de rijbaan van de Spoorstraat gefietst. In het ontwerp van de snelle 

fietsroute is deze ontbrekende schakel ingevuld door realisatie van een nieuw 

fietspad op het treinbaanpadtracé. Om te voorkomen dat het fietspad samen 

met de Spoorstraat een te grote barriere voor het overstekende vee wordt, is ook 

een koetunnel onder de fietspad en de weg in het ontwerp en de kostenraming 

meegenomen.

8.1.6. Catalogus gelijkvloerse kruispunten

Voor de gelijkvloerse kruispunten is een catalogus opgesteld met 

ontwerpmogelijkheden. Voor de kostenraming is telkens een, verkeerskundige 

geschikte, oplossing uitgewerkt. In de vervolguitwerking is het wenselijk de precieze 

kruispuntuitwerking in afstemming  met de omgeving nader uit te werken om 

zo per punt een passende en verkeersveilige oplossing te verkrijgen. Belangrijke 

aandachtspunten zijn: zorgen voor voldoende zicht tussen fietsers en verkeer op de 

kruisende weg, snelheidsremming en attentieverhoging, inpassing in de beschikbare 

ruimte en ruimtelijke structuur.

Figuur: Tunnel Eekterweg
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1. Stoppen

Zorg ervoor dat automobilisten stoppen bij het kruispunt om de fietsers voorrang te 

kunnen geven. Zonder aanvullende voorzieningen is deze maatregel alleen geschikt 

voor ondergeschikte zijwegen.

2. Drempel

Met ene drempel wordt snelheidsremming en attentieverhoging bereikt om fietsers 

veilig in de voorrang te kunnen afwikkelen. Dit is de standaardoplossing voor 

kruispunten met een snelle fietsroute bij een erftoegangsweg. Voorwaarde is dat er 

voldoende zicht aanwezig is.

3. Natuurlijk sturen

Met maatregelen volgens het concept van Natuurlijk Sturen wordne natuurlijke 

elementen, doorgaans groen, ingezet om verkeersoplossingen te ondersteunen. Ze 

kunnen zelfstandig, als geen ingrijpende aanpassingen nodig zijn, of als aanvulling op 

de andere maatregelen toegepast. Schetsboek Natuurlijk Sturen biedt informatie en 

(Limburgse) voorbeelden.

4. Bijbuigen

Om voldoende zicht te garanderen tussen de gebruikers van de fietsroute en de 

bestuurders op de zijweg kan het nodig zijn de zijweg en/of de fietsroute iets 

bij te buigen. Zo ontstaat een voldoende grote zichtdriehoek en ontstaat meteen 

snelheidsremming en attentiewaarde voor de uitgebogen weg.
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5. Bajonet

Een verdergaande uitbuiging betreft de bajonetkruising. Deze oplossing is vooral 

geschikt voor kruisingen waarbij de zijweg en het fietspad elkaar niet haaks kruisen. 

Door de zijweg met een bajonet aan te sluiten wordt voldoende zicht gemaakt en 

wordt de doorgaande lijn van de zijweg onderbroken.

6. Pleintje

Waar de omstandigheden aanleiding geven om ook de fietsers de snelheid aan te 

laten passen en bijvoorbeeld de omgeving of aanwezige voetgangers leidend zijn 

voor het ontwerp, kan een pleintje worden toegepast. De fietsroute wordt even 

onderbroken, er is geen sprake meer van voorrang, en er ontstaat een plek op en 

langs de route die zich ook leent als rustplek, wachtplek etc.

8.1.7 Conclusie verkeerstechnisch ontwerp

Op het niveau van het schetsontwerp is het goed mogelijk om de snelle fietsroute 

Apeldoorn – Epe via het treinbaanpadtracé volgens de eisen van een snelle fietsroute 

vorm te geven. Uiteraard dient in de volgende fasen een nadere afweging te worden 

gemaakt in hoeverre de keuzes die daar bij horen ook qua maatschappelijke wensen, 

ruimtebeslag, inpact op omgeving, landschap en ecologie en kosten, opwegen tegen 

de meerwaarde van de snelle fietsroute. Voor nu is echter de conclusie: het kan.

Ook de toevoerroutes bij de Epe en Apeldoorn kunnen goed op het niveau van snelle 

fietsroute worden gerealiseerd, met uitzondering van in totaal 300 meter langs het 

kanaal, waar de snelle fietsroute niet met de volledige breedte inpasbaar is.
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8.2 kostenraming

Uitgangspunten

In de bijlage is een compleet overzicht opgenomen van alle uitgangspunten. De 

complete kostenraming met onderbouwing is als apart document meegeleverd.

De kostenraming zoals in de tabel opgenomen, is inclusief:

 ▪ grondaankoop;

 ▪ 15% nader te detailleren bouwkosten

 ▪ 10% objectrisico´s.

 ▪ risico, inclusief 10% objectoverstijgende risico’s;

 ▪ kosten voor de uitvoering van de landschapsvisie wat betreft:

 ▫ asymmetrische en symmetrische verbreding,

 ▫ realisatie bruggen over beken,

 ▫ compensatie boomkap en bermen;

 ▪ verlichting met een mastafstand van 50 meter.

De kostenraming zoals in de tabel opgenomen, is exclusief:

 ▪ BTW;

 ▪ kosten voor aangepaste verlichting;

 ▪ kosten voor ecologische maatregelen. 

In de kostenraming is een bedrag opgenomen voor beplanting met bomen. 

