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1
1.1

Inleiding
Opgave en achtergronden

De oostelijke flank van de Veluwe is een prachtig gebied met veel
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden. Waarden die
mede zijn ontstaan door de ligging tussen de hoger gelegen Veluwe
en de lager gelegen IJssel. Dorpen en steden hebben zich er
ontwikkeld en ze zijn onderling verbonden door routes die van noord
naar zuid lopen.
Apeldoorn, Vaassen en Epe liggen op de flank. Tussen deze plaatsen
wordt veel gefietst. Forenzen die naar hun werk gaan, maar ook
scholieren en recreanten. Een gemêleerd gezelschap, naar motief,
persoonskenmerken en gedrag. De potentie van het fietsgebruik in dit
gebied is echter hoger, zeker voor de dagelijkse fietsers als er veiliger
en vlotter doorgefietst kan worden. Een hoger fietsgebruik, als
alternatief voor de auto, draagt bij aan grote maatschappelijke
opgaven, zoals verduurzaming van de mobiliteit en bevordering van
een gezonde(re) leefstijl. Verbetering van de veiligheid maakt het ook
voor recreatieve fietsers aantrekkelijker om in dit gebied te fietsen.
Hiervoor moet de kwaliteit van de voorzieningen voor fietsers
verbeterd worden. Die kwaliteitsslag mag echter niet ten koste gaan
van de landschappelijke, cultuurhistorische, natuurwaarden,
leefbaarheid en/of nieuwe onveiligheid. Het is dan ook de kans en de
opgave om te zoeken naar een win-win situatie voor zowel gebruikers
(lees: fietsers) als bewoners (lees: aanwonenden langs beoogde
tracé).
De actuele (maatschappelijke) opgaven gaan onder andere over het
behouden en versterken van de bereikbaarheid en leefbaarheid van
steden en dorpen, het versterken van landschappelijke structuren,
duurzaam behoud van cultuurhistorische waarden, maar ook opgaven
als bestrijding van hittestress als gevolg van de klimaatverandering en
vergroten van de biodiversiteit.
28 juli 2021

Cleantech regio werkt samen met de partners Provincie Gelderland,
Gemeente Apeldoorn en Gemeente Epe aan de integrale opgave om
de waarden van het gebied te benutten en te versterken. Onderdeel
daarvan is het streven naar een vlotte en veilige fietsroute, waardoor
het dagelijkse fietsgebruik wordt gestimuleerd en een bijdrage wordt
geleverd aan de maatschappelijke vraagstukken, zoals de landelijke
en regionale klimaatdoelstellingen en de bereikbaarheid en
leefbaarheid van de steden en dorpen.
In de voorgaande jaren heeft de Cleantech regio verkenningen
uitgevoerd naar mogelijke tracés voor de fietsroute tussen Apeldoorn
en Epe. Het voorkeurstracé dat daaruit voort is gekomen, volgt het
voormalige spoorbaantracé, met op onderdelen twee of drie varianten.
Tussen Apeldoorn en Vaassen ligt een variant die door het agrarische
gebied tussen het Apeldoorns Kanaal en de voormalige spoorbaan
loopt. Deze variant wordt de Veluweflankroute genoemd. Het
alternatief, de Baronnenroute, volgt over de gehele lengte het
spoorbaantracé. In Epe, ten noorden van de provinciale weg N309,
zijn drie varianten in beeld: de route over het voormalige
spoorbaantracé, de route door de akkers ten oosten van het
voormalige spoorbaantracé en de route via de Europalaan.
De eerste schetsontwerpen die van de varianten waren gemaakt, zijn
verder uitgewerkt. Doel hiervan is te onderzoeken hoe de fietsroute,
die voldoet aan de kwaliteitscriteria van een vlotte en veilige fietsroute,
het beste in het landschap ingepast kan worden, waarbij de
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden maximaal
benut en versterkt kunnen worden. De ruimtelijke kwaliteit staat
centraal, waarbij het gaat om drie waarden: de belevings- gebruiks- en
toekomstwaarde van het gebied voor zowel mens, plant als dier.
Daarnaast worden voor- en nadelen van de tracévarianten goed
zichtbaar, zodat een weloverwogen bestuurlijke afweging en keuze
gemaakt kan worden.

BH4028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

1

Project gerelateerd
Cleantech regio heeft Royal HaskoningDHV opdracht gegeven de
schetsontwerpen uit te werken in een voorlopig ontwerp. De opgave is
de inpassing van een goed functionerende fietsroute op de beoogde
tracévarianten, waarop de omgeving maximaal beleefd kan worden.
Het is daarom geen lijnopgave, maar een gebiedsopgave. Vanuit de
waarden van het gebied wordt de fietsroute ingepast. In dit rapport
wordt het ontwerp toegelicht. De ontwerpkeuzes worden hierin
verantwoord, kansen en risico’s geadresseerd en voor- en nadelen
benoemd.

1.2

Doelstelling

Het doel van het voorlopig ontwerp van de fietsroute F50 tussen
Apeldoorn en Epe is:
‘Door middel van een integrale gebiedsbenadering te onderzoeken of
en zo ja hoe een goed functionerende, vlotte en veilige fietsroute kan
worden ingepast. Huidige waarden in het gebied moeten daarbij
worden gerespecteerd en waar mogelijk versterkt.’
Primaire waarden hebben betrekking op landschap, cultuurhistorie en
natuur, maar ook andere waarden en belangen zijn beschouwd,
bijvoorbeeld van (agrarische) bedrijfsvoering, omwonenden en
recreatief medegebruik. Waar waarden worden aangetast zijn
mogelijkheden voor compensatie beschouwd.
De kwalitatieve eisen die gesteld worden aan een vlotte en veilige
fietsroute zijn als randvoorwaarde in het ontwerp meegenomen. Op
locaties waar die randvoorwaarde knelt met de gebiedswaarden is
zorgvuldig afgewogen of en zo ja hoe plaatselijk afgeweken kan
worden van de eisen.

28 juli 2021

1.3

Ontwerpproces met omgeving

Het ontwerpproces van de fietsroute F50 is gekenmerkt door een
open en transparante aanpak. Zeker in de beginfase is veelvuldig
gecommuniceerd met diverse betrokkenen, om de waarden van het
gebied zo volledig mogelijk te inventariseren en een compleet beeld te
krijgen van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die door één of
meerdere partijen gevoeld werden en worden.
Gedwongen door de omstandigheden als gevolg van de Covid-19
pandemie heeft de participatie met de omgeving hoofdzakelijk in
digitale vorm plaatsgevonden. De vormen van participatie waren
divers, om zoveel mogelijk mensen te bereiken die zich betrokken
voelen bij de fietsroute. En om iedereen die dat wilde de kans te
geven zich over de plannen voor de fietsroute uit te spreken. Dat is op
drie verschillende manieren vorm gegeven:
• Via de klankbordgroep
• Door omgevingsgesprekken te voeren met (afvaardigingen van)
direct betrokkenen;
• Via de Praatmee App – waar iedereen kon reageren op de
waardenkaart.
In paragraaf 3.3 worden de invulling, de uitkomsten en de
uitgangspunten die dit heeft opgeleverd verder toegelicht.
Technisch is het ontwerpproces begeleid door de projectgroep F50,
waarin de Cleantech regio samenwerkt met de betrokken gemeentes
Apeldoorn en Epe en Provincie Gelderland, ondersteund door
vertegenwoordigers van de Fietsersbond en op gezette tijden met de
waardevolle input van diverse organisaties, die evenzovele, meer of
minder specifieke belangen behartigen.
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1.4
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de ambitie beschreven die de Cleantech
regio, provincie en gemeenten gezamenlijk hebben, met de
opgave om een fietsroute tussen Apeldoorn en Epe te realiseren.
In hoofdstuk 3 worden de beide varianten die zijn onderzocht – de
Baronnenroute en de Veluweflankroute – toegelicht.
Hoofdstuk 4 bevat de integrale uitgangspunten voor de routes.
Hierin zijn de uitgangspunten opgenomen met betrekking tot de
ruimtelijke kwaliteit, de kwaliteit van de fietsroute en de punten die
vanuit de omgeving zijn opgehaald.
In hoofdstuk 5, 6 en 7 worden de Voorlopige Ontwerpen nader
toegelicht. De varianten Baronnenroute en Veluweflankroute zijn
beiden uitgewerkt tot een Voorlopige Ontwerp. De varianten
hebben een eigen tracé tussen Apeldoorn (Anklaarseweg) en de
Poelweg, ten zuiden van Vaassen. Noordelijk ervan, op het
grondgebied van Gemeente Epe, hebben beide varianten
hetzelfde tracé over het oude spoorbaantracé. Daar kent de
fietsroute één verkeerskundige oplossing, maar kan deze twee
verschijningsvormen hebben, afhankelijk van de gekozen identiteit
van de route (zie hoofdstuk 2): is de cultuurhistorisch beleving van
de Baronnenlijn leidend, of heeft de beleving van de
landschapskenmerken de voorkeur?
In hoofdstuk 5 wordt het ontwerp van de Veluweflankroute tussen
Apeldoorn en de Poelweg toegelicht.
In hoofdstuk 6 volgt de toelichting op het ontwerp van de
Baronnenroute.
In hoofdstuk 7 wordt het traject in de gemeente Epe voor beide
varianten toegelicht, waarbij de verschillen tussen beide
verschijningsvormen nadrukkelijk aan de orde komen.
In hoofdstuk 8 wordt de kostenraming van de route met daarin de
verschillende tracédelen en varianten besproken.
De rapportage wordt afgesloten met een advies om te komen tot
een keuze.
Naast dit rapport is een managementsamenvatting opgeleverd,
welke is gebaseerd op dit rapport.
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De leesbaarheid van sommige (fragmenten van) ontwerptekeningen,
kaarten en visualisaties die in dit rapport zijn opgenomen is beperkt.
Voor de leesbaarheid hiervan wordt verwezen naar de separaat
meegeleverde tekeningen en afbeeldingen. Hierbij worden tevens
ontwerpen en illustraties aangetroffen die niet in dit rapport zijn
opgenomen.
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2

De ambitie

•

2.1

Gebiedsopgave

•

Een lijnopgave als een gebiedsopgave beschouwen is niet
vanzelfsprekend. De betrokken overheden zien echter een grote
meerwaarde in deze aanpak omdat het meerdere (maatschappelijke)
doelen dient.

Verhogen van de belevingswaarde van het gebied voor zowel de
fietsers als de mensen die in het gebied wonen, werken en
recreëren;
Vormgeving van de fietsroute als een herkenbare entiteit, maar
wel ondergeschikt aan het landschap.

In de voorgaande jaren zijn een Landschapsvisie (Eelerwoude,
september 2017) en Landschapsplan fietsroute Apeldoorn-Vaassen
(Eelerwoude, december 2019) opgesteld. De visie grijpt terug op de
situatie ten tijde van de aanleg van de spoorbaan. Het autonome,
beeldbepalende karakter van de lijn werd afgezwakt door een sterk
landschappelijk raamwerk, waarbinnen de verschillende
landschapstypen die door de spoorbaan werden doorsneden
herkenbaar waren. Het landschap was leesbaar. In de huidige situatie
is het landschappelijk raamwerk afgezwakt, doordat
landschapselementen zijn verdwenen als gevolg van ontwikkelingen in
zowel landelijk als stedelijk gebied. In de visie wordt er daarom voor
gekozen de fietsroute op een ‘natuurlijke’ wijze onderdeel uit te laten
maken van het landschap. Dit gebeurt door bij de inpassing bij te
dragen aan het behoud en herstel van de verschillende landschappen
en het verhogen van de belevingswaarde van het buitengebied. Het
autonome karakter van de lijn wordt gezocht in zijn ononderbroken
doorgaande karakter en rechtlijnigheid en subtiele vormgeving
middels materiaal- en kleurgebruik. Onderdeel van de visie zijn
ontwerpprincipes per landschap/deelgebied.
De Landschapsvisie vormt een goede basis voor de ruimtelijke
inpassing van de varianten van de fietsroute. De kernopgaven
betreffen:
• Behoud en herstel van de landschappelijke waarden en
karakteristiek, de cultuurhistorische en natuurwaarden;
Ligging varianten fietsroute in afwisselend landschap

28 juli 2021

BH4028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

4

Project gerelateerd
Bouwen aan nieuwe historie
Er wordt naast een herkenbare fietsroute ook ingezet op verbetering
van de leesbaarheid en kwaliteit van het landschap waar de route
doorheen snijdt. Dit betekent dat langs onderdelen van het oude
spoorbaantracé bij voorkeur beplantingen worden verwijderd om
bijvoorbeeld de openheid van een enk weer herken- en beleefbaar te
maken.
Het verwijderen van beplanting is echter niet overal gewenst, ofwel
vanwege de betekenis ervan voor flora en fauna, ofwel vanwege de
maatschappelijke waarde die het heeft, ofwel vanwege de bijdrage die
het levert aan een fijne fietsroute (wind, hitte, etc.). Daarom wordt
integraal afgewogen welke aanwezige beplantingen langs het oude
spoorbaantracé behouden of herplant moeten worden. Daarnaast
wordt vooral ingezet op versterking van het landschap aan
weerszijden van de route. Dit kan in de vorm van herstel van
houtwallen, hagen op kavelgrenzen en verdere verdichting van
laanbeplanting. De ambitie om de leesbaarheid van het landschap te
verbeteren blijft echter overeind.

Deze ambitie laat zich vertalen naar twee varianten: de
‘Baronnenroute’ en de ‘Veluweflankroute’. Idealiter wordt de keuze
voor één van deze varianten ook voortgezet in noordelijke richting,
waar de fietsroute tot Zwolle wordt doorgetrokken.

Het oude spoorbaantracé is grotendeels in gebruik als fietsroute.
Tracédelen van de varianten worden ook gebruikt door gemotoriseerd
verkeer, waaronder landbouwverkeer. De beleving en het
medegebruik van de tracés is zorgvuldig in beeld gebracht. Daar waar
mogelijk wordt medegebruik door andere vervoerswijzen (waaronder
wandelen) niet gecombineerd op de fietsroute. Indien het past binnen
het profiel van bijvoorbeeld het dijklichaam van het oude
spoorbaantracé wordt een alternatief pad ingericht naast de fietsroute.
Het dijklichaam blijft zo maximaal mogelijk in stand en wordt dan niet
verbreed. Indien de beschikbare ruimte te beperkt is, dan wordt een
alternatieve route nabij de huidige route gezocht voor het betreffende
medegebruik. Bij menging van vervoerswijzen wordt zorgvuldig
gezocht naar veilige oplossingen.

28 juli 2021
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3

De varianten

De Baronnenroute – ‘Baronnenlijn 2.0’
De fietsroute ligt in deze variant op het tracé van de oude spoorbaan.
Het ligt dan ook in de rede dat de oude spoorbaan de inspiratie vormt
voor deze variant. Kernkwaliteiten van de oude spoorbaan zijn de
rechtlijnigheid van het tracé, de afwisselende doorsnijdingen van
beekdalen, enkgronden en ontginningsgebieden en de ligging op een
dijklichaam in de lager gelegen gebieden en op maaiveld of licht
ingesneden in de hoger gelegen delen. Historische elementen zoals
de oude landhoofden bij de vele beekkruisingen vertellen het verhaal
van de plek; ze verdienen het maximaal beleefd te worden. Veel oude
bouwwerken zoals stations, haltes en wachtershuisjes zijn verdwenen.
Ook is de herkenbaarheid of leesbaarheid van het landschap met
diverse beeklopen sterk afgenomen. De open bermen van de
spoorbaan zijn overwegend kruidenrijk en worden tegenwoordig
begeleid door bomen die op natuurlijke, organische wijze versprongen
staan. Bij de Wenumse enk komen nog relicten van schrale en
kruidenrijke vegetaties voor. De belangrijkste en bijzondere
natuurwaarden zijn verbonden aan de beken en het kleinschalige
landschap. Bijzondere soorten zijn onder meer de beekprik,
rivierdonderpad, libellen, kamsalamander, vleermuizen en das.

•
•
•

Eenduidige profielopbouw van de fietsroute, binnen de kaders van
het dijklichaam van de spoorbaan;
Kleurstelling van de fietsroute roodbruin, verwijzend naar
spoorstaven;
Vormgeving en materialisering van meubilair zoals zitelementen,
rustpunten, lichtmasten en de bruggen(leuningen) geïnspireerd op
de oude spoorbaan. Ook Andreaskruisen (of daarop
geïnspireerde markeringsobjecten) bij kruispunten en eenduidige
toepassing van informatiepanelen draagt bij aan de
herkenbaarheid van de fietsroute.