Voorgesteld is deze beplanting niet naast het tracé te plaatsen, dit bedrag kan worden 

gebruikt voor andere landschappelijke verbeteringen.   

investeringskosten per onderdeel x 1.000 euro’s investering +10%*

1 tunnel Anklaarseweg 2.105 2.316

2 Apeldoon – Wenum-Wiesel 830 913

3 Wenum-Wiesel 349 384

4 Wenum-Wiesel - Vaassen 936 1.030

5 tunnel Laan van Fasna 2.006 2.207

6 Vaassen (exclusief tunnel en kruispunt) 616 678

7 tunnel Eekterweg 2.084 2.292

8 Eekterweg – Epe 2.111 2.322

9a VRI Vaassen (Deventerweg) 578 636

totaal exclusief BTW 12.777

meerprijs investering +10%*

10 Feeder Apeldoorn 1.438 1.582

11 doortrekking Epe tot aan Kweekweg 357 393

Eco compensatie ecologische bermen 160 176

2.151

totaal exclusief BTW 14.928

9b i.p.v. 9a minderkosten voorrangskruispunt  i.p.v. VRI -149 -164 -164
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8.3 Kansen voor innovaties (clean tech)

Tauw en Goudappel Coffeng hebben in 2012-2013 het concept van ‘het duurzame 

fietspad’ ontwikkeld. Hierin is een groot aantal vernieuwingen voor snelle fietsroutes 

onderzocht. Relevante ideeën voor deze fase zijn beoordeeld. In de onderstaande 

tabel zijn diverse innovaties geranked , kijkend hoe kansrijk ze zijn voor de fietsers, 

maatschappij en innovatief zijn. Deze drie factoren bij elkaar is slimme verlichting het 

meest kansrijk, ook extra glad asfalt en C-ITS scoren goed. 

8,4 Verlichting

Voor de route Apeldoorn – Epe is gezien de ecologische waarde en landschappelijke 

kwaliteit een aangepast verlichtingsregime noodzakelijk. Uit oogpunt van 

fietskwaliteit is het wenselijk een snelle fietsroute te verlichten zodat deze ook op 

rustige, donkere tijden kan worden gebruikt. 

Het is wier echter ongewenst om in de nachtelijke uren de verlichting te laten 

branden. In de bestaande situatie is het nachtelijk gebruik zeer beperkt; de 

Dorpenroute biedt dan een sociaal veiliger alternatief. Dit betekent echter niet dat de 

snelle fietsroute helemaal niet wordt verlicht:

 ▪ er is aandacht nodig voor de kruispunten: voldoende zicht voor een veilige 

oversteek

 ▪ er is aandacht nodig voor de oriëntatie en routegeleiding: hiervoor zijn innovatieve 

oplossingen mogelijk

 ▪  er is verlichting nodig voor de drukke fietsuren in de donkere maanden

Ook voor de vormgeving van de verlichting (de lichtmasten) moeten worden gezocht 

naar een maatwerkoplossing die zorgt voor routegeleiding, verkeers- en sociale 

veiligheid maar die de landschappelijke kwaliteit niet aantast.

Tabel: Afweging meest kansrijke innovatieve maatregelen

Figuur: Lichtgevend fietspad in Cambridge
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Bijlagen
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Ingevulde kwaliteisbeoordeling per wegvak (bestaand)
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Reistijdmeting
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Op het gehele traject van Apeldoorn - Epe liggen reeds bestaande fietsbruggen. Het is 

de bedoeling dat deze een “luxere uitstraling” krijgen dan de huidige. De landhoofden 

worden geacht in goede staat te zijn, daar zijn geen aanpassingen aan voorzien. 

Voor de kostenraming zijn wij uitgegaan van de volgende werkzaamheden:

 ▪  Vrijkomende grond is vrij van verontreiniging  

 ▪  Vrijkomend asfalt is niet teerhoudend en zal worden afgevoerd naar een erkende 

verwerker (aangehouden transportafstand 25km, enkele reis) 

 ▪   Vrijkomend materiaal zal worden afgevoerd naar een erkende verwerker  

 ▪  Kosten voor zaken als: het opnemen en plaatsen van bebording, markering op de 

betonbanden en her en der opnemen van betontegels zijn niet apart inzichtelijk 

gemaakt. In dit stadium van het werk zijn hiermee samenhangende kosten 

opgenomen onder de post “nader te detailleren bouwkosten”.

 ▪ In de kostenraming is rekening gehouden met de aankoop van eventueel 

benodigde grond. Dit is specifiek aangegeven per trajectdeel. 

 ▪ Er is geen rekening gehouden met hergebruik van materiaal. Alle benodigde 

materialen worden nieuw geleverd (tenzij anders aangegeven) 

 ▪ In de raming is rekening gehouden met het aanbrengen van Openbare verlichting 

langs de snelle fietsroute. 

 ▪ Wanneer voorrangssituatie “aangebracht” moet worden is er vanuit gegaan dat dit 

enkel markering/ bebording betreft 

 ▪ Voor de aanplant van laanbeplating t.b.v. de snelle fietsroute als bomenlaan is 

door Eelerwoude een kostenpost  afgegeven voor het leveren en planten (inclusief 

plantgatverbetering) van berken 16-18cm. Dit is door Tauw opgenomen in deze 

raming.

Scope en uitgangspunten 

 1.  Algemeen 

1.1 Programma van Eisen

Doel van de kostenraming is om de investeringskosten te bepalen voor de aanleg van 

een snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe 

 2.  Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming  

Opbouw raming 

De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek 

(CROW-publicatie 137, herzien rekenmodel versie 3.05a).  

Opzet kostenraming:

 ▪ Ramingsvorm:Deterministisch

 ▪ Levensduur:Nee

 ▪ Geschatte bandbreedte bij deterministische raming

 ▪ Trefzekerheid70%

 ▪ Onderwaarde bandbreedte:-40%

 ▪ Bovenwaarde bandbreedte:40%

Algemene uitgangspunten

Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving 

(standlijn 1 januari 2017); Wijzigingen hierin, met als gevolg extra kosten, worden niet 

tot de scope van deze raming beschouwd. Dit is een bedrijfseconomische raming, 

dat wil zeggen dat er geen rekening is gehouden met marktwerking.  Gehanteerde 

eenheidsprijzen zijn kostenkengetallen. 

Uitgangspunten kostenraming
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Fietstunnel

 ▪ Voor wat betreft de aan te brengen fietstunnel/onderdoorgang is rekening 

gehouden met de aanleg van een open deel (toeritten) en een gesloten deel. In 

dit stadium van het werk is gerekend met een all-in kostenkengetal voor zowel het 

open- als het gesloten deel.

Uitgangspunten gesloten deel tunnel:

 ▪ Eenheidsprijzen zijn inclusief benodigd grondwerk 

 ▪ Er is rekening gehouden met het aanbrengen van tijdelijke en permanente 

damwanden 

 ▪ Er is rekening gehouden met het aanbrengen van gewapend betonnen wanden, 

vloer en dek. 

 ▪ Er is rekening gehouden met toepassen van bekisting, afwatering en het 

aanbrengen van een bergingskelder 

Uitgangspunten open deel tunnel:

 ▪ Grond ontgraven en vervoeren binnen het werk 

 ▪ Grond opslaan in tijdelijk depot 

 ▪ Overtollige grond afvoeren van het werk naar erkende verwerker 

Raming is exclusief:

 ▪  Kosten m.b.t. (bodem) saneringen 

 ▪  Milieukundige werkzaamheden 

 ▪  Aansluitingen nutsvoorzieningen 

 ▪  Verkeersvoorzieningen, omleidingsroutes, hulpbruggen e.d. 

 

Openbare verlichting

 ▪  Op dit moment ontbreekt het verlichtingsplan waardoor het niet mogelijk is een 

gedetailleerde raming voor dit onderdeel te kunnen opnemen in de raming.

 ▪   In het landschapsplan wordt aangegeven dat vanwege de openheid van de snelle 

fietsroute terughoudend moet worden omgegaan met het verlichten van de route.

 ▪ Verlichting wordt als een belangrijk onderdeel gezien in verband met donkerte en 

sociale veiligheid. 

 ▪ In de raming is derhalve uitgegaan van het aanbrengen van 1 lichtmast per 50 

meter in het geval van een volledig nieuw aan te leggen (deel) traject op de route.

Fietsbrug

 ▪ Conform het landschapsplan van Eelerwoude zal er bij fietsbruggen (in geval van 

kruisingen van het fietspad met beken en sloten ) gebruik worden gemaakt van de 

oude bakstenen landhoofden van de vroegere spoorlijn.

 ▪ De oude bakstenen landhoofden zijn relicten van de voormalige spoorlijn en dienen 

met zorg te worden behandeld.

 ▪ Voor de aanpassing van de bestaande bruggen is gerekend met het vervangen en/

of verbreden van de brugdekken en leuningen.

 ▪ Op sommige plekken op de route is er sprake van een duiker. Het is belangrijk 

de beekovergangen te verduidelijken door het toevoegen van bruggen waar een 

duidelijke beekovergang afwezig is. In dit geval zal de bestaande constructie in 

zijn geheel worden verwijderd en een nieuwe brug inclusief landhoofden worden 

aangelegd.
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 3.3 Bouwkosten Deel 2 (Termaaden - Wenum Wiesel)

 ▪ Dit deel van het traject zal voornamelijk bestaan uit het verbreden van het 

bestaande fietspad.  

 ▪ Het betreft een verbreding van 2 meter naar 4 meter (1 meter aan beide zijden) of 

een enkelzijdige verbreding aan de westzijde met 2 meter. 

 ▪ Op het traject is 1 brug aanwezig, deze moet geschikt worden gemaakt voor de 

snelle fietsroute.  

 ▪ Er zal een nieuwe brug over de Papegaaibeek worden aangelegd 

 ▪ Bij een 3-tal kruisingen zal de bestaande situatie worden aangepast naar een 

verkeersplateau waarbij de snelle fietsroute in de voorrang is. 

 ▪ Het kruispunt van De Nieuwekamp en Hoge Brink zal worden aangepast naar een 

“mini fietsstraat”. 

 ▪ Voor het aanbrengen van laanbeplanting worden 124 berken 16-18 cm geplant. 

 

3.5 Bouwkosten Deel  3 (Wenum Wiesel - brug over de Wenumse Beek)

 ▪ Een deel van het fietspad op dit traject zal symmetrisch worden verbreed. 

 ▪ Ter plaatse van de kruising met de Papagaaiweg zal er een shared space worden 

aangelegd. Daarbij is rekening gehouden met het verwijderen van het bestaande 

asfalt en de aanleg van klinkerverharding/natuursteen. In het kostenkengetal zijn 

ook kosten opgenomen voor inrichtingselementen.

 ▪  Bij de Astaweg zal ook een reconstructie van het kruispunt plaatsvinden, inclusief 

de aanleg van een verkeersplateau 

 ▪ Er is rekening gehouden met de aankoop van grond ter plaatse van de uitbreiding 

van de kruising Astaweg. 