De functie en verschijningsvorm van de route van weleer, wordt nieuw
leven ingeblazen. De oude spoorbaan wordt in een ‘nieuw jasje’
gestoken, passend bij het huidige en toekomstige gebruik: de
Baronnenlijn 2.0. Het omliggende landschap kan vanzelfsprekend niet
achterblijven en krijgt een facelift. De bijbehorende natuurwaarden
worden zo veel mogelijk behouden en versterkt.
Kenmerkend voor de Baronnenlijn 2.0:
• Ononderbroken doorgaande karakter, rechtlijnigheid en breedte
van het profiel;
• Constante hoogteligging, afhankelijk van het landschapstype waar
de route doorheen gaat op maaiveld of op een dijklichaam;
• De oude landhoofden bij de vele beekkruisingen;
28 juli 2021

Historisch beeldmateriaal Baronnenlijn (De spoorweg Apeldoorn – Hattemerbroek 18871972, Onno de Vries)
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Sfeerimpressie Baronnenlijn 2.0

Visiekaart Baronnenlijn 2.0
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De Veluweflankroute
De Veluweflankroute ligt ter hoogte van het stedelijk gebied van
Apeldoorn parallel aan het Apeldoorns kanaal. Tussen Apeldoorn en
Vaassen ligt de route in agrarisch gebied, waarbij veelal gebruik wordt
gemaakt van bestaande wegen. Kenmerkend zijn de vele onverharde
wegen, maar ook de afwisseling van landschapstypen waar de route
doorheen loopt. De beken in combinatie met het agrarisch landschap
zijn van belang voor bijzondere soorten waaronder beekprik, libellen
en vleermuizen. Ter hoogte van de Poelweg wordt het oude
spoorbaantracé weer opgepakt en loopt de Veluweflankroute over dit
tracé verder in noordelijke richting.
De Veluweflankroute kan op twee manieren worden uitgewerkt:
1. De Landschapsroute
2. De Kameleonroute
Ad 1. De Landschapsroute
De Veluweflankroute krijgt tussen Apeldoorn en Vaassen een eigen,
nieuw tracé, terwijl de route vanaf Vaassen tot Epe het tracé van de
oude spoorbaan volgt. Om van de fietsroute een herkenbare structuur
en route in het landschap tussen Apeldoorn en Epe te maken, krijgt
het een eenduidige vormgeving, zorgvuldig ingepast in het
waardevolle landschap dat wordt gekruist.
De identiteit voor de hele route wordt ontleend aan het landschap door
in te zetten op maximale beleving van de verschillende
landschapstypen. Dit betekent dat langs onderdelen van de route
beplantingen worden verwijderd om bijvoorbeeld de openheid van een
enk weer herkenbaar en beleefbaar te maken. In de omgeving worden
de landschapstypen versterkt door toevoeging van gebiedseigen
landschapselementen en -structuren. Zo ontstaat zowel een duurzaam
en robuust landschap als een toekomstbestendige fietsroute.
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Kenmerkend voor de Landschapsroute:
• Eenduidige profielopbouw van de fietsroute, bestaande uit twee
karakteristieken: als fietsstraat of fietspad;
• Kleurstelling van de fietsroute beige tint, verwijzend naar het
zandlandschap. Het is een ingetogen kleur die de route een sterke
eigen identiteit geeft. Bij de definitieve kleurkeuze moet rekening
worden gehouden met voldoende onderscheidend kleurgebruik op
kruisingen en met beheer en onderhoud;
• Vormgeving en materialisering van meubilair zoals zitelementen,
brug(leuningen), lichtmasten en informatiepanelen geïnspireerd
op het landschap met toepassing van zoveel mogelijk natuurlijke
uitstraling en toepassing van natuurlijke materialen zoals hout;
• Rustpunten en elementen zoals markeringsobjecten bij
kruispunten vormen verbijzonderingen langs de route. Het
ontwerp van de rustpunten kan variëren, afhankelijk van de plek in
het landschap waar deze staat. Markeringsobjecten geïnspireerd
op Andreaskruisen komen alleen voor langs het tracé waar deze
op de oude spoorbaan ligt.
Ad 2. De Kameleonroute
In deze optie reageert de fietsroute sterker op de omgeving en de
historie. Dat betekent dat het tracé tussen Apeldoorn en Vaassen
wordt ingericht conform de Landschapsroute. In dit tracé ligt de
fietsroute in landelijk gebied. Vanaf de fietstunnel onder de Laan van
Fasna (daar waar de tunnel aan de zuidzijde begint) verkleurt het
tracé; het profiel blijft gelijk, maar de kleur gaat over van de beige tint
naar de roodbruine kleur. Op dit punt verandert de omgeving zodanig
dat het een logisch moment is om de overgang vorm te geven.
Lichtmasten en ‘Andreaskruisen’ bij kruispunten en vormgeving en
materialisering van rustpunten, zitelementen, brugleuningen en
informatiepanelen verwijzen naar de voormalige spoorfunctie.
Ten noorden van Epe gaat de fietsroute verder richting Zwolle. Daar
kan de route wederom verkleuren, als gevolg van de veranderingen in
de omgeving en daarmee de karakteristiek en beleving van de route.
Deze verkleuring is afhankelijk van het tracé dat er wordt gekozen.
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Voor de gebruiker van de fietsroute is het wenselijk om een
herkenbare route te volgen. Daarom is ervoor gekozen de
Veluweflankroute uit te voeren en vorm te geven als Landschapsroute.
Er komt dus geen overgang in kleurverharding en vormgeving en
materialisering van rustpunten en andere objecten langs de route.

Sfeerimpressie Landschapsroute

Visiekaart Veluweflankroute
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4

Ontwerpuitgangspunten

In dit hoofdstuk worden algemene ontwerpuitgangspunten voor de
fietsroute toegelicht vanuit de belangrijkste gebiedswaarden:
landschap, cultuurhistorie en ecologie. Deze uitgangspunten bepalen
de inpassing en vormen de basis voor de ontwerpen van de fietsroute
en komen onder meer voort uit de input die betrokkenen uit de
omgeving zelf gegeven hebben.
De omgeving, de input vanuit deze omgeving en de beleving daarvan
vormen het leidende perspectief voor het ontwerp. De benadering is
integraal, vanuit een totaaloverzicht van gebiedswaarden.
Dit hoofdstuk begint met alle informatie die uit de omgeving is
opgehaald. Op die manier is er namelijk ook ontworpen: eerst
ophalen, dan ontwerpen.
Daarna volgt een toelichting van de eisen die aan de fietsroute gesteld
worden om goed te kunnen functioneren en waarvoor de route beoogd
is: vlot en veilig fietsen tussen Apeldoorn en Epe. Deze kwalitatieve
eisen zijn randvoorwaardelijke ingrediënten voor beide routes; als
daaraan niet (in voldoende mate) voldaan wordt schiet het resultaat
zijn doel voorbij.
Na de toelichting op de ontwerpuitgangspunten die de kwaliteit van de
fietsroute en de ruimtelijke kwaliteit borgen wordt een aantal
technische randvoorwaarden beschreven, die de
ontwerpmogelijkheden beperken.

4.1

Omgevingsvriendelijk ontwerpen

Omgevingsvriendelijk ontwerpen vormt het uitgangspunt in dit
ontwerpproces. Cruciaal daarvoor zijn de mensen die dagelijks
betrokken zijn bij de fietsroute. Dit zijn de mensen die aan en rondom
de route wonen, werken en recreëren. Voor de één is de route
bijvoorbeeld zijn of haar achtertuin, voor de ander een belangrijke
route voor het vee of een fijne plek om een rondje langs te wandelen.
In het ontwerpproces zijn alle belangen opgehaald en zijn betrokkenen
gehoord.
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Dat wil overigens niet zeggen dat alle belangen zomaar in het ontwerp
zijn verwerkt. Daarbij is altijd een integrale afweging voor nodig.
De basis hiervoor vormt het werk dat al voor juni 2020 is verzet: er is
in de SO-fase al veel informatie vanuit de omgeving opgehaald. Die
informatie – onder andere uit de inspraakronde in maart 2020
(vastgelegd in het ‘Verslag van inspraak van 7 juli 2020 en
raadpleegbaar via vlotveiligfietsen.nl) – is in deze fase op drie
manieren aangevuld:
1. Klankbordgroepbijeenkomsten
2. Omgevingsgesprekken
3. Via de website vlotveiligfietsen.nl (Praat Mee App).
Het doel hiervan is om de reacties te bundelen, op waarde te
beoordelen en integraal te kunnen afwegen tot uitgangspunten en zo
deze te kunnen verwerken in het ontwerp. En om op die manier te
komen tot een zo gedragen mogelijk ontwerp dat waar mogelijk
aansluit op de wensen vanuit de omgeving.

4.1.1

Klankbordgroepbijeenkomsten

De klankbordgroep voor dit project bestaat uit een afvaardiging van
bewoners (Dorpsraad WWNNA, Emster Belang, Houd Wenum Groen,
Wijkraad De Naald, Wijkraad Kerschoten, later toegevoegd is
Landelijk Belang Wenum Wiesel, en Geen Verlenging Epe),
natuurpartijen (IVN Apeldoorn, KNNV Epe-Heerde), landbouwsector
(Cumela), veiligheidsdiensten (politie) en fietsers (Fietsersbond
Apeldoorn, Fietsersbond Epe).
De klankbordgroep voor de fietsroute Apeldoorn-Epe is in deze
projectfase twee keer geraadpleegd. Daarnaast worden zij ook
geraadpleegd om een reactie te geven op de ontwerpen die het
product zijn van deze fase. Deze laatste reactieronde wordt
vastgelegd en mee gegeven richting de besluitvorming.
Eerste raadpleging: juli-augustus 2020
Deze eerste raadpleging heeft vanwege COVID-19 en de
zomerperiode schriftelijk plaatsgevonden.
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Omdat de klankbordgroep ook in de eerdere fase is betrokken, is deze
informatie gebundeld en gestructureerd voorgelegd aan elk
klankbordgroeplid afzonderlijk. Daarbij is de vraag gesteld of dit de
belangrijkste vraagstukken zijn en welke er mogelijk nog moeten
worden toegevoegd.
Hieruit zijn een aantal vraagstukken naar voren gekomen. De
voornaamste vragen die naar voren zijn gekomen hebben betrekking
op:
• De verkeersveiligheid, waarbij in het bijzonder de huidige
kruispunten al als onveilig worden ervaren. Wat betekent dit bij
een toename van het aantal fietsers?
• De impact van bepaalde routekeuzes op specifieke gebieden:
o De route in en door Epe, met name op het Epense
gedeelte bij de Europalaan, De Pal, de Leenhofweg en de
aansluiting op de Kweekweg.
o De Veluweflankroute en de mogelijke impact op de
bedrijfsvoering.
o De impact op het woongenot van anderen die aan de
mogelijke route wonen.
• De combinatie van verkeersstromen, zowel recreatief als dagelijks
gebruik. Hoe combineren met medegebruik van bijvoorbeeld
wandelaars (klompenpaden, hondenuitlaters), speedpedelecs,
landbouwverkeer en vee.
• Natuurwaarden, landschap en natuurcompensatie: Hoe wordt de
route ingepast met respect voor flora, fauna en landschap?
• De afweging van de benodigde investeringen tegenover de
opbrengsten (Wat levert deze route op en voor wie?).
• De onderbouwing van de keuze voor deze geografische
routevarianten.
• Aandacht voor cultuurhistorische elementen en zo mogelijk
versterken hiervan.
• Kabels en leidingen onder en rondom het tracé.
Tweede raadpleging: januari 2021
Op 21 januari 2021 is de klankbordgroep voor de tweede keer
geraadpleegd. Via een digitale bijeenkomst is de opgehaalde
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informatie uit de klankbordgroep, omgevingsgesprekken en de
reacties op de waardenkaart (geanonimiseerd) gedeeld.
Daarnaast zijn de eerste ontwerpen besproken.
De voornaamste punten die hieruit naar voren gekomen zijn, zijn de
volgende. Het verzoek van de klankbordgroep is om deze waar
mogelijk op te nemen in het verdere ontwerpproces:
• Een heldere voorrangssituatie voor alle verkeersdeelnemers op
de kruisingen.
• Een fietspad dat qua ontwerp, materialisering en kleurgebruik zo
goed mogelijk past binnen de landschappelijke omgeving.
• Aandacht voor de combinatie van verkeersstromen
(medegebruik), ook in relatie tot snelheidsverschillen.
• Een uitwerking die rekening houdt met de agrariërs aan de route,
zowel qua vee als met het gebruik van gronden.
• Aandacht voor de compensatie van groen: hoe en waar?
• Aandacht voor de realiseerbaarheid van de verschillende
varianten in relatie tot kosten en grondgebruik.