3.  Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten 

3.1 Opbouw snelle fietsroute

Constructieopbouw van het fietspad: 

 ▪ 50 cm zand voor zandbed 

 ▪ 25 cm puingranulaat 

 ▪ 6 cm asfalt AC 22 Base 

 ▪ 3 cm asfalt AC 8 surf rood 

De snelle fietsroute is 4 meter breed en heeft aan weerszijden een obstakelvrije zone 

van 0,50 meter. 

3.2 Bouwkosten Deel 1 (t.h.v. kruising Koninginnelaan - Sneliusstraat tot aan 

Termaaden)

 ▪  Er zal een aansluiting worden gemaakt op de bestaande situatie waarna er een 

nieuw fietspad zal worden aangelegd in de richting van de Anklaarseweg. 

 ▪  Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe snelle fietsroute zal het terrein vooraf 

functievrij worden gemaakt. 

 ▪  Er zal een fietstunnel worden aangelegd onder de Anklaarseweg. Voor de toeritten 

is in totaal 182 meter aangehouden. Het gesloten deel onder de weg heeft een 

lengte van 22 meter. 

 ▪ Het bestaande fietspad met aansluiting op de Anklaarseweg zal asymmetrisch 

worden verbreed met 1 meter. In het kostenkengetal voor het verbreden zijn kosten 

opgenomen voor o.a. zagen asfalt, trapfrees, aanbrengen fundering, aanbrengen 

wapeningsnet en asfalt.

 ▪  Er zal een nieuwe ontsluiting worden gecreëerd bij “De Jagerhuizen” naar 

Termaaden. Door de aanleg van een fietstunnel zal de huidige ontsluiting komen te 

vervallen. Er zal een fietsstraat worden gerealiseerd. 
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3.8 Bouwkosten Deel 6 ( Kruising Laan van Fasna met Schaarpan - kruising fietspad 

met Logtenbergweg)

 ▪ Dit deel van het traject zal voornamelijk bestaan uit het verbreden (asymmetrisch 

en symmetrisch) van het bestaande fietspad.  

 ▪ Over een lengte van 416 meter zal er een volledig nieuw fietspad inclusief 

fundering worden aangelegd. 

 ▪ Vanwege het rechttrekken van het fietspad langs de Laan van Fasna zijn op een 

4-tal locaties reconstructies, van aansluitingen, noodzakelijk. 

 ▪ Op de route zijn 4 bruggen aanwezig welke allemaal moeten worden aangepast 

aan de nieuwe snelle fietsroute. 

 ▪ Het kruispunt bij de Pastoorsweg krijgt een volledige reconstructie. 

 

3.9 Bouwkosten Deel 7 (Fietstunnel onder Eekterweg + aanvullende werkzaamheden)

 ▪ Er zal een fietstunnel worden aangelegd onder de Eekterweg. Voor de toeritten is in 

totaal 180 meter aangehouden. Het gesloten deel onder de weg heeft een lengte 

van 26 meter. 

 ▪ Bestaande fietspad zal voor een klein deel worden verbreed, daarnaast is rekening 

gehouden met de aanleg van 135 meter nieuw fietspad 

 

3.6 Bouwkosten Deel 4 ( Brug over de Wenumse Beek - Fietstunnel Laan van Fasna)

 ▪ Dit deel van het traject zal voornamelijk bestaan uit het verbreden (asymmetrisch 

en symmetrisch) van het bestaande fietspad.  

 ▪ Er worden 3 verkeersplateaus aangelegd bij de Marleweg, Groeneveltweg en de 

Poelweg. 

 ▪ Het kruispunt bij de Rambrugweg krijgt een reconstructie in verband met een 

andere aansluiting op de fietssnelroute. 

 ▪ Ter plaatse van het verwijderde asfalt zal een groene inrichting terug moeten 

komen. In de raming is hiervoor een post opgenomen van EUR 2.500,00. In een 

volgende fase van dit project dient dit nader te worden uitgewerkt. 

 ▪ Voor het aanbrengen van laanbeplanting worden 168 berken 16-18 cm geplant. 

 ▪ In dit trajectdeel bevinden zich 1 dam/duiker die wordt vervangen door een brug. 

 

3.7 Bouwkosten Deel 5 (Fietstunnel Laan van Fasna Vaassen + aansluitingen)

 ▪ Er zal een fietstunnel worden aangelegd onder de Laan van Fasna. Voor de toeritten 

is in totaal 180 meter aangehouden. Het gesloten deel onder de weg heeft een 

lengte van 22 meter. 

 ▪ Er komt een nieuw regulier fietspad met een breedte van 3 meter met 

aansluitingen op de bestaande fietspaden bij Laan van Fasna en Gieterij. 

 ▪ Een aanwezige watergang zal worden gedempt met vrijkomende grond uit het 

werk 
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3.11 Bouwkosten Deel 9a ( Reconstructie kruising Laan van Fasna  - Rotonde 

Deventerstraat in Vaassen) VRI

 ▪ Opbreken volledig asfaltpakket rotonde, exclusief fundering t.b.v. aangepast 

kruispunt 

 ▪ Opbreken volledig asfaltpakket fietspad, voetpad, middengeleider en rammelstrook. 

Fundering blijft in dit stadium intact 

 ▪ Aanleg van een nieuw voetpad, fietspad, middengeleider, asfalt t.b.v. nieuwe 

inrichting kruispunt 

 ▪ Leveren en plaatsen van een nieuwe VRI 

 

3.12 Bouwkosten Deel 9b ( Reconstructie kruising Laan van Fasna  - Rotonde 

Deventerstraat in Vaassen) Voorrangskruising

 ▪ Opbreken volledig asfaltpakket rotonde, exclusief fundering t.b.v. aangepast 

kruispunt 

 ▪ Opbreken volledig asfaltpakket fietspad, voetpad, middengeleider en rammelstrook. 

Fundering blijft in dit stadium intact 

 ▪ Aanleg van een nieuw voetpad, fietspad, middengeleider, asfalt t.b.v. nieuwe 

inrichting kruispunt 

 ▪ Extra post voor plaatsen van bebording i.v.m. voorrangskruispunt 

 

3.12 Bouwkosten Feeder

 ▪ Voor deze alternatieve route wordt het bestaande fietspad vanaf de Anklaarseweg 

in noordelijke richting, ten westen van het Apeldoorns Kanaal, opgewaardeerd naar 

snelle fietsroute. 

 ▪ Uitgangspunt hierbij is dat het kanaal niet zal worden gedempt. De snelle fietsroute 

zal worden ingepast waarbij voldoende berm noodzakelijk is.  

 ▪ Op 2 stukken langs de route (200 meter en 100 meter lang) is de ruimte 

3.10 Bouwkosten Deel 8 (Vanaf fietstunnel onder Eekterweg - kruispunt Brakerweg - 

Ledderweg, Epe)

 ▪ Dit deel van het traject zal voornamelijk bestaan uit het verbreden (asymmetrisch 

en symmetrisch) van het bestaande fietspad.  

 ▪ Er zal een nieuwe brug, ten noorden van de Nijmolenschebeek, worden aangelegd. 

 ▪ Over een lengte van 820 meter zal er een volledig nieuw fietspad inclusief 

fundering worden aangelegd. 

 ▪ Het kruispunt van de Brinkerweg met de Spoorstraat zal worden gereconstrueerd. 

 ▪ Landbouwtunnel/ Veetunnel

Voor de aanleg van de landtunnel/veetunnel zijn wij uitgegaan van het volgende 

aannames:

 ▪ Er is rekening gehouden met het toepassen van bemaling.

 ▪ Het gesloten deel van de landbouwtunnel bedraagt 37 meter.

 ▪ Voor de in- en uitloop van de tunnel is rekening gehouden met een lengte van 15 

meter.

 ▪ Aan weerszijden van de toeritten zal op het beton een hekwerk/leuningconstructie 

worden aangebracht.

 ▪ Het is niet nodig om asfalt aan te brengen in de landbouwtunnel

 ▪ Er is rekening gehouden met een post voor het aanbrengen van een voorziening in 

de tunnel t.b.v. het verwijderen van gier

 ▪ Er is geen rekening gehouden met het aanbrengen van verlichtingselementen in de 

tunnel

 ▪ Uitgangspunt is dat de landbouwtunnel een sobere maar doelmatige uitstraling 

krijgt.

 ▪ Inwendige breedte 2,5 meter, inwendige hoogte 4,50 meter.

 ▪ Voor de dikte van de wanden, vloer en dek is uitgegaan van 0,45 meter. 

Uitgangspunt is het aanbrengen van 125 kg wapeningsstaal per m3 beton.
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 4.  Uitgangspunten overige kostencategorieën 

 

4.1 Vastgoed

 ▪ Grondverwerving; opgenomen in de raming  

 ▪ Bebouwing; niet van toepassing 

 ▪ Schadeloosstelling; niet van toepassing 

 ▪ Nadeelcompensaties; niet van toepassing 

4.2 Engineering

 ▪ De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 15% van de voorziene 

bouwkosten. 

4.3 Overige bijkomende kosten

 De volgende kosten worden gerekend tot de overige bij komende kosten: 

 ▪ Heffingen en leges vergunningen 

 ▪ Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering) 

 ▪ Compenserende maatregelen  

 ▪ Aanleg van nieuwe kabels en leidingen (aansluitingen op nutsvoorzieningen) 

 5. Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten 

 ▪ Voor de investeringkosten van het project is een objectoverstijgende 

risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal investeringskosten als 

dekking voor de projectonzekerheden 

onvoldoende. Hier zal een nadere inpassing van het ontwerp nodig zijn. 

 ▪ De route loopt over de bestaande fietsbrug bij de Stadhoudersmolenweg. Er zijn 

geen werkzaamheden aan de brug opgenomen in de raming. 

 ▪ Het bestaande fietspad langs de Stadhoudersmolenweg zal worden verbreed naar 4 

meter en krijgt een rode deklaag. 

 ▪ Ter hoogte van de kruising van de Hommel met de Stadhoudersmolenweg zal een 

nieuwe 3-poots rotonde worden aangelegd. 

 ▪ Na de rotonde zal er een nieuw fietspad inclusief fundering worden aangelegd waar 

in de bestaande situatie een zandpad loopt. Daarna volgt een aansluiting op de 

nieuwe snelle fietsroute. 

 

3.13 Bouwkosten doortrekking langs Epe

 ▪ Voor dit tracé zal een nieuwe snelle fietsroute worden aangelegd ten noorden van 

de Tongerenseweg en aan de oostzijde van Epe. 

 ▪ De route loopt door weilanden en over grond van een boomkweker. Hiervoor zijn 

m2 grondaankoop opgenomen. 

 ▪ Er is rekening gehouden met het kappen van bos voor de aanleg van de route. Het 

verwijderde bos zal opnieuw worden ingepland. Hierbij is rekening gehouden met 

het planten van ca. 150 stuks geveerde spil (150-200cm). 