4.1.2

Omgevingsgesprekken

Er zijn vier Omgevingsgesprekken georganiseerd. Voor deze
gesprekken en samenstelling is gekozen in nauw overleg tussen
Cleantech Regio, gemeenten Apeldoorn en Epe en Royal
HaskoningDHV. De Omgevingsgesprekken zijn bedoeld als aanvulling
op de informatie uit het voorproces (voor juni 2020) en uit de
klankbordgroep. De Omgevingsgesprekken zijn dan ook gericht op
thema’s of gebieden die in het voorproces minder naar voren zijn
gekomen.
Voor alle Omgevingsgesprekken zijn de volgende afspraken gemaakt
over het vervolgproces met de gesprekspartners:
1. De input uit de omgevingsgesprekken wordt sowieso toegevoegd
aan de waardenkaarten;
2. De waardenkaarten worden openbaar gepresenteerd;
3. Dan start het ontwerpproces (met eventuele opties/varianten);
4. Daarna wordt dit ontwerp getoetst via de klankbordgroep en met
een openbare inloopavond;
BH4028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001
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5. Keuzes worden bestuurlijk voorgelegd inclusief de geluiden van
klankbordgroep en bewoners op de openbare inloopavond.
1. Omgevingsgesprek Epe
Datum van gesprek: 16 september 2020
Twee RHDHV-ers zijn in gesprek gegaan met de Kerngroep Geen
Verlenging Epe.
Hoofdpunten uit dit gesprek
Als basis voor dit gesprek is de eerder door de bewonersgroep
aangeleverde informatie gebruikt. De punten daaruit zijn besproken en
aangevuld, met de punten die nog misten.
Dit zijn de volgende punten:
• De nut en noodzaak van het traject N309 – Kweekweg zonder
zicht op vervolg;
• Veiligheid;
o Sociale veiligheid;
o Verkeersveiligheid;
Woongenot
•
o I.v.m. aanliggend industrieterrein;
• Natuur/ecologie
o Onduidelijkheid omtrent impact en compensatie.
Daar heeft de Kerngroep Geen Verlenging Epe de volgende punten
aan toegevoegd in het Omgevingsgesprek:
• Eigenlijk weet je pas hoe je Epe in wilt, wanneer je weet hoe je
Epe uit gaat.
• Een fietspad dat grotendeels door tuinen gaat is sowieso
onwenselijk, maar zeker bij de woningen aan De Pal die
nauwelijks een tuin overhouden.
• Er is sprake van geluidoverlast en stof vanuit het industrieterrein,
dus laat de ‘bomenwal’ die een natuurlijke afscheiding vormt
graag zo veel mogelijk in stand.
• Er zijn twijfels bij de sociale veiligheid (diefstal, inbraak) bij een
nieuwe route dicht achter de huizen langs. Dit vraagt expliciet
aandacht.
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De Kerngroep Geen Verlenging Epe vraagt zich af of één van de
volgende varianten niet een betere optie is en in hoeverre dit is
onderzocht:
1. Langs de Meent en dan om Epe heen;
2. Aansluiting op de dorpenroute (langs de Brakerweg) en dan door
de hoofdstraat;
3. Langs de geluidswal en dan over de hoofdstraat;
4. Over de Europalaan (fietsstraat);
5. Helemaal langs het kanaal (doorgaande route naar Heerde toe).
Aanvullende vervolgafspraken
RHDHV, gemeente Epe en Cleantech Regio hebben mede naar
aanleiding van dit omgevingsgesprek een nadere studie laten doen
naar de mogelijke doortrekking richting Heerde. Enerzijds is er
gekeken naar de grote lijnen ten noorden van Epe richting Heerde.
Anderzijds is er gekeken naar de mogelijke verbindingen door Epe zelf
heen. Hierin zijn de door de Kerngroep voorgestelde varianten over
De Meent, de Europalaan (twee subvarianten) en de oorspronkelijk
getekende route vergeleken met elkaar. Daar is nog een variant aan
toegevoegd, ten oosten van de oorspronkelijke variant, maar achter
de tuinen langs.
In een separaat onderzoek zijn de resultaten uitvoerig beschreven.
Derhalve wordt verwezen naar dit separate onderzoek – Tracéstudie
F50 Epe-Heerde – voor meer informatie.
2. Omgevingsgesprek Vaassen
Datum van gesprek: 22 september 2020
Twee RHDHV-ers zijn in gesprek gegaan met een afvaardiging van
betrokken bewoners van Vaassen.
Hoofdpunten uit dit gesprek
Voor Vaassen is de fietsroute van en naar Epe en Apeldoorn erg
belangrijk, mede omdat Vaassen zelf geen voortgezet onderwijs heeft.
Veel ouders maken zich zorgen over de verkeersveiligheid.
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De verkeersveiligheid laat bij een aantal kruisingen te wensen over,
zoals bij de Deventerstraat (rotonde Welkoop), Pastoorsweg en
Eekterweg. Ook de sociale veiligheid van de route – die vaak als
donker en onoverzichtelijk wordt ervaren – laat te wensen over op de
huidige route. Veel ouders laten hun kinderen daarom fietsen over de
Zwolseweg.
Verder liggen er kansen rondom het Eekterveld, bereikbaar maken
voor fietsers met een heldere route en het stukje langs de Laan van
Fasna / voor de tennisvelden (brandweer).
Tot slot wordt aangegeven dat de voormalige wattenfabriek, sprengen
en beken mogelijk kans bieden om rondom de route meer aandacht
aan te besteden.
Aanvullende vervolgafspraken
Geen aanvullende vervolgafspraken anders dan de afspraken die met
alle gesprekspartners zijn gemaakt over het vervolgproces.
3. Omgevingsgesprek Veluweflankroute
Datum van gesprek: 16 september 2020
Twee RHDHV-ers zijn in gesprek gegaan met een afvaardiging van
aanwonenden van de Veluweflankroute, verenigd in Landelijk Belang
Wenum Wiesel.
Hoofdpunten uit dit gesprek
• Belangrijk is dat de grondeigenaren tijdig worden geïnformeerd
(en niet achteraf) over mogelijke plannen en hen als eerste te
informeren.
• Kans: Historische waarde verhogen, bijvoorbeeld bij de Wenumse
watermolen (voormalig station) en andere cultuurhistorische
waarden.
• Verzoek: Schakel met andere initiatieven waar de gemeenten bij
betrokken zijn, zoals schaduwbomen, klompenpaden, e.d.
• Vraag: Hoe verhouden de kosten, tijd en mogelijke procedures
van het project zich tot de aantallen fietsers in beide varianten?
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Veluweflankroute
• De route hindert ernstig in de bedrijfsvoering. Dit gaat om drie
elementen:
1. Gronden worden doorsneden door de fietsroute en dit hindert
ernstig in de bedrijfsvoering en maakt veel uit voor hoe
bruikbaar een perceel is.
2. Menging met groot verkeer op fietsroute: Dit is voor agrariërs
onwenselijk, maar voor fietsers ook. Zeker in specifieke
periodes (oogstseizoen, maaiseizoen) is er veel zwaar
verkeer dat gebruikt maakt van de Veluweflankroute.
3. De wegen zijn noodzakelijk om met vee de percelen te
bereiken. De momenten waarop dit nodig is overlappen met
de spitsperiodes van de fietsroute.
• De route wordt door verschillende groepen gebruikt. Vanuit de
zorgboerderij, maar ook door andere recreanten (fietsers,
wandelaars, hondenuitlaters). Het is wenselijk dat dit op een
veilige manier mogelijk blijft.
• Karakter van het gebied: er zijn meerdere grindwegen in het
gebied, waarvan De Flesse er één is. Dit is een bewuste keuze
om het karakter van het gebied te behouden Er zijn in de jaren ’70
zelfs wegen verhard, wat later weer is terug gedraaid.
• Een mogelijk gevolg van deze route is de toename van zwerfafval,
die impact heeft op de gezondheid van de dieren (met name
vermalen blikafval (van scholieren) op koeien).
• Bijzondere diersoorten: er leven onder andere steenuilen,
kerkuilen en dassen langs de route. Hier moet rekening mee
gehouden worden.
Baronnenroute
• De verkeersveiligheid op de kruisingen met de oost-west
georiënteerde wegen verdient aandacht.
• Aandacht voor de afweging tussen natuur (donker) en sociale
veiligheid (verlichting).
• Idee: Stel je maakt een oost-west doorsteek vanaf het Apeldoorns
Kanaal naar de Baronnenroute over (of nabij) de Hommel. Dit
maakt de fietsroute zelfs korter. Wellicht is hier ook een andere
doorsteek mogelijk, die minder grootschalig en kostbaar is. Stel je
doet dit: Is dan de Veluweflankroute nog wel nodig?
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•

Verzoek: Goede visualisaties zouden helpen om een eerlijk,
genuanceerd beeld te geven van hoe de fietsroute eruit komt te
zien.

Aanvullende vervolgafspraken
Op vrijdag 2 oktober 2020 is een afvaardiging van de projectgroep op
bezoek geweest bij Landelijk Belang Wenum Wiesel om samen een
deel van de Veluweflankroute te bekijken als vervolg op dit
Omgevingsgesprek. Ter plekke is stil gestaan bij het medegebruik, de
route van het vee, de doorsnijding van percelen en de
verkeersveiligheid op bepaalde kruisingen (waar onder de
Ramsbrugweg/Oude Zwolseweg en Ramsbrugweg/Veldmaterweg).
Naar aanleiding daarvan hebben ze informatie en beeldmateriaal
meegegeven om op te nemen in de waardenkaart en om rekening
mee te houden in de verdere uitwerking.
4. Omgevingsgesprek Water-Natuur-Cultuurhistorie
Datum van gesprek: 21 september 2020
Twee RHDHV-ers zijn in gesprek gegaan met een aantal experts op
het gebied van water, natuur en cultuurhistorie: Waterschap Vallei en
Veluwe, werkgroep De Prik, de Bekenstichting, de auteur van het
boek over de Baronnenlijn en erfgoedplatform Apeldoorn.
Hoofdpunten uit dit gesprek
• Waterschap Vallei en Veluwe onderzoekt welke opgaven er
spelen in en om de beken die de route kruisen en koppelt dit terug
aan projectteam.
• Van de voormalige spoorbaan zijn de funderingen/gemetselde
landhoofden van de spoorbruggen over de beken een van de
weinige overgebleven tastbare elementen die nog aanwezig zijn.
Deze elementen graag behouden en weer zichtbaar maken. Een
mooi voorbeeld hiervan is het spoorbruggetje bij de Smallertsche
beek.
• Het waterschap controleert de staat van onderhoud van de
overbruggingen, zodat deze indien nodig direct meegenomen
kunnen worden bij de uitvoering van het fietspad.
• Creëer indien mogelijk een duidelijke zichtrelatie tussen Station
Vaassen en het fietspad.
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Dit is het enige overgebleven voormalige stationsgebouw langs de
route. Ook de voormalige wachtpost nabij Epe (Brakerweg 7) is
een cultuurhistorisch element die aandacht verdient.
Indien de Baronnenroute gekozen wordt, dan doet de naam
‘Baronnenlijnroute’ meer recht aan de historie dan de naam
‘Baronnenroute’.
Een belangrijke winst voor de beken kan zijn om er meer bomen
langs te plaatsen. Dit is goed voor de visstand, trekroutes van
vogels en vleermuizen, CO2-uitstoot en biedt koelte en
beschutting voor fietsers. Verder kunnen bomenrijen langs de
beken helpen de landschapsstructuren te versterken.
De breedte van de doorgangen van de beken verdienen
aandacht. Zijn deze breed genoeg? En biedt dit behalve een natte
onderdoorgang ook een droge onderdoorgang? Daar hebben
allerlei dieren baat bij. Hoe breder, hoe beter.
Versterk de zichtbaarheid en beleving van de beken, bijvoorbeeld
met educatie.
De Baronnenroute is vanuit cultuurhistorie gezien een mooie
route, die echter wel verbreding behoeft. Bij die verbreding zijn de
kruisingen met oost-westverbindingen een aandachtspunt qua
verkeersveiligheid, net als de aansluiting op de Anklaarseweg.

Aanvullende vervolgafspraken
Geen aanvullende vervolgafspraken anders dan de afspraken die met
alle gesprekspartners zijn gemaakt over het vervolgproces.

4.1.3

Praat Mee App

Naast de informatie uit de eerdere projectfasen, de
klankbordgroepbijeenkomsten en de omgevingsgesprekken, kon
iedereen reageren via de Praat Mee App. Via de website van de
Cleantech Regio (www.vlotveiligfietsen.nl) kon iedereen die zich
betrokken voelt bij dit project zijn of haar reactie achterlaten. Hiervoor
had men de kans tussen 14 december 2020 en 25 januari 2021.
Deze reactie kon men achterlaten op een aantal thematische
waardenkaarten: beken, cultuurhistorie, landschap, kruispunten,
natuur (beleid), natuur (soorten) en routes en medegebruik.
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De waardenkaarten zijn opgesteld op basis van alle informatie uit de
voorgaande projectfasen. Dat betekent dat er ook informatie is
opgenomen uit de eerste klankbordgroep en uit de
omgevingsgesprekken.
Er zijn 91 reacties binnen gekomen. De hoofdlijnen van de reacties
lagen in lijn met de al opgehaalde informatie uit de
klankbordgroepbijeenkomsten en de omgevingsgesprekken. Zowel op
inhoud als qua vertegenwoordigers. Bij veel reacties ging het om een
nauwkeurig detailniveau voor een specifiek aandachtspunt, suggestie
of een specifieke locatie.
Elke reactie is binnen het projectteam door een aantal experts
(ecoloog, landschapsdeskundige, verkeerskundig ontwerper, expert
cultuurhistorie, integraal ontwerper) bekeken op basis van de inhoud.
Op basis daarvan is per reactie beoordeeld of en zo ja, hoe dit in het
ontwerp een plek kan krijgen.

4.2

Kwaliteit fietsroute

De kwaliteit van de fietsroute is geborgd als de route vlot en veilig
gebruikt kan worden.
Veiligheid is het belangrijkste criterium. De veiligheid van de fietsers
en alle overige gebruikers van de route dient geborgd te zijn:
wandelaars, ruiters, landbouwverkeer en kruisend verkeer op de
wegen en paden die gekruist worden. Snelheid en
snelheidsverschillen tussen weggebruikers zijn belangrijke indicatoren
voor de risico’s die de diverse groepen verkeersdeelnemers lopen.
Naast verkeersveiligheid gaat het ook om sociale veiligheid.
‘Vlot’ betekent zo weinig mogelijk oponthoud. Fietsers vinden het
belangrijk dat ze door kunnen fietsen. Het is vervelend om fors in te
moeten houden als gevolg van scherpe bochten of te smalle paden, of
zelfs te moeten stoppen om voorrang te verlenen aan kruisend (auto)
verkeer . Het ontwerp van de fietsroute moet de snelheidsverschillen
op een veilige manier mogelijk maken.
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Het snelheidsverschil en massaverschil tussen de rustige en snellere
fietsers is kleiner dan tussen fietsers en auto’s. Daardoor is in de basis
de veiligheid van een vrijliggend fietspad groter dan van een straat of
weg waar fietsers en auto’s gezamenlijk gebruik maken van dezelfde
ruimte. Echter door zulke straten en wegen in te richten als fietsstraat
kan een veilige afwikkeling van fietsers en auto’s evenzeer geborgd
worden. Dit vraagt andere inrichtingsmaatregelen om zo de
snelheidsverschillen tussen auto’s en fietsers te beperken en
onderlinge passage veilig te houden.
Als de omgeving waar de route doorheen loopt aantrekkelijk is en er
iets te beleven valt, dan willen fietsers daarvan genieten en zijn ze
minder geneigd om hard door te fietsen. Vooral recreatieve fietsers
zijn hier gevoelig voor, maar ook dagelijkse fietsers laten zich in een
aantrekkelijke en belevingsvolle omgeving eerder verleiden om wat
rustiger aan te doen. Des te meer reden om (de waarden van) de
omgeving en de beleving daarvan als leidend perspectief voor het
ontwerp te hanteren.
De borging van de kwaliteit van de fietsroute vertaalt zich in
ontwerpuitgangspunten en de hierna getoonde principedwarsprofielen en kruisingsoplossingen. Ook uitgangspunten t.a.v.
verharding en landschappelijke inpassingen worden hierna uitvoerig
getoond. Waar relevant wordt aan het begin van een paragraaf
verwezen naar de betreffende ontwerptekening(en), voor complete en
beter leesbare principe oplossingen.

4.2.1

Dwarsprofielen

[Ontwerptekeningen: BH4028-TE-SO-6205 - F50 - Principes-01 en BH6623-TE-VO6201-F Europalaan Epe-A0]

Fietspad
Het grootste deel van de route zal niet opengesteld zijn voor
gemotoriseerd verkeer.
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Daardoor heeft het de juridische status van fietspad1. Op een vlotte en
veilige fietsroute moeten twee fietsers naast elkaar kunnen fietsen en
twee andere fietsers tegenkomen, zonder achter elkaar te hoeven
gaan fietsen. Ook moeten twee fietsers naast elkaar door een snellere
fietser eenvoudig kunnen worden gepasseerd. Daarvoor is een
verhardingsbreedte van 4 meter gewenst. Aan weerszijden van de
verharding is voor de veiligheid van de fietsers een bermbreedte van 2
meter gewenst, maar tenminste 1 meter obstakelvrij. Dat betekent dat
bomen, paaltjes, bouwwerken, watergangen en andere obstakels
tenminste 1 meter uit de kant van de verharding moeten staan. Op de
verharding worden kantstrepen (doorgetrokken streep) en een
asmarkering (onderbroken streep) aangebracht, ter geleiding van de
fietser bij duisternis en slecht weersomstandigheden.

Principe dwarsprofiel fietspad

Fietsstraat buiten de bebouwde kom
Op een aantal trajectdelen, met name op de Veluweflankroute (zie
hoofdstuk 5), ligt medegebruik van de fietsroute door gemotoriseerd
verkeer sterk in de rede. Het betreft hier erftoegangswegen buiten de
bebouwde kom. Het aantal motorvoertuigen dat gebruik maakt van de
betreffende trajectdelen is beperkt.
1

Uitgangspunt is dat de route -voor zover fietspad- niet toegankelijk is voor
bromfietsers, vanwege het verstorende effect van de geluidsproductie op de rust in het
gebied en ecologische waarden. Speed pedelecs, die juridisch eveneens worden
aangemerkt als bromfiets, kennen niet dat verstorende effect. Om die reden, en omdat
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speed pedelecs in potentie een substantiële bijdrage leveren aan het fietsgebruik op
grotere fietsafstanden tot circa 25 kilometer, wordt deze categorie wel toegelaten op het
fietspad.
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Een (relatief) groot deel betreft landbouwvoertuigen en -werktuigen;
voertuigen met een grote breedte en massa.
Voor de eenheid in het wegbeeld, en om de impact op de omgeving te
beperken, wordt de verhardingsbreedte gelijk gehouden aan die van
het fietspad: 4 meter. Ook de bermbreedte blijft gelijk. Aan
weerszijden wordt de eerste 0,50 meter van de berm versterkt, bij
voorbeeld door toepassing van grasbetonstenen. Zodoende blijft de
berm groen, maar wel voldoende draagkrachtig voor motorvoertuigen
om uit te wijken bij ontmoeten of passeren van fietsers. Twee fietsers
kunnen bij passage van motorvoertuigen naast elkaar blijven fietsen.
Alleen bij brede landbouwvoertuigen moeten de fietsers achter elkaar
gaan fietsen. Voor de incidentele onderlinge passage van
landbouwvoertuigen wordt, net als in de huidige situatie, gebruik
gemaakt van locaties waar één van beide uit kan wijken. De
kantmarkering wordt onderbroken en de asmarkering wordt vervangen
door een 0,40 meter brede asstrook van afwijkende kleur. Daardoor
ontstaat op natuurlijke wijze enige buffer tussen fietsers en
motorvoertuigen bij onderlinge passage. Bovendien zijn dit
onderscheidende kenmerken tussen fietspad en fietsstraat. Voor de
eenheid in het wegbeeld blijft de kantstreep op dezelfde afstand van
de kant verharding (0,10 meter). Conform de richtlijnen van CROW
wordt de snelheidslimiet 30 km/u (in afwijking van “normale”
erftoegangswegen buiten de bebouwde kom).
Principe dwarsprofiel fietsstraat buiten de bebouwde kom

Fietsstraat binnen de bebouwde kom
Eén van de tracévarianten in Epe volgt de Europalaan. Dit gedeelte
betreft een fietsstraat binnen de bebouwde kom, snelheidslimiet 30
km/u. Hier wordt het 4 meter brede profiel als loper in dezelfde kleur
als de rest van de fietsroute voortgezet. De verhardingsbreedte is
echter 4,80 meter, zodat ook motorvoertuigen onderling elkaar goed
kunnen passeren. De 0,40 meter brede strook aan weerszijden van de
loper fungeren als buffer voor het aansluitende trottoir en strook voor
langsparkeren.
28 juli 2021
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Langs de parkeerstrook is er voldoende bufferruimte om openslaande
portieren te kunnen ontwijken. Er wordt eenzijdig voorzien in een
langsparkeerstrook. De parkeerstrook is 2 meter breed en ligt
verhoogd ten opzichte van de rijbaan, toegankelijk via schuine
trottoirbanden. Voor voetgangers wordt aan weerszijden voorzien in
trottoirs. De breedte is 2 meter aan de zijde zonder parkeerstrook en
tenminste 1,20 meter aan de zijde met parkeerstrook. Op de
fietsstraat binnen de bebouwde kom wordt geen asmarkering,
asstrook, of kantstreep toegepast.