 ▪ De route vervolgt in noordelijke richting langs een bestaande duiker naar de 

aansluiting met de Kweekweg. Hiertoe zal de snelle fietsroute worden aangelegd 

waar zich nu een bomenrij bevindt. De bomen worden verwijderd en zullen op een 

nader aan te wijzen plek worden herplant.
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Kaarten snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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Procesverslagen klankbordgroep
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Snelle fietsroutes Stedendriehoek

Verslag eerste klankbordgroep bijeenkomst

maandag 10 oktober 2016, Jachtlust Twello
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Snelle � etsroutes  Stedendriehoek 

Maandagavond 11 oktober heeft de eerste klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden voor de 
snelle fietsroutes tussen Apeldoorn Epe en tussen Deventer en Zutphen. Hiervoor zijn lokale en 
regionale belangenorganisaties uitgenodigd.

Het doel van de avond was om gezamenlijk knelpunten en wensen voor de verschillende 
routes te bespreken. Dit om lokale kennis van de verschillende routes op te nemen en 
praktische zaken niet over het hoofd te zien. Tijdens de bijeenkomst was het vooral halen van 
informatie bij de klankbordgroep. In 2014 heeft een eerdere studie met gebruik van GSM-data 
een voorkeursroute uitgekozen. Als vraag op diverse gemeenteraden, wordt uitgezoomd en 
meerdere routes bestudeerd.

Tijdens het proces worden diverse stappen doorlopen om tot snelle fietsroutes te komen tussen 
Deventer en Zutphen en tussen Apeldoorn en Epe. 

De eerste 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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Snelle � etsroutes Stedendriehoek

Tijdens de klankbordgroep bijeenkomst waren ongeveer 25 personen aanwezig, van ongeveer 
10 verschillende belangenorganisaties. Onder andere waren aanwezig:
- Dorpsraad Wenum Wiesel;
- Emster Belang;
- Fietsersbond afdeling Epe, Apeldoorn, Deventer, Provincie, stedendriehoek
- Wandelnet;
- Politie Oost Nederland;
- Dorpsraad Gorssel
- Dorpsraad Epse-Joppe;
- Veilig Verkeer Nederland Lochem;
Daarnaast waren diverse gemeente ambtenaren aanwezig. 

De avonds is plenair gestart, waarbij nog kort de aanleiding werd verteld. Vervolgens zijn de 
belangenvertegenwoordigers voor de route tussen Deventer en Zutphen en voor de route tussen 
Apeldoorn en Epe bij elkaar aan tafel gaan zitten om op de kaarten de kansen en knelpunten 
van de verschillende routes te benoemen. 
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Snelle � etsroutes  Stedendriehoek 

De verschillende opmerkingen zijn gebundeld in een kansen en knelpuntenkaart. Hiervoor is 
onderscheid gemaakt tussen de twee verschillende routes. Daarnaast zijn opmerkingen gemaakt 
waar rekening mee gehouden dient te worden, maar niet zo zeer op de kaart zelf aan te wijzen is.

De uitkomsten
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Snelle � etsroutes Stedendriehoek

Knelpunten Snelle fietsroute langs N348:
- Veel wachten door kruispunten;
- Diverse uitritten;
- Medegebruik door ruiters t.h.v. Gorssel;
- Vrachtverkeer;
- Kruispunt N339: oversteek Tunnel.

Kansen Snelle fietsroute langs N348:
- 30 km gebied bij Eefde

Knelpunt Route 1:
- Conflict met wandelverkeer.

Knelpunt Route 2:
- Wordt weinig gebruikt door fietsers. 

Knelpunt Route 3:
- Geen fietspad aanwezig in huidige situatie. 

Knelpunten feeder Deventer:
- Bij Pothoofd moet je twee keer oversteken.

Knelpunten feeder N348-Epse- Deventer A1
- Oversteken van A1: zie plan Deventer Zuid;
- Olthoflaan: gedeeltelijk zandweg. 

Knelpunten feeder Gorssel:
- Conflict met geparkeerde auto’s bij het winkelcentrum. 

Knelpunten en kansen Deventer - Zutphen
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Snelle � etsroutes  Stedendriehoek 

Kansen en wensen:
- Snelle fietsroute via het spoor;
- Snelle fietsroute Lindeboomweg- Kamperweg – Molenweg;
- Route langs de westzijde van N348, zodat je niet hoeft over te steken;
- Route over de IJsseldijk;
- Nieuwe tunnel bij het spoor in Zutphen; 
- Feeder Epse – Deventer-oost: hier is momenteel al een olifantenpaadje.
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Snelle � etsroutes Stedendriehoek

Knelpunt route 1:
- De toezicht verlichten;
- Fietser voorrang geven op de route bij kruispunten;
- Het autoverkeer is onprettig;
- Gaat de route door Vaassen of er omheen?

Kansen en wensen route 1:
- Verlichten van toezicht en handhaving;
- Fietsers in de voorrang.

Knelpunten en kansen Apeldoorn - Epe
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Snelle � etsroutes  Stedendriehoek 

Knelpunten route 2: 
- Veel medegebruik van wandelaars, los lopende honden, ruiters;
- Tegenliggers (o.a. scholieren);
- Soms is er bebording van fietspaden, niet altijd zijn de bromfietsers toegestaan op het 
 fietspad;
- De bruggen bij de beekjes zijn smal;
- De route is donker, hoe is verlichting mogelijk i.v.m. Veluwse donker;
- Tussen Brinkerweg en Westendorperweg is de route momenteel onverhard;
- Aan de kopermolenweg is de ‘De Koperen Ezel’;

Kansen en wensen route 2:
- Combinatie met recreatie
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Snelle � etsroutes Stedendriehoek

Knelpunten route 3:
- Tegenliggers;
- Vrije ligging van fietspad;
- Momenteel is het fietspad smal;
- Sociaal onveilig.

Kansen en wensen route 3:
- Fietsverkeer van/naar Oene;
- Brinkerweg niet inrichten als fietsstraat;
- Combinatie met recreatie;
- Stadhoudersmolenweg is binnendoor. 
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Snelle � etsroutes  Stedendriehoek 

Houd rekening met de verschillende soorten fietsers
-  Scholieren;
- Woon-werk verkeer;
- Recreanten;
- Race fietsers.

Hotels/Campings/Bungelowparken/Fietsverhuurbedrijven;

Algemene aandacht voor wandelaar en voetgangers in mobiliteitsplannen;

Veel handhaving is niet mogelijk, dus niet teveel van verwachten als mogelijke maatregel;

Wordt de route tegelijkertijd in één richting gebruikt of beide kanten op?

Innovatieve oplossingen voor de verlichting, bijvoorbeeld bewegingssensoren. 

Buiten de scope & algemene opmerkingen
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Met behulp van de input van deze bijeenkomst wordt gekozen voor de juiste variant. 
Daarnaast zijn voor de verschillende routes, op verschillende momenten bijeenkomsten gepland. 

Route Apeldoorn – Epe
Naar aanleiding van de eerste klankbordgroep bijeenkomst is besloten om een extra klankbord 
bijeenkomst te organiseren voor de route Apeldoorn - Epe, omdat niet alle belanghebbenden 
aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de inventarisatie besproken 
en waar mogelijk aangevuld. Daarnaast worden de potenties van de verschillende routes 
besproken.

Bijeenkomst 2: 28 oktober  - 15.00 : 17.00 uur
Locatie:??
Bijeenkomst 3: 11 november - ‘s middags (fietsen langs de voorkeursvariant)
Bijeenkomst 4: 21 november - ‘s avonds (schetsontwerp bespreken)

Route Deventer – Zutphen

Tijdens de tweede bijeenkomst wordt de voorkeursvariant langs gefietst en op meerdere 
momenten gestopt, waar u verbeterpunten van de route kunt aangeven. Tijdens de derde 
bijeenkomst wordt het ontwerp gepresenteerd. 

Bijeenkomst 2: 4 november - ‘s middags (fietsen langs de voorkeursvariant)
Bijeenkomst 3: 28 november - ‘s avonds (schetsontwerp bespreken)

Hoe gaat dit proces verder?
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Snelle fietsroutes Stedendriehoek - Apeldoorn Epe

Verslag tweede klankbordgroep bijeenkomst

Vrijdag 28 oktober 2016, Hezebrink Emst
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Vrijdagmiddag 28 oktober heeft de tweede klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden voor 
de snelle fietsroutes tussen Apeldoorn. Hiervoor zijn lokale en regionale belangenorganisaties 
uitgenodigd.

Het doel van de middag was om wederom gezamenlijk knelpunten en wensen voor de 
verschillende varianten te bespreken. Hierbij was speciale aandacht voor de toevoerroutes 
naar de steden en dorpen, mogelijkheden om routes te combineren en de landschappelijke 
inpassing van de route. Verder is aandacht geschonken aan de ‘wat als situatie’. Wat als voor een 
belangenorganisatie de meest ongunstige variant, toch de algemene voorkeursvariant wordt. 
Hoe is om te gaan met deze situatie en welke maatregelen zijn te denken om het voor deze 
belangenorganisatie de situatie te verzachten?

De middag is afgetrapt met een introductie, waarbij werd geschetst wat onder een snelle 
fietsroute wordt verstaan. Daarbij is het project ‘snelle fietsroutes Apeldoorn – Epe’ toegelicht en 
het bijkomende proces.  

De tweede 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 klankbordgroep bijeenkomst waren ongeveer 15 personen aanwezig. De belangen 
werden vertegenwoordigd van: 
- Fietsersbond, afdeling Epe en Apeldoorn;
- Veilig Verkeer Nederland, afdeling Apeldoorn en Epe;
- Buurtvereniging Vegtelarij Epe;
- Oener Belang;
- Wijkraad Kerschoten
- Wijkraad de Naald
- Dorpsraad Wenum Wiesel
- Emster Belang

Daarnaast waren de gemeente Apeldoorn en Epe aanwezig. 

De lijst met genodigden voor deze bijeenkomst
 is opgenomen in de bijlage.



Snelle fietsroutes Stedendriehoek 4

Snelle � etsroutes  Stedendriehoek 

Tijdens de middag zijn verschillende suggesties en uitspraken gedaan. Tevens zijn op de eerste 
klankbordgroep bijeenkomst van 10 oktober de kansen en knelpunten opgehaald. Deze kaart is 
toegevoegd als bijlage 1. 
De uitspraken tijdens deze bijeenkomst zijn hieronder geplaatst. 

Daarenboven zijn suggesties gedaan die niet zozeer een specifieke locatie hebben, maar waarbij 
rekening mee gehouden dient te worden. Deze zijn als algemene opmerkingen opgenomen.

De uitkomsten

Knelpunten en kansen route 1

Knelpunten:
- Vanuit Emst is er geen fietsverkeer richting Apeldoorn;
- Gezondheid, uitlaatgassen van auto’s;
- De route eindigt bij een drukke oversteek met de Anklaarsweg.