Principe dwarsprofiel fietsstraat binnen de bebouwde kom

4.2.2

Kruisingen

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6205 - F50 - Principes-01]

Het fietsverkeer (en eventueel andere gebruikers) op de fietsroute
krijgt op de kruisingen voorrang op het kruisende verkeer.
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Van dat uitgangspunt wordt alleen afgeweken als dat nodig is voor de
verkeersveiligheid en een ongelijkvloerse oplossing niet mogelijk of
niet realistisch is. De verharding van de fietsroute (materiaal, kleur en
maatvoering) wordt gecontinueerd over de kruising. Om het kruisende
verkeer te attenderen op de fietsroute en de snelheid te beperken
wordt een plateau (30 km/u) in de kruisende weg toegepast. De lengte
van het plateau in de kruisende weg voor de fietsroute is tenminste 5
meter, zodat een personenauto horizontaal op het plateau tot stilstand
kan komen om fietsers voorrang te verlenen en na de stop eenvoudig
weer op kan rijden. Dit verkleind het risico op verstoring van de
afwikkeling van het fietsverkeer als gevolg van optrekverliezen van
kruisende auto’s. Waar de fietsroute de status van fietsstraat heeft
wordt ook in de fietsstraat een plateau (met taludmarkering)
aangebracht, om op deze belangrijke conflictpunten het attentieniveau
te optimaliseren. De uitvoering van het plateau in deze richting is
vloeiend (50 km/u).
Als de rijbaan van de kruisende weg breder is dan 3,50 meter, dan
wordt deze over de lengte van het plateau versmald, zodat
tegenliggend verkeer op de kruisende weg dan niet tegelijkertijd de
fietsroute kan kruisen. Dit heeft een extra snelheid verlagend en
attentieniveau verhogend effect. Gezien de lage verkeersintensiteiten
op de betreffende wegen en de door het plateau afgedwongen lage
rijsnelheid zal dit niet tot problemen in de verkeersafwikkeling leiden.
Op locaties waar de intensiteit (te) hoog is worden passeerplekken net
voor het plateau aangebracht, door toepassing van grasbetonstenen
of andere (half)verharding in de berm. Waar (grote) motorvoertuigen
afslaan (bij de fietsstraat) of manoeuvreren (bij perceel- en
bedrijfstoegangen) wordt de benodigde ruimte in de afrondingsbogen
buiten de verharding overrijdbaar gemaakt met afwijkende verharding,
versterkte bermen of grasbetonstenen.
De kruising wordt voorzien van haaientanden en aangeduid met
voorrangsborden (RVV B06), waar de route de status van fietspad
heeft tevens blokmarkering en voor extra attentiewaarde pijlen op het
fietspad.
BH4028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001
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Bij een fietsstraat blijven de pijlen achterwege, omdat de asstrook
daar doorloopt over de kruising, die de attentiewaarde van de pijlen
evenaart. Bij een fietspad wordt verder de kantmarkering
onderbroken, bij een fietsstraat gaat de kantmarkering over in een 1-1
streep en haaientanden.

De theoretisch benodigde uitzichtdriehoeken worden niet overal
gerealiseerd. De benodigde zichtlengtes voor voldoende stopzicht
zouden leiden tot dermate overzichtelijke kruispunten, dat
weggebruikers -vooral ter plaatse bekende- de kruising mogelijk met
hoge snelheid benaderen en onvoldoende attentie hebben voor
kruisende fietsers. Bovendien zouden de theoretisch
uitzichtdriehoeken op verschillende locatie leiden tot een forse
kaalslag in het bestaande bomenbestand, snoeien van particulier
groen en mogelijk grondaankoop. Met name op de kruisingen van de
fietsroute met de smallere en rustigere wegen in het gebied is een
dergelijke ingreep niet wenselijk en, als gevolg van de
overzichtelijkheid, ook niet effectief. Per kruispunt is afgewogen in
hoeverre voldoende stopzicht opweegt tegen beperken van de
naderingssnelheid en optimaliseren van het attentieniveau. Na
realisatie worden weggebruikers gedurende een gewenningsperiode
van 3 tot 6 maanden met tijdelijke bebording geattendeerd op de
gewijzigde (voorrang)situatie. Door het verkeersgedrag gedurende die
periode te monitoren kan worden afgewogen of aanvullende
attentieniveau verhogende bebording en / of markering gewenst is.
Onderstaande figuren geven voorbeelden van dergelijke bebording en
markering.

Voorbeelden attentieniveau verhogende bebording en markering

4.2.3
Principe-oplossing kruispunten, respectievelijk fietspad en fietsstraat
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Tunnels

[Ontwerptekeningen: BH4028-TE-SO-6205 - F50 - Principes-01 en BH4028-TE-SO6206 - F50 - Lengte profielen tunnels-1]
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Aan de tunnels in het tracé worden hoge eisen gesteld voor
verkeersveiligheid, sociale veiligheid en fietscomfort. Dit leidt tot de
volgende ontwerpuitgangspunten:
• De breedte van het fietspad blijft ongewijzigd (4,00 meter), met
aan weerszijden tenminste 0,50 meter schrikruimte.
• Bij (substantieel) medegebruik door wandelaars wordt aan één
zijde voorzien in een 2,00 meter breed voetpad.
• De wanden van de tunnel wijken (10:1).
• Waar mogelijk worden de wanden vanaf maximaal circa 1,00
meter hoogte uitgevoerd als taluds (1:1), zowel in het open deel
(groene taluds langs de hellingbanen) als in het gesloten deel.

Principe dwarsprofiel tunnel met voetpad

•

Principe dwarsprofiel tunnel met groene taluds

•
•

•

Het maximale hellingpercentage van de hellingbanen bedraagt
4%.
De doorrijhoogte van het gesloten deel is minimaal 2,60 meter.

•

•
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Het doorzicht van de tunnels wordt geoptimaliseerd door de tunnel
inclusief de hellingbanen zo gestrekt mogelijk te laten verlopen en
de verdieping ten opzichte van het maaiveld tot een minimum te
beperken. Verhoging van de kruisende weg wordt daarvoor
afgewogen.
Op de scheiding tussen fietspad en schrikstrook of voetpad wordt
een bescheiden, eenvoudig en risicoloos overrijdbaar
hoogteverschil aangebracht, zeker geen opstaande rand. Het
hoogteverschil kan eventueel achterwege worden gelaten, mits
kantstreep en afwijkende verharding (soort en/of keur) voor
schrikstrook en voetpad worden toegepast. De toepassing dient
eenduidig te zijn voor alle tunnels in de route.
De tunnels worden voorzien van openbare verlichting, waarmee
het verloop van het fietspad en andere weggebruikers optimaal
zichtbaar zijn.
Verstoring van flora en fauna door openbare verlichting wordt
beperkt door gerichte verlichting en toepassing van
vleermuisvriendelijke verlichting (kleurverlichting in het warme
aspect 3000 K of minder).
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Het leidmotief voor de identiteit van de route (beleving voormalige
spoorlijn versus herkenning van de diverse landschapstypen) bepaald
de kleurstelling. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid verdient
een verhardingskleur met een (zacht) rode tint de voorkeur, omdat de
rode tint in Nederland algemeen wordt geassocieerd met
fietsvoorzieningen. Een rode tint is dus goed voor de herkenbaarheid
en het verwachtingspatroon van weggebruikers. Vanwege de
herkennings- en inpassingswaarde in het landschap wordt hiervan bij
de variant Landschapsroute (Veluweflankroute) afgeweken. De
asstrook bij fietsstraten buiten de bebouwde kom en de bufferstroken
aan weerszijden bij de fietsstraat binnen de bebouwde kom worden
uitgevoerd in hetzelfde verhardingsmateriaal (asfalt of beton), maar in
een afwijkende kleur. Eventueel kan in deze stroken een bescheiden
profilering worden aangebracht (streetprint).

4.2.5

Voorbeelden van faunapassages in tunnels

4.2.4

Verharding

De fietsroute wordt voorzien van een doorgaande, gesloten
verharding, van asfalt of beton. Vanuit de optiek van wegbeheer
verdiend beton de voorkeur: De kans op scheurvorming door ongelijke
zettingen of wortelopdruk is bij toepassing van beton gering en de
benodigde fundering is beperkt. Ter plaatse van bestaande
asfaltverhardingen van voldoende breedte en kwaliteit brengt
toepassing van beton aanzienlijk hogere realisatiekosten met zich
mee. Voor de kwaliteit van de fietsroute is belangrijk dat de verharding
vlak en stroef is. De verharding wordt uitgevoerd als doorgaande
loper, van één kleur, die voldoende contrasteert met de
verhardingskleur van kruisende wegen, maar niet detoneert in het
landschap.
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Overige aandachtspunten

Bochten
Bochten in het tracé hebben bij voorkeur een straal van tenminste 25
meter, minimaal 15 meter. In bochten met een straal kleiner dan 25
meter wordt de asmarkering uitgevoerd als doorgetrokken streep.
Kruisingen met grind/zandpaden
Kenmerkend voor het gebied waar de fietsroute doorheen gaat zijn de
vele onverharde wegen die gekruist worden. Om te voorkomen dat er
grind op het fietspad terecht komt, worden bij de kruisingen
grasbetonstenen (5m lengte) toegepast. Dit draagt bovendien bij aan
het behoud van het landelijk karakter.
Afsluitpalen en overgang tussen fietsstraat en fietspad
[Ontwerptekeningen: BH4028-TE-SO-6205 - F50 - Principes-01]

Op de fietsroute worden in eerste instantie geen fysieke afsluitingen
toegepast om motorvoertuigen te weren van het fietspad. Fysieke
afsluitingen op fietsroutes in de vorm van afsluitpalen of andere
objecten vormen een relatief groot risico voor fietsers op éénzijdige
ongevallen.
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Op een aantal locaties langs de route is een verhoogd risico op
ongeëigend gebruik van het fietspad, met name waar een fietsstraat
overgaat in een fietspad. Mocht na openstelling van de betreffende
trajectdelen dit ongeëigend gebruik blijken, dan worden alsnog
passende maatregelen getroffen. De voergang tussen fietspad en
fietsstraat wordt, naast de veranderingen in het profiel, aangeduid met
bebording en dwarsmarkering.

Dit gaat over meer dan beleving, het gaat ook over de gebruikswaarde
en toekomstwaarde voor zowel mens, plant als dier. Ook wel
ruimtelijke kwaliteit genoemd. De verschillende waarden en daaraan
gekoppelde ontwerpuitgangspunten staan in deze paragraaf
beschreven.

Veepassages
Op een aantal locaties wordt de fietsroute meer of minder frequent
door vee overgestoken of over enige lengte gebruikt. Afhankelijk van
het gebruik van de openbare ruimte door vee dienen passende
maatregelen te worden genomen. Voor de tracévariant die gekozen
wordt gebeurt dit in de definitieve ontwerpfase, in nauw overleg met
de betrokken veehouders. Te denken valt aan een koetunnel of
veeroosters bij frequent en/of langdurig overstekend vee. Bij frequent
gebruik in lengterichting dient gezocht te worden naar mogelijke
alternatieve routes, al dan niet over één of meer naastgelegen
landbouwpercelen.

De landschappelijke waarden en beleving worden hoog gewaardeerd.
Het landschap is een belangrijke identiteitsdrager voor de fietsroute.
Er wordt ingezet op herstel en versterking van de landschapstypen
waardoor het landschap beter herkenbaar en leesbaar wordt. Het
draagt tevens bij aan vergroting van de biodiversiteit. Met de keuze
van de maatregelen wordt rekening gehouden met
klimaatontwikkelingen, zoals droogte. In deze paragraaf staat
beschreven hoe de verschillende landschapstypen hersteld en
versterkt kunnen worden.

Incidenteel en kortstondig gebruik van de rijbaan door vee is nadelig
voor de fietsers, maar geen onoverkomelijk probleem.

4.3.1

Landschappelijke inpassing

Enkenlandschap
Enken zijn oude akkerbouwcomplexen. Om gewassen te telen moet
de grond niet te droog maar ook niet te nat zijn. Vandaar dat enken te
vinden zijn op overgangen van hoog naar laag, tussen de hoge droge
gronden en de beekdalen in. Enken hebben van oudsher geen
kavelgrenzen of houtwallen – ze werden gezamenlijk gebruikt – en
liggen dus als een aaneengesloten open gebied onder de bosrand.
(bron: Groot Apeldoorns landschapskookboek)

Voorbeelden veepassages

4.3

Karakteristieken
• Akkers met bolle hoge ligging en steilranden, omzoomd door
houtwallen, bosjes en boerderijen;
• Wegen hebben een bochtig verloop en lopen om de bolle akkers
heen;

Ruimtelijke kwaliteit

De omgeving en beleving daarvan zijn het leidende perspectief voor
het ontwerp van de fietsroutes.
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Aandachtspunten
• Beplantingen langs de randen van de enken zijn onder invloed
van gemoderniseerde landbouw verdwenen;
• Nieuwe bebouwing springt snel in het oog, doordat veel van
oudsher aanwezige beplantingsstructuren ontbreken.

In het lager en vlakker gelegen gebied richting de IJssel verzamelde
dit water zich vroeger, samen met extra grondwater dat aan de
oppervlakte kwam. Hier ontstonden grote zompige gebieden.
De beken passeren dus drie verschillende werelden: de bovenmidden- en benedenloop. De fietsroute kruist voornamelijk de
middenlopen.

De opgave
• Versterken van de bestaande structuur: open houden/maken
hogere bolle enken en het toevoegen van beplanting rond die
enken;
• Toevoegen van wegbeplantingen langs wegen (die slingeren
rondom de enken);
• Toevoegen van kleine bospercelen in de laagten tussen de enken;
• Toegankelijkheid verbeteren door (verdwenen) paden rond de
enken te herstellen, kort te sluiten of toe te voegen en te voorzien
van beplanting.