Kansen en wensen:
- Langs de dorpenroute is al verlichting aanwezig;
- De route wordt gebruikt door scholieren;
- Er is veel verkeer van Emst naar Apeldoorn.
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Knelpunten:
- Onoverzichtelijke kruispunten, waarbij slecht zicht is voor de auto’s;
- Veel (landbouw) verkeer aanwezig;
- Fietsers hebben geen voorrang, kost de fietser veel energie;
- Het tegenwerken van grondeigenaar;
- Geen zicht van verschillende zijwegen bij de Papagaaiweg en Astaweg;
- Conflict met het klompenpad;
- De route eindigt bij een drukke oversteek met de Anklaarseweg;

Kansen en wensen:
- Het asfalt van de route is niet optimaal;
- Fietsers zoveel mogelijk voorrang;
- De breedte voldoet redelijk voor een snelle fietsroute;
- Het is de kortste route van Epe naar Apeldoorn.

Knelpunten en kansen route 2
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Knelpunten en kansen route 3

Knelpunten:
- -

Kansen en wensen:
- Oversteek met de Anklaarseweg is goed oplosbaar;
- Een tussendoorroute via Stadhoudersmolenweg.
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Epe: 
- Andere route via Brinklaan, Pastorielaan en/of Diepenweg;

Ramsbrugweg-Kanaweg-Poelweg: 
- Veel landbouwverkeer

Apeldoorn:
- Weinig ruimte op de Koninginnelaan;
- Congestie bij Damhertstraat en Gazellestraat;
- Drukke oversteek Loolaan;
- Langs Kanaal-Noord wordt al een nieuw fietspad aangelegd. 
- 

Een toevoerroute tussen de drie routes.

Knelpunten en kansen feederes
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Algemene opmerkingen

Wat is de insteek van de route? Een snelle fietsroute of een route voor snelle fietsers?

De gemeente Apeldoorn heeft diverse plannen gemaakt voor 2017, houd hier rekening mee.

Hoe wordt de keuze voor de voorkeursvariant gemaakt? Welke criteria worden hierbij gebruikt? 
Hoe SMART zijn die?

Op welk moment van de dag fietsen de meeste mensen op welke route? Zodat achterhaalt kan 
worden of het recreatief of woon/werk verkeer (tevens scholieren) zijn.

Anklaarseweg is een gevaarlijk kruispunt, een drukke oversteek. ‘S ochtends is er congestie en 
chaotische situaties. 

De gemeenteraad heeft in juli 2016 haar verkeersvisie vastgesteld. Hierop is een amendement 
opgenomen om doorgaand vrachtverkeer door Noord West Apeldoorn te verminderen. 

De verlichting van de fietsroute, hoe wordt hiermee omgegaan? Is dit een criterium dat het 
aanwezig moet zijn in de huidige situatie? 

Is het mogelijk om de fietsroute te verlichten in verband met Veluws Donker? Welke innovatieve 
ideeën zijn er, bijvoorbeeld ‘Glow in the dark’?

Geen mais verbouwen bij de hoeken van kruispunten, dit belemmerd zeer het zicht voor zowel 
fietsers als auto’s. 

Neem de feeders mee in de afweging voor een voorkeurstracé. De feeders van de dorpenroute en 
de spoorbaantracé kennen meer knelpunten, dan de kanalenroute. Dit beïnvloed de keuze voor 
een route van de fietser.

Tevens heeft de klankbordgroep gereageerd op de enquête die is uitgezet. 
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Ten tijde van deze bijeenkomst zijn ook de telcijfers bekend gemaakt. In de periode van 24 
september tot en met 9 oktober 2016 is op verschillende locaties geteld met behulp van telslangen. 
Gebruik makend van de telcijfers is de potentie van iedere route berekend. Dit is een schatting 
van hoeveel fietsers gebruik zullen maken van de route in 2030, als de route is opgewaardeerd 
tot een snelle fietsroute. Hierdoor is de huidige en toekomstige situatie bekend en helpt het bij 
de keuze naar een voorkeursvariant. Uiteraard wordt hierbij ook de input van deze bijeenkomsten 
meegenomen en de nadere afweging van de alternateven.

Daarnaast is een enquête uitgezet, om te polsen bij de bewoners welke route zij momenteel 
al gebruiken, voor welk tracé zijn/haar voorkeur naar uit gaat en welke eisen, bijvoorbeeld 
verlichting, verbreden van het fietspad, belangrijk worden gevonden. Deze enquête wordt 
steekproefsgewijs uitgezet op basis van de postcode door het bedrijf PanelClix. Tevens is voor 
de belangenorganisaties de mogelijkheid om deze enquête uit te zetten, onder hun achterban. 
Tijdens de analyse van de resultaten, kan onderscheid worden gemaakt wie via PanelClix en wie 
via welke belangenorganisatie de enquête invult. 

De derde bijeenkomst is gepland en samen met de klankbordgroep langs de voorkeursvariant 
te fietsen. Op meerdere momenten wordt gestopt om naar de route en zijn omgeving te kijken 
en verbeter- en aandachtspunten aan te beschrijven. Tijdens de vierde bijeenkomst wordt het 
ontwerp gepresenteerd. 

Route Apeldoorn – Epe
Bijeenkomst 3: 11 november, 13.00 uur (verdere informatie volgt nog)

Bijeenkomst 4: 28 november (voorlopige datum)

Hoe gaat dit proces verder?
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