(bron: Groot Apeldoorns landschapskookboek)

Ontwerpprincipe enken (Landschapsplan fietsroute Apeldoorn-Vaassen, Eelerwoude
2019)

Beekdallandschap
Het water uit de grote waterbel onder het Veluwemassief sijpelt aan
de randen van of in laagtes op de Veluwe naar buiten: het begin van
een beek, enigszins geheimzinnig verborgen in de bossen. Vanaf de
relatief steile rand van hoog naar laag stromen de beken door
beekdalen: meanderende open ruimtes, omsloten door beplanting.
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Karakteristieken
Zeer kenmerkend voor het gebied zijn de vele beken die op de Veluwe
ontspringen (kwelbronnen) of waarbij de bron door mensen is
gegraven (sprengbeken). De beken hebben een natuurlijke loop of zijn
recht getrokken of nieuw aangeleid (opgeleide beken) voor de
watermolens of voor waterafvoer naar de Grift en later het Apeldoorns
kanaal. De fietsroute kruist de vele beken, die in de huidige situatie
niet altijd duidelijk herkenbaar in het landschap liggen. De
Veluweflankroute kruist als enige het Apeldoorns kanaal en De Grift.
Nabij de Baronnenroute staan nog enkele oude watermolens.
Kenmerkend voor het beekdallandschap is ook het aanwezige
microreliëf, gevormd door een afwisseling van natuurlijke laagtes, de
beekdalen, en hoger gelegen kampen.
Aandachtspunten
• De middenloop is verrommeld en slecht herkenbaar;
• Aandacht voor sprengenbeken die aangelegd zijn voor industriële
doeleinden (waterkracht) met veelal een asymmetrische ligging
ten opzichte van het beekdal (opgeleid);
• De beekdalen vormen ecologische verbindingen richting de IJssel.
De meeste beekdalen zijn landbouwkundig in gebruik en
afgewaterd, waardoor de natuurlijke potentie niet overal tot uiting
komt.
• Op grote schaal heeft verarming van kenmerkende
beplantingsstructuren plaatsgevonden, zoals houtwallen langs de
randen van kampen, singels haaks op natuurlijke beeklopen op
juist begeleidende beplanting langs de beken.
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De opgave
• Open houden van de beekdalen, in een opeenvolging van kleine
open, maar omsloten wereldjes. Kleine bosjes, elzensingels of
lanen dwars op het dal, maar ook beekbegeleidende beplanting
kunnen door een strategische plaatsing dit effect versterken;
• Toegankelijkheid versterken in met name de lengterichting van het
beekdal;
• Beekdalen omvormen tot leefgebied en corridors (extensief
beheer en vernatting);
• Waar mogelijk extra water vasthouden en aanleg
amfibieënpoelen;
• Zichtbaarheid sprengen en beken verbeteren, door onder andere
opgeleide deel beter zichtbaar te maken;
• Versterken houtwallenstructuur rondom de kampen.

Ontginningslandschap / De Velden
Het zogenaamde ontginningslandschap / de Velden zijn de voormalige
heidegronden in het landschap. Dit zijn de oudste weidegronden van
ons land. Deze gronden waren niet geschikt als bouwland. Hier kwam
verandering in met de ontdekking van kunstmest rond 1900 en de
verbetering van de ontwatering van de (vaak) natte heidevelden. De
voormalige heidevelden werden geheel ontgonnen tot grasland en
akker. Kenmerkend voor dit landschapstype zijn de rechte lijnen:
rechtlijnige verkaveling en rechte wegen.
(bron: Groot Apeldoorns landschapskookboek)

Karakteristieken
• Lange ontginningsassen met een rationele, rechtlijnige
verkaveling van de percelen;
• Redelijk open gebieden, met een ‘kamerstructuur’ door lanen en
houtwallen.
Aandachtspunten
• Het sterke ruimtelijke kader, gevormd door de lanen en
houtwallen, is bijna verdwenen. Daardoor heeft een
schaalvergroting plaatsgevonden;
• De hoeveelheid bebouwing is toegenomen. Door het gebrek aan
een stevig landschappelijk casco / beplantingsstructuren oogt het
landschap rommelig.

Ontwerpprincipe kampen en beekdalen (Landschapsplan fietsroute Apeldoorn-Vaassen,
Eelerwoude 2019)

(Drink)poelen t.b.v. kamsalamander, mogelijk drinkplaats voor paarden; aparte poel
(links) of natte laagte langs beek (rechts)
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De opgave
• Versterken/herstellen van de kamerstructuur door toevoegen van
bomen langs wegen;
• Toevoegen gebiedseigen bomenrijen langs ontginningsassen;
• Toevoegen elzensingels in de nattere delen;
• Vergroten van de toegankelijkheid van het landschap door
bomenrijen te combineren met een pad er langs. Beplanting kan
aan één of twee zijden van het pad staan (versterken
padennetwerk, met name als uitloopgebied voor
dorpeling/stedeling).
BH4028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001
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Ontwerpprincipe ontginningslandschap/de velden (Landschapsplan fietsroute
Apeldoorn-Vaassen, Eelerwoude 2019)

4.3.2

Cultuurhistorische beleving

Karakteristieken
De oude spoorlijn ‘de Baronnenlijn’ is een cultuurhistorisch element in
het plangebied. De rechtlijnigheid en de vlakke ligging in het
landschap op een kade in een beekdal en op maaiveld bij hoger
gelegen enken, de bakstenen landhoofden ter plekke van kruisingen
met beken en een oude wachtpost nabij Epe en Station Vaassen zijn
nog herkenbare cultuurhistorische restanten van deze lijn. Daarnaast
zijn er historische / monumentale bouwwerken, archeologische
monumenten en molens aanwezig nabij de Baronnenroute en
Veluweflankroute.
De Veluweflankroute ligt deels op de oostelijke kade van het
Apeldoorns kanaal, passeert kanaal en de Grift en loopt vervolgens
door hoofdzakelijk agrarisch gebied. Buurtschap Wenum ‘Marke van
Wenum’ (al in 1335 genoemd) en de vele onverharde wegen zijn
kenmerkend en waardevol.
De opgave
• Identiteit van beide varianten ontlenen aan de karakteristiek en
historie van het gebied;
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Daar waar de fietsroute op het oude spoorbaantracé ligt,
versterken van de beleving en identiteit ervan: rechtlijnigheid van
het tracé, de vlakke ligging ten opzichte van het variërende
maaiveld, de dijklichamen inclusief taluds, gebouwen,
halteplaatsen en oude landhoofden bij beekkruisingen;
Locatie en inrichting rustpunten langs oude spoorbaantracé
baseren op de voormalige halteplaatsen;
Zichtbaarheid en beleving beken (zijnde belangrijke structuren in
het landschap) vergroten door
o Behoud en beleving oude landhoofden
o Beekbegeleidende beplanting
o Alle beekkruisingen uitvoeren als brug en niet als duiker
en voorzien van informatiepaneel
Beleving de Grift en Apeldoorns kanaal vergroten;
Zoveel mogelijk behoud onverharde grind-/zandwegen;
Op cultuurhistorisch waardevolle plekken informatiepanelen
plaatsen.

4.3.3

Beekkruisingen

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6205 - F50 - Principes-01]

Karakteristieken
Kenmerkend voor de Veluweflank zijn de vele beken die er van west
naar oost stromen. Deze beken hebben historische, landschappelijke
en ecologische waarde. De landhoofden van de oude spoorlijn zijn als
cultuurhistorisch waardevolle elementen toegevoegd en geven voor
de beekloop en bijbehorende dieren ruimte de infrastructuur
onderlangs te passeren. Enkele beken passeren in de huidige situatie
de oude spoorlijn en ook de Veluweflankroute via een duiker. Deze
zijn niet zichtbaar en voor veel dieren niet passeerbaar.
De opgave
Er wordt ingezet op vergroting van de zichtbaarheid en beleving van
de beken, waar de oude landhoofden integraal onderdeel van uit
maken.
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Vanwege de leesbaarheid van het gebied en eenheid in
verschijningsvorm van de fietsroute, worden de beekkruisingen op
eenduidige wijze vormgegeven. De oude spoorlijn had een smaller
profiel dan de toekomstige fietsroute en leuningen zijn nodig vanwege
veiligheid. Dit leidt tot een noodzakelijke afweging tussen
zichtbaarheid van de beken en oude landhoofden versus de veiligheid
en continuïteit van de fietsroute. Vanuit ecologie en landschappelijke
beleving van de beeklopen worden duikers vervangen door bruggen.
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
• Brugdek 4 meter breed met aan weerszijden iets wijkende
leuningen;
• Eenduidige vormgeving leuningen, met een referentie naar de
oude spoorfunctie (bijv. gebruik oude spoorstaven) en slanke
vormgeving vanwege beleving oude landhoofden;
• Continuïteit belijning (kant- en asmarkering) en kleurstelling
fietsroute op brugdek;
• Verbijzondering brugdek om beekkruising zichtbaar te maken;
• Verbeteren vispasseerbaarheid.

Voorbeelduitwerking beekkruising Baronnenlijn 2.0

4.3.4

Medegebruik en rustpunten

Karakteristieken
Het medegebruik van het gebied en van beide routes is zeer divers.
Verschillende groepen fietsers maken gebruik van het oude
spoorbaantracé, een groot deel van de Veluweflankroute kent
medegebruik door gemotoriseerd (landbouw)verkeer. Op recreatief
vlak vallen klompenpaden en een ezelroute samen met delen van de
route, het fietsknooppuntennetwerk voor recreatief fietsverkeer
overlapt een groot deel van de routes. Omwonenden gebruiken het
gebied onder andere voor het uitlaten van de hond en als onderdeel
van wandelommetjes. Agrarische gronden en bedrijven liggen aan
weerszijden van de routes, waardoor delen van de routes ook worden
gebruikt door landbouwverkeer, vrachtverkeer en overig
gemotoriseerd verkeer. Ook maakt het kruisen van de routes of een
stukje medegebruik deel uit van de agrarische bedrijfsvoering doordat
vee moet oversteken.
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Langs het oude spoorbaantracé staan op enkele plekken bankjes.
Deze zijn qua uitstraling zeer divers.
De opgave
• Daar waar sprake is van medegebruik van de route, wordt
zorgvuldig gekeken of dit tot mogelijke conflictsituaties kan leiden.
Voor het medegebruik door gemotoriseerd verkeer wordt de
oplossing gezocht in het dwarsprofiel (zie paragraaf 3.1.1).
• Ontvlechten verschillende gebruikers. Bij voorkeur krijgt het
langzaam verkeer dat gebruik maakt van de fietsroute een eigen
plek in het profiel. Dit zal geen eenduidige oplossing zijn, maar
vraagt maatwerk, afhankelijk van de vorm van medegebruik en de
locatie. Is er bijvoorbeeld in de berm naast het fietspad ruimte
voor een klompen-, wandel- of ruiterpad, moet er grond worden
aangekocht of kan een andere, logische route worden gevonden
voor bijvoorbeeld de ezelroute.
• Waar sprake is van overstekend vee wordt in overleg met
betrokken veehouders naar een oplossing gezocht (bijv.
veepassages) (zie paragraaf 3.1.5).

•

•

Langs de fietsroute komt een aantal rustpunten. Plekken om te
verzamelen, schuilen of even te kunnen zitten. Om goed te
kunnen functioneren moeten de rustpunten op logische plekken
worden gesitueerd, bijvoorbeeld daar waar scholieren
verzamelen om gezamenlijk naar school te fietsen, en in een
bepaald ritme. Bij de Baronnenroute worden de rustpunten
zoveel mogelijk gesitueerd op plekken waar in het verleden
halteplaatsen waren voor de oude spoorlijn. Bij de
Veluweflankroute wordt daarentegen gezocht naar aanleidingen
in het landschap. Qua vormgeving van de rustpunten wordt
aansluiting gezocht bij de identiteit van de varianten. De
vormgeving en inrichting van de rustpunten wordt uitgewerkt in
de DO fase.
In het plangebied spelen enkele concrete
natuurontwikkelingsprojecten, waarin ook rustpunten zijn
opgenomen. Het meubilair bij deze rustpunten krijgt dezelfde
vormgeving als het overige meubilair langs de fietsroute om de
herkenbaarheid en eenheid in verschijningsvorm van de
fietsroute te versterken.

4.3.5

Ecologische versterking

Karakteristieken
Het gebied is rijk aan natuurwaarden verbonden aan de
kwelgevoede beeklopen, de solitaire bomen, boomgroepen enkele
of dubbele bomenrijen in de berm, de doorkruisende houtopstanden
en de overwegend kruidenrijke, voedselarmere bermen en
overwegend onverlichte wegen. Dit blijkt uit concrete bijzondere en
beschermde waarden op basis van bureaustudie, veldwaarnemingen
en informatie aangedragen uit de omgeving.
Voorkomende soorten
Dit betreft de bijzondere watergebonden soorten zoals beekprik,
poelkikker, kamsalamander, libellen (o.a. weidebeekjuffer, rode
heidelibel), ringslang, watervleermuis en meervleermuis.
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De das, patrijzen, gewone dwergvleermuis (algemeen), ruige
dwergvleermuis, grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis,
steenuilen, kerkuilen zijn soorten die in het kleinschalig agrarisch
landschap thuis horen. In het plangebied zijn verschillende hotspots
vastgesteld waar veel vleermuizen foerageren en/of een essentiële
vliegroute aanwezig is (zie de rode trajecten op de afbeelding
hiernaast). Essentiële vliegroutes van gewone dwergvleermuis en
ruige dwergvleermuis vanuit het stedelijk gebied naar het buitengebied
zijn vastgesteld bij Apeldoorn noord, bij het Apeldoorns kanaal en
noordelijk van Vaassen (woonwijk Heggerenk). Op diverse plekken
met bos en water nabij de Baronnenroute en Veluweflankroute zijn
foerageergebieden vastgesteld. Bij de Veluweflankroute is het deel
tussen het Apeldoorns kanaal en Spoorbaantracé niet essentieel van
belang voor vleermuizen.
Dichter bij het stedelijk gebied komt de sleedoornpage (vlinder) voor.
In de bermen komen bijzondere planten voor, zoals het zandblauwtje
en struikheide in de bermen van het oude spoorbaantracé en
Kartuizer anjer op de kanaalkade. Het zandblauwtje en struikheide zijn
relicten van voedselarmere zandgronden en vormen een link met de
hoger gelegen Veluwe.
Beken/beekdalen
De Verloren Beek, Smallertse Beek, Nieuwe Beek en Egelbeek,
inclusief de bijbehorende beekdalen, zijn dermate waardevol als
leefgebied voor de beekprik, rivierdonderpad, kamsalamander en
ijsvogel, dat deze vier beken deel uitmaken van Natura 2000 Veluwe.
De beken staan in verbinding met de IJsseluiterwaarden, onderdeel
van Natura 2000-gebied Rijntakken, dat ook voor de beekprik is
aangewezen. Ook in de andere beken en de Grift die door de
fietsroutes worden gekruist, komt de beekprik voor. De beken zijn
daarnaast van belang voor de Natura 2000-soort kamsalamander die
momenteel alleen nabij de Egelbeek in het Korte broek voorkomt.

Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene ontwikkelingszone (GO)
Naast de beken die beschermd zijn als onderdeel van Natura 2000gebied kruisen beide varianten voor de F50 het Gelders
Natuurnetwerk (GNN).
Dat bestaat uit bestaande natuurgebieden met bos en vochtige
hooilanden alsook nieuw te ontwikkelen natuurgebieden.
Aanvullend op deze GNN is de Groene ontwikkelingszone (GO)
aangeduid, dat bestaat uit agrarisch gebied waar bijzondere natuur-,
cultuurhistorische en landschappelijke waarden kunnen voorkomen.
Nieuwe ontwikkelingen in deze gebieden zijn mogelijk als deze
bijdragen aan de versterking van de ecologische samenhang van de
natuur van het GNN en van de aanwezige landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten.
Natuurontwikkelingsprojecten
In het plangebied spelen enkele concrete
natuurontwikkelingsprojecten: Klimaatbos Kopermolen ten zuiden van
Epe bij de Verloren Beek, nieuwe natuur Emst-Achterhegge en
nieuwe natuur Wenum Wiesels beekdal. In deze gebieden wordt
onder meer vochtig hooiland en vochtig bos gerealiseerd alsook
poelen. Bij de Veluweflankroute speelt de ontwikkeling van een
zonneweide in de Groene ontwikkelingszone net noordelijk van de
Stadhoudersmolenweg.
De opgave
Daar waar waarden van GNN/GO, houtopstanden en leefgebied van
soorten worden aangetast, worden deze gecompenseerd. Hierbij
wordt niet alleen langs de lijn, zijnde de fietsroute, en de bermen
gekeken, maar wat breder in de directe omgeving en naar oplossingen
die tevens het landschap versterken. Bijvoorbeeld bosopstanden,
houtwallen of extra amfibieënpoelen waar andere soorten zoals das,
vleermuizen en steenuil ook van profiteren.
Bij het ontwerp van de varianten wordt ingezet op versterking van de
ecologische waarden in het gebied, bij de beken, bermen en het
kleinschalig landschap.
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De ambitie bij de Veluwse beken is om deze klimaatbestendiger te
maken en krappe passages bij de fietsroute te verruimen en
passeerbaar te maken voor meer diersoorten.
Krappe duikers worden door kortere en ruimere bruggen met
natuurlijk doorlopende oevers vervangen. Dit betreft de Egelbeek,
Wenumse beek en Papegaaibeek. Daarnaast wordt ingezet op
beplanting (elzen bij natuurlijke beken en knotwilgen bij opgeleide
beken) aan de zuidoever van de beken voor nodige schaduw en
koelte in de zomer. De boomwortels in het water bieden dekking
voor beekprikken en andere vissen. Daarnaast wordt gericht op
gevarieerde en natuurlijk begroeide oevers door aangepast
oeverbeheer, gunstig voor diverse oevergerelateerde planten en
libellen. Verder komen extra ecoduikers (duiker voorzien van
oeverstrook of looprichel) onder het fietspad waar
natuurontwikkeling in de omgeving plaats vindt (EmstAchterhegge, landgoed Emsterhof, klimaatbos) voor geleiding van
amfibieën en kleine tot middelgrote zoogdieren onder het fietspad
door.
Voor de bermen wordt ingezet om deze verder te verschralen en
zo de bijzondere schralere soorten uit te breiden door zorgvuldige
inrichting en ecologisch bermbeheer. Op sommige plekken dienen
gekapte bomen terug gebracht te worden, met een natuurlijk
beeld (geen rechte aanplantlijnen) en aanplant en/of natuurlijke
ontwikkeling van inheemse bloemrijke en/of bessendragende
struiken (circa 5%) aan de rand van de berm. Dit betreft onder
meer sleedoorn, meidoorn, hondsroos en brem. Het biedt voor
diverse insecten (o.a. sleedoornpage) en kleine (zoog)dieren
voedsel, structuur en geleiding. Aandachtspunt is bestrijding van
de overheersende exoten Japanse duizendknoop en Amerikaanse
vogelkers.
Op het traject moeten in verband met de beschikbare ruimte
bomen wijken. Veelal resteren nog bomen in de berm die met
name als vliegroute voor vleermuizen van belang zijn.
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Op die locaties waar alle bomen moeten wijken, maar waar de
bomen wel een belangrijke functie hebben voor vleermuizen,
wordt weer nieuwe opgaande beplanting iets verder van het
fietspad aangeplant in een natuurlijk verband. Op locaties waar
het niet gaat, ofwel vanwege ruimtegebrek ofwel vanwege
versterking van de landschappelijke karakteristiek, wordt een
nieuw lijnelement aangeplant waarbij doorgaande vliegroutes in
de omgeving beschikbaar blijven.
Verder wordt ingezet op behoud en uitbreiding van de typische
voedselarmere vegetatie met zandblauwtje en heide en
kruidenrijke vegetaties, zoals Kartuizer anjer in de bermen als
belangrijke lijnvormige elementen in het agrarisch landschap.
De nieuwe fietstunnel onder de Eekterweg wordt integraal met
faunapassage ingericht waarmee een knelpunt voor met name de
kleinere (zoog)dieren bij de Eekterweg wordt opgelost. De
bestaande faunapassage in de fietstunnel onder de N309 wordt
vervangen door een aparte faunapassage westelijk van de tunnel.
Dit biedt voor fietsers meer ruimte en voor fauna een rustigere
locatie.

Links: Rode beek (Vaassen), voorbeeld met natuurlijk begroeide oevers in beboste
omgeving, zonder beschoeiing. Rechts: Smallertse beek, voorbeeld met meer
begroeide oevers
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4.3.6

Tunnels

Karakteristieken
In het tracé liggen enkele tunnels. De omgeving van deze tunnels
varieert. Vanwege de herkenbaarheid van de fietsroute wordt gekozen
voor eenheid in beeldkwaliteit.
De opgave
De eenheid komt enerzijds tot uiting in een aantal technische
ontwerpuitgangspunten (zie paragraaf 4.1.3):
• De breedte van het fietspad blijft ongewijzigd met optioneel aan
één zijde een verbreding voor voetgangers.
• De wanden van de tunnel wijken (10:1).
• Waar mogelijk worden de wanden vanaf maximaal circa 1,00
meter hoogte uitgevoerd als taluds (1:1), zowel in het open deel
(groene taluds langs de hellingbanen) als in het gesloten deel.
• Een zo gestrekt mogelijk verloop van tunnel en hellingbanen.
Aanvullende ontwerpuitgangspunten voor de beeldkwaliteit:
• Eenduidige vormgeving openbare verlichting, passend binnen de
technische ontwerpuitgangspunten.
• Wanden uitvoeren in schoon beton, lichte grijstint.
• Verticale naden in de wand.
• Plaatsnaamaanduidingen conform lettertype en wijze voormalige
spoorbaantracé als reliëf in wanden.

•
•

Brugdek en wanden twee losse elementen.
Aanzicht brugdek verjongen.
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Voorbeelduitwerking tunnel

4.4

Technische randvoorwaarden

Ondergrondse infrastructuur
[Ontwerptekeningen: BH4028-TE-SO-6207 - F50 K&L-01 t/m 05]

Over nagenoeg de volledige lengte van de fietsroute liggen meerdere
kabels en leidingen. Het pakket is divers. Over delen van de route
liggen, naast kabels voor data, laag- en middenspanning, onder
andere een hogedruk gasleiding en een hoofdtransport waterleiding.
Uitgangspunt voor deze “zware” leidingen is dat ze blijven liggen. Met
de eigenaren en beheerders van deze ondergrondse infrastructuur
moet in overleg getreden worden over de mogelijkheden om de kabels
en leidingen op de huidige locatie te handhaven, waarbij geaccepteerd
wordt dat deze onder de nieuwe verharding komen te liggen, dan wel
waar en hoe ze verlegd kunnen worden (DO fase). In het ontwerp
wordt op een aantal locaties voorgesteld in overleg met de
grondeigenaren van aangrenzende percelen kabels en leiding buiten
de huidige verkeersruimte te leggen. Zo nodig wordt daarvoor een
extra strook grond aangekocht. Waar mogelijk en zinvol uit oogpunt
van medegebruik van de fietsroute wordt deze ruimte gecombineerd
met een wandel- of ruiterpad.
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Uitgangspunt is dat kabels en leidingen verlegd worden binnen een
strook van 1,00 meter aan weerszijden van de nieuwe verharding. De
kans is groot dat tenminste één van de aanwezige kabels en leidingen
verlegd moet worden, waarbij aantasting van het wortelpakket van
bestaande bomen onvermijdelijk is. Er is dus een reëel risico dat
bomen tot 2.00 meter naast de nieuwe verharding verwijderd moeten
worden. In overleg met de nutsbedrijven wordt in de DO fase
nagegaan waar kabels en leidingen verplaatst moeten worden en op
welke locaties het kappen van landschappelijk waardevolle bomen
voorkomen kan worden.
Het verleggen van kabels en leidingen brengt forse kosten met zich
mee. Door zorgvuldige planning en vroegtijdig betrekken van de
nutsbedrijven bij de uitwerking van het ontwerp kunnen kosten
bespaard worden, door de kabels en leidingen zoveel mogelijk
gelijktijdig te verleggen.
Het verleggen van kabel en leidingen heeft invloed op de
realisatietermijn van de fietsroute, onder andere omdat aan de
hoofdtransport waterleiding alleen gedurende de wintermaanden
(november – maart) gewerkt kan worden, vanwege het beperktere
watergebruik in die periode.

Openbare verlichting
In de huidige situatie zijn de wegen in het buitengebied en het oude
spoorbaantracé niet of nauwelijks verlicht. De donkerte is een
ruimtelijke kwaliteit en wordt door veel mensen als waardevol ervaren.
Ook voor diverse diersoorten in het gebied is die donkerte nodig.
Voor het ontwerp van de fietsroutes wordt uitgegaan van minimale
ecologische verstoring.
Dat betekent dat er alleen attentieverlichting wordt aangebracht bij
kruisingen met wegverkeer en in de tunnels. De bestaande
Dorpenroute, die wel is voorzien van openbare verlichting, blijft
behouden als sociaal veilig alternatief voor fietsers bij duisternis.
Per variant worden de lichtmasten en armaturen eenduidig
vormgegeven, passend bij de identiteit van de variant. De verlichting
in de tunnels wordt zodanig vormgegeven dat deze een zo minimaal
mogelijk verstorend effect heeft op de faunapassage (verlichting
minimaliseren, gericht op fietspad, kleurverlichting in het warme
aspect 3000 K of minder). Bovendien worden de tunnels als familie
vormgegeven, wat betekent dat ook de verlichting in de tunnels op
eenduidige wijze wordt vormgegeven.

Markering
Doorgaande markering op de fietsroute is van belang voor veiligheid,
geleiding en herkenbaarheid. De as- en vooral de kantmarkering heeft
een sterk geleidende functie voor de fietsers, speciaal bij duisternis en
slecht zicht. De markering wordt slijtvast en retro-reflecterend
uitgevoerd. De kantmarkering wordt verlaagd aangebracht of als
spatmarkering, zodat regenwater niet op de verharding blijft staan.
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5

Tracédeel Gemeente Apeldoorn:
Variant Veluweflankroute

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de Veluweflankroute tussen
Apeldoorn en de Poelweg toegelicht. In hoofdstuk 6 volgt het ontwerp
van de Baronnenroute tussen Apeldoorn en de Poelweg. In hoofdstuk
7 wordt het traject in de gemeente Epe voor beide varianten
toegelicht. De maatregelen en ontwerpkeuzes worden per trajectdeel
beschreven. Bij elk trajectdeel is een verwijzing opgenomen naar de
betreffende ontwerptekening.
Elk van deze drie hoofdstukken over de tracé-onderdelen begint met
een korte trajectvisie en een matrix. Dit geeft snel en overzichtelijk
weer hoe de ontwerpuitgangspunten in dit gedeelte van het tracé
terugkomen en ook waar deze uitgangspunten vandaan komen.
Trajectvisie Veluweflankroute
Voor dit tracédeel heeft het behoud en het versterken van de
bestaande natuur- en landschapselementen een prominente rol
gekregen. Al slingerend door het agrarische gebied tussen het
Apeldoorns kanaal en het oude spoorbaantracé zal dit tracédeel
gebruik maken van de verschillende landschappen die worden
gekruist. Met name het beekdallandschap is sterk aanwezig en zal
door vernatuurlijking van de oevers, het aanleggen van poelen, het
aanplanten van beekbegeleidende beplanting en het ontwikkelen van
kruidenrijke graslanden rondom de fietsroute kunnen gaan floreren.
Enkele cultuurhistorische elementen zullen ook in beeld worden
gebracht bij deze route in de vorm van het incorporeren van de
historische houtwallen en de oude graanmolen in het traject.
De veiligheid van de fietsers en de overige weggebruikers wordt zo
goed mogelijk gewaarborgd, mede door de aanleg van duidelijke
zichtbare kruispunten en door veilige onderlinge passages tussen de
weggebruikers. Wel heeft de fietser op een behoorlijk deel van dit
traject te maken met medegebruik door landbouwverkeer,
overstekend vee en sluipverkeer, wat ervoor zorgt dat de veiligheid
van de Veluweflankroute maatwerk vereist.
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Trajectmatrix Veluweflankroute
Onderdeel
5.1 Apeldoorns kanaal

5.2
Stadhoudersmolenweg

Ontwerpelementen
Bouwen in het verlengde van kanaal
Oeverbegroeiing versterken en aanleg
poelen
Tot aan Halvemaanweg afsluiten voor
autoverkeer
Mogelijke vervanging en verplaatsing
bruggen over de Grift en kanaal
Deel bestaand fietspad behouden
Fietsbruggen vervangen

5.3 Wenumseveldweg

Veilige fietsoversteek zonder voorrang voor
fietsers
Gebruik maken van brede bermen voor
versterking van de natuur
Eenzijdige verbreding verharding aan
oostkant
Overgang beekdallandschap accentueren
met beplantingen
Duiker veranderen in brug met houten
leuningen

5.4 Veldmaterweg

Kruising Papegaaiweg verplaatst om in
rechte lijn met Veldmaterweg te komen
Opname van de houtwallen en de oude
molen in het traject

Aanvulling kruisingen met de Marleweg en de
Ramsbrugweg worden met extra
attentieniveau verhogende elementen
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Visie & doel
Inspelen op bestaande
kanaalomgeving
Versterking van lokale natuur
(amfibieën en vleermuizen)
Verbetering veilig fietsklimaat

Ontwerpuitgangspunt
Omgeving

Ruimere boogstraal en dichter
bij de hoofdrijbanen
Deel fietspad al van voldoende
kwaliteit
Gepaste breedte en nieuwe
vormgeving
Veilige oversteek van fietsers
langs auto’s
Ruimte toepassen voor
ecologisch bermbeheer
Gepaste breedte en behoud
natuurelementen
Versterking landschappelijke
karakteristiek en
landschapselementen
Versterking landschappelijke
karakteristiek en
landschapselementen
Ontwijken sluipverkeer en
verbeterde doorstroom
Versterking beleving
cultuurhistorische elementen
en landschappelijke
karakteristiek en
landschapselementen
Toepassing principe
kruispuntsoplossing voor
veilige verkeerssituatie

Kwaliteit fietsroute en
beleving Grift en kanaal
Dwarsprofiel

Ecologie
Dwarsprofiel

Beekkruisingen
Kruisingen
Ecologie
Ecologie en dwarsprofiel
Landschap

Cultuurhistorie

Medegebruik
Cultuurhistorie en landschap

Kruisingen
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Nieuw tracé bij het laatste stuk voor de
Flesse
Aanleg struinpad en begeleidende
laanbeplanting rondom route
5.5 De Flesse

5.6 Aansluiting
Spoorbaantracé

Grindweg verhard en verbreed met
compensatie voor alle berkenbomen
Nieuw tracé om ruimte te bieden aan
agrarisch bedrijf
Aanlegging groenstrook met bomenrij
Koe-tunnels of vee-roosters bij frequente vee
oversteeklocaties
Voor de helft van de route een volledig nieuw
tracé met ruimte bochten
Fietspad op de huidige spoorlijn blijft
ongewijzigd
Creatie rustpunt tussen huidige fietspad en
nieuw tracé
Aanleg grote drinkpoel in passende
vormgeving bij ontginningslandschap

28 juli 2021

Sluipverkeer ontwijken zonder
natuur aantasting
Verduidelijking overgang
landschapstypen en faciliteren
wandelaars
Veilige verkeerssituatie met
behoud huidig landschap
Minimaliseren interactie met
landbouwverkeer
Versterking landschap en
begeleiding fietsroute
Passende oplossing overlast
tussen vee en fietsers
Nog geen infrastructuur tussen
de Groeneveltweg en het
spoorbaantracé
Mogelijkheid blijven geven om
door te fietsen
Integratie van beide routes
passend binnen
landschappelijke karakteristiek
Versterking karakteristieke
natuur

Medegebruik
Landschap

Verharding en ecologie
Medegebruik
Landschap
Omgeving
Kwaliteit fietsroute

Omgeving
Rustpunten

Ecologie
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5.1

Apeldoorns kanaal

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6203 - F50 - Veluweflankroute-03]

oevers is kenmerkend voor dit gebied. Het verlengen van het kanaal
ten noorden van de Anklaarseweg draagt bij aan de beleving van de
kanaalkruising. Het zuidelijk deel heeft een besloten karakter door de
grote oude bomen en bosschage.
In noordelijke richting wordt het landschap opener met meer
bebouwde terreinen: het bedrijf HCA, sluis en wachterswoning en
enkele woonerven. Het Apeldoorns kanaal met westelijk ervan
gelegen de Grift omringd met bosachtig gebied is van belang voor
onder meer vleermuizen. De zone is van belang als vliegroute vanuit
het stedelijk gebied en als foerageergebied. Er is een hoge dichtheid
aan foeragerende vleermuizen vastgesteld. Oostelijk van de
kanaaldijk komen enkele poelen voor met algemenere amfibiesoorten.
Ter hoogte van de fiets- en voetgangersbrug wordt het fietspad
rechtdoor getrokken langs het kanaal. Het pad over de brug sluit hier
ondergeschikt op aan. De overhoek die ontstaat door het verwijderen
van verharding wordt afgegraven en ingericht met een waterplas of
voortplantingspoel, die dienst doet als stapsteen voor amfibieën en
ringslang, parallel aan het kanaal. Ook vindt er compensatie van te
kappen bomen plaats.

De fietsroute start bij de Anklaarseweg en loopt het eerste deel
oostelijk van het Apeldoorns kanaal. Het kanaal met rietbegroeide
28 juli 2021

Tot aan de Halvemaanweg wordt de straat Kanaal Noord afgesloten
voor autoverkeer. De bestaande aansluiting van het parkeerterrein
van HCA wordt verwijderd; werknemers en bezoekers van HCA
bereiken het parkeerterrein via de bestaande infrastructuur van de
Halvemaanweg en/of een nieuwe ontsluitingsweg parallel aan het
kanaal. De nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op Kanaal Noord,
oostelijk van het Apeldoorns kanaal; alleen een doorsteek voor
fietsers blijft gehandhaafd. In overleg met HCA kan hun parkeerterrein
beter worden afgeschermd met een haag of struweel met inheemse
soorten.
Bestemmingsverkeer voor de aanliggende woningen en percelen aan
Kanaal Noord rijdt via de Halvemaanweg naar de aansluiting op de
Oostveluweweg. Vanaf de Halvemaanweg in noordelijke richting wordt
Kanaal Noord ingericht als fietsstraat. De verhardingsbreedte wordt
beperkt tot 4,00 meter, voor het eenduidige wegbeeld van de
BH4028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001
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fietsroute. Eventueel kan de bestaande overmaat gehandhaafd
worden, mits afwijkend van kleur en buiten de belijning (kantstrepen).
Ter hoogte van de sluis wordt een rustpunt ingericht. De vormgeving
sluit aan bij de karakteristiek van de plek, zijnde de sluis.
Een bank is voorzien in de zuidelijke hoek bij de sluis. Het al dan niet
overkappen van dit rustpunt hangt nog af van de inschatting of het een
overlast veroorzakende hangplek voor jeugd kan gaan worden.

5.2

Stadhoudersmolenweg

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6203 - F50 - Veluweflankroute-02 en 03]

Voor de aansluiting op het vervolg van de route langs de
Stadhoudersmolenweg wordt de fietsroute eerst naar het oosten
uitgebogen, om vervolgens naar het westen af te kunnen buigen,
aansluitend op de brug over het Apeldoorns kanaal. De maximaal
haalbare boogstraal is circa 15 meter. Er is aanleiding om de bruggen
over het Apeldoorns kanaal en de Grift te vervangen (zie paragraaf
4.2). Dat biedt de gelegenheid de bruggen dichter bij de hoofdrijbanen
van de Stadhoudersmolenweg te situeren, of de nieuwe brug schuin of
gebogen over het Apeldoorns kanaal te realiseren, waardoor een
ruimere boogstraal kan worden toegepast.
De inpassing van het fietspad op dit punt betekent een beperkt
ruimtebeslag van een bosperceel met rietruigte. Hier zijn kansen om
een grotere voortplantingspoel te realiseren als stapsteen langs het
Apeldoorns kanaal zoals bij HCA. Beide voortplantingswateren
versterken het foerageergebied van vleermuizen (foerageerhotspot bij
de Grift en het Apeldoorns kanaal wordt door de extra poelen en
natuurlijke oeverbegroeiing versterkt).
Het fietspad langs de Stadhoudersmolenweg in oostelijke richting en
de fietsverbinding naar het noorden over de oostelijke oever van het
Apeldoorns kanaal sluiten in de bocht aan op de doorgaande
Veluweflankroute.
Ten zuiden van deze aansluiting, direct na de laatste woning (Kanaal
Noord 410), is thans een verzinkbare paal aanwezig. Deze fysieke
afsluiting wordt niet teruggebracht, tenzij de noodzaak na openstelling
van de fietsroute wordt aangetoond.
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De Stadhoudersmolenweg heeft een groene uitstraling met brede
grasbermen. Zuidelijk van de hoofdrijbaan ligt een vrijliggend, in twee
richtingen bereden fietspad. Aan de noordzijde ligt een natuurlijke
zone met open water en (riet)moeras en ruigte. Direct noordelijk
daarvan is een zonnepark voorzien. Het Apeldoorns kanaal wordt
gekruist door bruggen, waarbij de fietsbrug licht getoogd is. Het
fietspad gaat ook middels een getoogde fietsbrug over de Grift. De
vormgeving wijkt af van de brug over het kanaal. De
Stadshoudersmolenweg, inclusief brede grasberm tussen de rijbanen,
kruist de Grift met een duiker, welke is vormgegeven met gemetselde
wanden.
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Langs de Stadhoudersmolenweg wordt de fietsroute vervolgd aan de
zuidzijde, over het bestaande fietspad. Dit fietspad is al van voldoende
kwaliteit; deze behoeft alleen overlaagd te worden voor de eenheid in
kleurstelling. Aan de noordzijde zou de inpassing ten koste gaan van
de landschappelijke en ecologische kwaliteit van de daar ingerichte
natuurlijke zone. Bovendien zou de fietsroute de
Stadhoudersmolenweg dan moeten kruisen nabij de bruggen over het
Apeldoorns kanaal en de Grift. Vanwege de afleidende werking van de
bruggen en de zichtbeperkende bolling in de weg is een
verkeersveilige inpassing van de fietsoversteek op deze locatie een
extra complicerende factor.
De bestaande fietsbruggen over het Apeldoorns kanaal en de Grift zijn
slechts 3.00 meter breed en derhalve te smal. Voor de continue
kwaliteit van de Veluweflankroute dienen de bruggen vervangen te
worden. Dit biedt de gelegenheid de vormgeving en uitstraling van de
bruggen aan te passen, zodat ze één familie vormen met de bruggen
elders in de Veluweflankroute. Subtiel verschil tussen de bruggen over
het Apeldoorns kanaal, de Grift en de beken is wenselijk om ook recht
te doen aan de identiteit van het kanaal en de Grift. Bij voorkeur
worden de bruggen in de hoofdrijbanen van de Stadhoudersmolenweg
aangepast (de duiker in de Grift vervangen door bruggen) zodat deze
in balans zijn met de fietsbruggen en de identiteit en beleving van de
watergangen wordt versterkt.

Principe samenhang bruggen over de Grift en Apeldoorns kanaal

De brede berm tussen het fietspad en rijbaan van de
Stadhoudersmolenweg wordt gebruikt om hier de westelijke oever van
de Grift natuurlijker in te richten met een flauwe oever met meer natte
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oever gerelateerde soorten. Hierdoor wordt de Grift duidelijker
zichtbaar.
De huidige relatief kruidenrijke en open bermen van het fietspad langs
de Stadhoudersmolenweg worden verder versterkt door ecologisch
bermbeheer en aangevuld met bloem- en besrijke struiken waaronder
de brem en verspreid enkele bomen. De struiken betreffen een soort
die ook langs de Grift voor komt. Bedekking is verspreid, circa 5%. De
combinatie van kruidenrijke berm, bremstruiken en bomen zorgt voor
variatie in structuur, dekking van belang voor insecten, en (kleinere)
dieren en zorgt qua beleving ook voor afscherming van het
autoverkeer. Ook wordt hier ingestoken op verdere uitbreiding van de
Kartuizer anjer.
Ter hoogte van de Wenumseveldweg wordt een fietsoversteek in de
Stadhoudersmolenweg gerealiseerd. In afwijking van de
kwaliteitseisen voor de fietsroute wordt geadviseerd hier het
fietsverkeer uit de voorrang te halen, om de veiligheid van de fietsers
te borgen. Recente richtlijnen van het CROW stellen dat fietsers veilig
met voorrang een gebiedsontsluitingsweg kunnen kruisen als onder
andere aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• Er passeren tenminste 2000 fietsers per dag;
• Er passeren maximaal twee keer zoveel auto’s als fietsers.
Aan beide voorwaarden wordt hier niet voldaan: prognoses reiken tot
1000 à 1500 fietsers per dag, terwijl uit tellingen op de
Stadhoudersmolenweg blijkt dat er nu al ruim 5000 motorvoertuigen
per dag passeren. Extra complicerende factoren zijn dat de
rijsnelheden van het autoverkeer op de Stadhoudersmolenweg in de
huidige situatie ruim boven de limiet van 50 km/u liggen, dat een groot
deel van het autoverkeer vrachtverkeer betreft (circa 17% op
etmaalbasis) en dat het fietspad vanuit zuidelijke richting
noodgedwongen met een krappe boogstraal aansluit op de
fietsoversteek.
De exacte locatie van de fietsoversteek dient nader overwogen te
worden, in relatie tot de uitgifte van het resterende bedrijfsperceel aan
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de Stadhoudersmolenweg en het bijbehorende bouw- en
inrichtingsplan.
Dit kan aanleiding zijn om de oversteek iets naar het oosten te
verschuiven, waardoor deze niet precies in het verlengde van de
Wenumseveldweg ligt.

5.3

Wenumseveldweg

[Ontwerptekeningen: BH4028-TE-SO-6203 - F50 - Veluweflankroute-02]

Op de fietsoversteek wordt de veiligheid voor fietsers geoptimaliseerd
door een brede middengeleider aan te brengen en de rijbaan met
relatief krappe bogen uit te buigen. Fietsers kunnen zo eenvoudig in
twee fasen oversteken en hebben een comfortabele en veilige
wachtgelegenheid halverwege de oversteek. Het autoverkeer wordt
nadrukkelijk op de oversteekplaats geattendeerd en de
naderingssnelheid wordt beperkt.
Voor fietsers vanuit noordelijke richting met bestemming
bedrijventerrein Stadhoudersmolen, of die via de zuidelijke tak van de
Stadhoudersmolenweg richting (het centrum van) Apeldoorn gaan
wordt de westelijke tak van de Wenumseveldweg over de eerste 90
meter verhard, waarna aangesloten wordt op het bestaande
tweerichting fietspad aan de westzijde van de Stadhoudersmolenweg
in zuidelijke richting. Hierdoor wordt voorkomen dat deze fietsers twee
keer de Stadhoudersmolenweg moeten oversteken. Het bestaande
fietspad aan de zuidzijde van de Stadhoudersmolenweg, tussen de
nieuwe fietsoversteek en de zuidelijke tak van de
Stadhoudersmolenweg, blijft gehandhaafd voor fietsers uit oostelijke
richting met bestemming bedrijventerrein Stadhoudersmolen en het
nog uit te geven bedrijfsperceel. In relatie tot die uitgifte kan
overwogen worden dit stuk fietspad op te heffen, waardoor tevens de
onoverzichtelijke situatie bij de fietsoversteek bij de bocht
geëlimineerd wordt en de situatie bij de nieuwe fietsoversteek
overzichtelijker wordt.
Door de realisatie van de fietsoversteek wordt de route van het
klompenpad Holhorsterpad aangepast; wandelaars hoeven niet meer
om te lopen via de doorsteek en fietsoversteek bij de haakse bocht in
de Stadhoudersmolenweg.
28 juli 2021
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Dit trajectdeel ligt in het ontginningenlandschap met rechtlijnige
verkavelingen waarbij de wegen veelal begeleid worden door soorten
als berk en els die op onregelmatige afstand van elkaar staan. Veel
wegen zijn grindwegen of onverharde wegen. Op dit traject wordt de
Papegaaibeek en zuidelijk hiervan een onverharde weg gekruist.
De verharding van de Wenumseveldweg wordt eenzijdig aan de
oostzijde verbreed naar 4 meter. Zodoende kunnen aan de westzijde
de bestaande watergang en de karakteristieke berken- en
elzenbomen behouden blijven en op enkele plekken bomen worden
toegevoegd. Aan de oostzijde wordt een strook grond van 2 tot 2,5
meter breedte aangekocht om de watergang aan die zijde te
verplaatsen, zo nodig kabels en leidingen te verleggen en ruimte te
creëren voor groencompensatie, ecologische versterking en inpassing
van het klompenpad Holhorsterpad in de berm. In het zuidelijk deel
van de Wenumseveldweg is een elzenwindhaag aanwezig die moet
wijken. Deze haag kan verplaatst worden en opnieuw als afscherming
ingepast worden in samenhang met landschappelijke inpassing van
het toekomstige zonnepark.
Via het oost-west lopende zandpad ten zuiden van de Papegaaibeek
kruist het klompenpad Kopermolenpad de Wenumseveldweg. Dit
zandpad vormt de overgang met het beekdallandschap waar de
Papegaaibeek onderdeel van uit maakt. De beplantingsstructuur met
verspreid staande bomen langs dit zandpad wordt tussen de
Wenumseveldweg en het kanaal versterkt met berken en elzen, zodat
een duidelijke overgang ontstaat tussen beide landschapstypen. In het
ontginningenlandschap zijn nog vrij veel opgaande
beplantingsstructuren langs wegen en kavelgrenzen aanwezig. Daar
waar ze ontbreken worden ze toegevoegd, zodat het landschap weer
goed leesbaar wordt. Dit gaat vooral om aanplant van berken.

Huidige situatie Wenumseveldweg

Visualisatie toekomstige situatie Wenumseveldweg
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De kruisingen worden uitgevoerd conform de principeoplossing (zie
paragraaf 3.1.2). Daarbij worden de laatste meters van de grindwegen
voorzien van grasbetonstenen Dit wordt gedaan om vervuiling van de
fietsroute door (landbouw)verkeer uit de grindwegen en mogelijke
beschadiging van het wegdek door de wegenschaaf (wegonderhoud
grindwegen) te voorkomen, waarbij bovendien visueel geen afbreuk
wordt gedaan aan het landelijk karakter van de grindwegen.
De Papegaaibeek passeert de Wenumseveldweg momenteel
onzichtbaar via een duiker en heeft aan de oostzijde van de weg een
onnatuurlijk haaks verloop via de berm. Aan de westzijde heeft de
beek al een natuurlijke begroeiing en begeleiding door o.a. elzen. In
het beekdallandschap wordt de zichtbaarheid en de ecologische
waarde van de Papegaaibeek sterk vergroot door de beekkruising uit
te voeren als brug met kenmerkende houten leuningen en een
natuurlijke doortrekking van de beek aan de oostzijde van de
Wenumseveldweg. De beek krijgt er natuurlijke oevers en aan de
zuidoever beekbegeleidende elzenbeplanting. Dit is gunstig voor
beekprikken en overig watergebonden soorten. Langs delen van de
Papegaaibeek ten westen van de Wenumseveldweg ontbreekt ook
opgaande beplanting. Tot de Oude Zwolseweg worden de kale delen
voorzien van beekbegeleidende elzenbeplanting aan de zuidoever.
De ‘overhoek’ die ontstaat ten oosten van de Wenumseveldweg
(noordelijk van de nieuwe beekloop) wordt ontwikkeld als broekbosje.
Aandachtspunt is de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop bij
de beek; bij de uitvoering moet verdere verspreiding van deze exoot
worden voorkomen.

Aan de noordzijde wordt de Veldmaterweg over korte afstand iets in
westelijke richting verlegd, binnen de erfgrenzen van de weg. Hierdoor
wordt het uitzicht in de noordoosthoek verbeterd. Door de toepassing
van het plateau wordt de snelheid van kruisend verkeer verlaagd.
Op de Wenumseveldweg is vermoedelijk in meer of mindere mate
sprake van overstekend vee. In overleg met betrokken veehouders
dient een passende oplossing te worden gerealiseerd.

5.4

Veldmaterweg

[Bestandsnaam ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6203 – F50 – Veluweflankroute-01
en 02]

Voor de kruising met de Papegaaiweg wordt de Wenumseveldweg
over de laatste circa 70 meter naar het oosten afgebogen, zodat deze
in rechte lijn met de Veldmaterweg de Papegaaiweg kruist. Daarmee
wordt voorkomen dat fietsers in een bajonet over korte afstand over
de Papegaaiweg rijden, waar het relatief druk is door sluipverkeer. Ter
plekke waar het huidige tracé wordt opgeruimd, wordt een grasberm
met een boomgroep (berken) gerealiseerd.
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De Veluweflankroute zet zich als fietsstraat voort op de
Veldmaterweg. De Veldmaterweg ligt, op het noordelijke stukje tussen
Marleweg en Ramsbrugweg na, in het beekdallandschap en wordt
gekenmerkt door een slingerend verloop waarbij het oude buurtschap
Wenum (‘Marke van Wenum’ in 1335 genoemd) met de
Wenumsebeek alsook meerdere onverharde wegen worden
gepasseerd. Ter versterking van het landschap wordt ingezet op de
landschappelijke en ecologische waarden van de Wenumse beek en
herstel van de karakteristieke landschappelijke elementen zoals
houtwallen.
De Veldmaterweg is voldoende breed. De plaatselijk aanwezige
overbreedte van de bestaande verharding kan desgewenst in eerste
instantie worden gehandhaafd achter de aan te brengen kantstrepen,
om bij het eerstvolgende groot onderhoud te worden weggezaagd en
vervangen door grasbetonstenen.
Tussen twee kruisende onverharde wegen ten zuiden van het
buurtschap Wenum (beide wegen dragen eveneens de naam
Veldmaterweg) loopt het klompenpad Kopermolenpad langs het tracé
van de Veluweflankroute. In één van de bermen wordt hiervoor
voorzien in een struinpad.
In de huidige situatie is de Wenumse beek vanaf de Veldmaterweg
niet zichtbaar doordat deze beduikerd is en door erfbeplanting (bomen
en hagen) westelijk van de weg. Oostelijk van de weg ligt de beek
relatief diep met beperkte natuurlijke begroeiing. De duiker wordt
vervangen door een brug met -voor de Landschapsroutekenmerkende houten leuningen en doorlopende oevers. Onderzocht
moet worden of de beek aan de westzijde in overleg met de
aangrenzende eigenaren beter zichtbaar en ecologischer ingericht kan
worden. Oostelijk van de Wenumseweg wordt de zuidelijke oever
voorzien van meer natuurlijke begroeiing (aanpassing beheer) en
aangevuld met begeleidende beplanting (elzen), tot de kruising met
het Apeldoorns kanaal.
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Verondieping van de beek zal nader onderzocht moeten worden. De
nieuwe inrichting is gunstig voor beekprikken en overig
watergebonden soorten.
Op het trajectdeel ten noorden van het buurtschap Wenum is in
westelijke richting de molen aan de Marleweg zichtbaar. Zichtlijnen
dienen behouden te blijven.
Bij de Marleweg en de Ramsbrugweg ligt het traject op de Wenumse
enk. Hier volgt de fietsroute, om vloeiend op De Flesse aan te sluiten,
over de laatste circa 150 meter een nieuw tracé, dat circa 90 meter
westelijker ligt ten opzichte van de huidige weg. Fietsers hoeven
zodoende niet een stukje over de Ramsbrugweg te fietsen, waardoor
conflicten met (sluip)verkeer op de Ramsbrugweg voorkomen wordt.
Het nieuwe tracé wordt uitgevoerd als fietsstraat waarbij zo min
mogelijk bomen moeten worden verwijderd. Het bestaande tracé
wordt, in overleg met de perceelseigena(a)r(en), geheel of gedeeltelijk
verwijderd en toegevoegd aan de aanliggende percelen behalve de
delen die voor ontsluiting van percelen en gebouwen nodig zijn. Door
het nieuwe tracé ontstaat een overhoek met bestaande houtwallen.
Deze overhoek wordt benut voor natuurcompensatie, waarin een
rustpunt geïntegreerd wordt, met zicht op de molen van Wenum.
De Marleweg (zuidzijde) en Ramsbrugweg (aan weerszijden) worden
voorzien van een begeleidende laanbeplanting, als overgang tussen
het beekdallandschap en de enk. Vanwege veiligheid staan de bomen
op voldoende afstand van de kruising met de fietsroute. Bomen die op
de enk moeten worden gekapt, worden niet gecompenseerd op de
enk, om het open karakter van de enk zo goed mogelijk te beleven. In
overleg met de eigenaren worden de erven langs beide wegen waar
nodig voorzien van een erfbeplanting met streekeigen soorten.
Bij de kruising van de Marleweg is het uitzicht sterk afhankelijk van het
gebruik van de aanliggende landbouwpercelen. Het is van groot
belang dat het kruispunt goed opvalt en dat de snelheid wordt geremd.
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Dit wordt met de principe kruispuntsoplossing bereikt, zo nodig
aangevuld met extra attentieniveau verhogende elementen (zie
afbeelding in paragraaf 3.1.2).
De Ramsbrugweg wordt eveneens met de principe
kruispuntsoplossing gekruist ter hoogte van De Flesse, waar
voldoende uitzicht is bij de (aangepaste) rijsnelheid.
Op de Veldmaterweg is vermoedelijk in meer of mindere mate sprake
van overstekend vee. In overleg met betrokken veehouders dient een
passende oplossing te worden gerealiseerd.

5.5

De Flesse

[Bestandsnaam ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6203 - F50 - Veluweflankroute-01]

De Flesse ligt in het
ontginningenlandschap.
Het is een grindweg,
aan de westzijde
begeleid door een rij
berken en aan de
oostzijde meer verspreid
staande bomen van
verschillende soorten.
De grindweg moet ten
behoeve van het
fietsverkeer verhard en verbreed worden. Van de aanwezige
berkenbomen moet een groot deel gekapt worden, met name in het
zuidelijke deel. Om de kenmerkende transparante berkenlanen in dit
landschap te behouden, worden nieuwe berken aangeplant in de berm
met verspreid in de onderlaag circa 30% struiken of slee/meidoornhaag (westzijde). Dit biedt voor de kippen een visuele en
fysieke afscherming van het (fietsverkeer), alsook schaduw en extra
voedsel. Gaten in de berkenrij in het noordelijke deel worden
aangevuld met berken.
Een substantiële toename van het gebruik van De Flesse door
fietsverkeer belemmert de bedrijfsvoering van het agrarische bedrijf
aan de westzijde van De Flesse. Andersom vormt de bedrijfsvoering
een relatief groot veiligheidsrisico voor de passerende fietsers. Om de
bedrijfsvoering en fietsers van elkaar te scheiden wordt de fietsstraat
ter hoogte van het bedrijf in oostelijke richting uitgebogen, zodat de
huidige rijbaan van de Flesse kan worden toegevoegd aan de
bedrijfsruimte, het boerenerf. Er blijft zo voldoende
manoeuvreerruimte om de bedrijfsgebouwen met landbouwvoertuigen
te kunnen betreden en voor bevoorradend vrachtverkeer
(veevoeders). Tussen het nieuwe tracé en de bedrijfsruimte wordt een
2,00 meter brede groenstrook aangebracht, waar aan te planten
berken en eventueel een haag (slee- of meidoorn) een duidelijke
afscherming met het agrarisch bedrijf vormen en een natuurlijke
begeleiding van de fietsroute. De nieuwe bomen versterken bovendien
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de rechtlijnigheid van het ontginningenlandschap. Aan de oostzijde
van de fietsstraat komt een berm en een watergang. Op de insteek
van de sloot worden enkele elzen geplant.

5.6

Aansluiting Spoorbaantracé

[Bestandsnaam ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6203 - F50 - Veluweflankroute-01]

Bij de Flesse is duidelijk sprake van overstekend vee. In overleg met
betrokken veehouder dient een passende oplossing te worden
gerealiseerd in de vorm van een koetunnel of veeroosters bij frequent
en/of langdurig overstekend vee.

Huidige situatie De Flesse

Bij de kruising van de Groeneveltweg stopt de huidige infrastructuur.
Vanaf dit punt loopt de Veluweflankroute als fietspad via een nieuw
tracé in noordelijke richting verder. Dit fietspad slingert zich met ruime
bogen door de percelen waar het ongeveer halverwege tussen de
Groeneveltweg en de Poelweg op het oude spoorbaantracé aansluit.
De fietsroute gaat verder over het spoorbaantracé richting Epe (zie
hoofdstuk 7). Door de ruime bochten wordt de Veluweflankroute als
doorgaande fietsroute ervaren en worden fietsers uit het noorden in
deze richting geleid.

Visualisatie toekomstige situatie De Flesse
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Het bestaande fietspad over de voormalige spoorbaan zuidelijk van de
Veluweflankroute wordt afgebogen naar het nieuwe tracé om hier
haaks op aan te sluiten.
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De exacte locatie van de afbuiging wordt bij de nadere invulling van de
doorsneden percelen in de DO fase bepaald, maar wordt tenminste
zover terug gesitueerd, dat het gebruik ervan als een afslagbeweging
en omweg wordt ervaren. Het huidige fietspad op de voormalige
spoorlijn blijft hier ongewijzigd (circa 2 meter breed) en fietsers op dat
pad dienen verplicht voorrang te verlenen aan verkeer op de
kruisende wegen. De huidige breedte wordt doorgezet tot aan de
aansluiting met de Veluweflankroute. Door dit verschil in kwaliteit en
karakter ten opzichte van de Veluweflankroute is het niet
vanzelfsprekend om door te blijven fietsen over het fietspad op het
oude spoorbaantracé. Echter de mogelijkheid blijft wel bestaan.
In de overhoek, tenminste op het tracé van het huidige fietspad op het
oude spoorbaantracé, wordt een rustpunt ingericht, waarbij het
doorzicht in de lijn van de spoorbaan wordt onderbroken. Dit rustpunt
wordt voorzien van een bank en eventueel een overkapping. De
vormgeving van het rustpunt sluit aan bij de Landschapsroute en
wordt maximaal geïntegreerd in het landschap doordat deze in het
fauna- en kruidenrijke grasland ligt.
Zuidelijk van de nieuwe aansluiting van de spoorbaan op de
Veluweflankroute wordt een grotere drinkpoel ingericht, wat past bij
het ontginningslandschap en een functie heeft als voortplantingswater
voor amfibieën. De door het nieuwe tracé doorsneden percelen bieden
kansen voor ontwikkeling van fauna- en kruidenrijk grasland in overleg
met de eigenaar, met op de erfgrens versterking van de
karakteristieke beplantingsstructuren met elzen en berken. Deze
inrichting versterkt het leefgebied, niet alleen van amfibieën (noordelijk
van deze locatie ligt de Egelbeek waar in het beekdal de poelkikker en
kamsalamander voorkomen bij plassen en poelen), maar ook van
ringslang, das, vleermuizen en roofvogels -waaronder steen- en
kerkuilen-, die hier in de nabije omgeving voorkomen.

Huidige situatie aansluiting spoorbaantracé

Visualisatie toekomstige situatie aansluiting spoorbaantracé met rustpunt
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Het noordelijke deel van de Veluweflankroute is verkeerskundig gelijk
aan de Baronnenroute. Op het gebied van landschappelijke,
cultuurhistorische en ecologische inpassing wijken ze wel op een
aantal punten af. Daarom wordt nu eerst in hoofdstuk 6 het zuidelijk
deel van de Baronnenroute toegelicht alvorens in hoofdstuk 7 het
noordelijke deel van de route (Epe) wordt toegelicht.
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6

Tracédeel Gemeente Apeldoorn:
Variant Baronnenlijn 2.0

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de Baronnenlijn 2.0 tussen
Apeldoorn en de Poelweg toegelicht. In hoofdstuk 5 is het ontwerp van
de Veluweflankroute toegelicht. In hoofdstuk 7 wordt het traject in de
gemeente Epe voor beide varianten toegelicht. De maatregelen en
ontwerpkeuzes worden per trajectdeel beschreven.
Elk van deze drie hoofdstukken over de tracé-onderdelen begint met
een korte trajectvisie en een matrix. Dit geeft snel en overzichtelijk
weer hoe de ontwerpuitgangspunten in dit gedeelte van het tracé
terugkomen en ook waar deze uitgangspunten vandaan komen.

hinder hiervan te voorkomen is er bij dit tracé veel ruimte gecreëerd
voor zowel voetgangers als ruiters, een ontwikkeling waar ook de
lokale natuur veel voordeel van geniet.

Trajectvisie Baronnenlijn 2.0
Voor het tracé de Baronnenlijn 2.0 is gekozen om in te spelen op de
cultuurhistorische betekenis van het tracé en de vele
cultuurhistorische elementen die aanwezig zijn op en nabij het oude
spoorbaantracé. Om zoveel mogelijk de cultuurhistorische waarden te
beleven in de fietsroutes is een aantal ontwerpkeuzes gemaakt:
• Het tracéprofiel is ontworpen met een ononderbroken profiel:
rechtlijnig met een constante hoogte en breedte. Op deze
manier komt het gevoel van de oude spoorlijn optimaal tot zijn
recht.
• Het kleurontwerp van het fietspad is roodbruin, verwijzend
naar de historische spoorstaven.
• Alle vormgeving van zitelementen, rustpunten, lichtmasten en
de bruggen(leuningen) langs en op de route is geïnspireerd
op de oude spoorbaan.
• Oude landhoofden bij de beekkruisingen worden behouden.
Hiernaast wordt ook aandacht besteed aan de versterking van de
lokale natuurwaarden, met name voor de beekkruisingen, omliggende
bermen en opgaande beplantingsstructuren.
Qua veiligheidsaspecten is de Baronnenlijn anders ingedeeld dan de
Veluweflankroute. Waar bij de Veluweflankroute de fietsers vaker te
maken krijgen met sluip- en landbouw verkeer, krijgt de Baronnenlijn
meer te maken met voetgangers en ruiterverkeer. Om mogelijke
28 juli 2021
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Trajectmatrix Baronnenlijn 2.0
Onderdeel
6.1 Kruising
Anklaarseweg

6.2 Apeldoorn Noord –
Hommelbrink
(AnklaarsewegHogekampweg)

6.3 Bebouwd
buitengebied WenumWiesel (Hogekampweg
– Plasweideweg)

6.4 Wenum

Ontwerpelementen
Route over het oude spoorbaantracé
Aanleg fietsrotonde waar fietsers
voorrang hebben
Aanplant en verplaatsing bomen
Verplaatsing bushalte voor
vermindering sluipverkeer
Route over het oude spoorbaantracé
tussen de woonstraten
Over het hele traject zullen struiken en
bomen worden gekapt en vervangen
Brugleuningen vervangen en bestaand
bankje omdraaien
Bestaand voetpad verlengd
Behouden grote hoeveelheid lokaal
opgaand groen (bomen en struiken)
Versterken essentiële vliegroute
vleermuizen met bomen en plassen
Behouden rechtlijnigheid
spoorbaantracé
Beperkt uitzicht bij kruispunten
verbeteren: plateau toepassen, fietser
voorrang
Aanleg kruidenrijke berm en struiken
rondom fietspad
Aankoop drie meter groenstrook voor
ruiterverkeer, wandelaars en
landschap
Afsluiting Astaweg voor autoverkeer
Nieuwe ontsluiting agrarisch bedrijf
Verhoogd tracé op een dijklichaam
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Visie & doel
Versterken cultuurhistorische
waarden
Creëren veilige doorstroom voor de
fietsers
Behoud lokale natuur
Minimaliseren impact
medegebruikers op fietsers
Behouden cultuurhistorische
waarde
Ruimte creëren voor het vier meter
brede tracé
Bestaande elementen passend
vormgeven
Versterking huidige infrastructuur
Versterking lokaal landschappelijk
karakteristiek en natuur
Versterking lokale ecologie

Ontwerpuitgangspunt
Cultuurhistorie

Gebruikmaken van
cultuurhistorische karakteristiek
Borgen van verkeersveiligheid

Cultuurhistorie

Behoud/versterking huidige natuuren landschappelijke waarden
Minimaliseren hinder
medeweggebruikers en versterking
natuur
Elimineren onoverzichtelijk
kruispunt
Minimaliseren hinder
medeweggebruikers
Behoud cultuurhistorische
karakteristiek

Ecologie

Kruisingen en medegebruik
Ecologie en dwarsprofiel
Medegebruik
Cultuurhistorie
Ecologie en dwarsprofiel
Ruimtelijke kwaliteit
Omgeving
Landschap en ecologie
Ecologie

Kruispunten

Ecologie en medegebruik

Kruispunten en
medegebruik
Medegebruik
cultuurhistorie

BH4028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001

47

Project gerelateerd
6.5 Traject
Wenumsche beek –
Poelweg
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Behoud schrale vegetatie in bermen
met ecologisch bermbeheer
Laanbeplanting rondom route met
bomen
Herplanting van de verschillende
gekapte bomen rondom het tracé (niet
op de enk)

Versterking landschappelijke en
ecologische waarden
verduidelijking overgang
landschapstypen
Behoud natuurwaarden en
versterking landschappelijke
karakteristiek

Ecologie
Landschap
Ecologie en landschap
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6.1

Kruising Anklaarseweg

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6202 - F50 - Baronnenroute-02]

De Baronnenlijn 2.0 volgt het oude spoorbaantracé, die in de
volksmond “Het Baronnenlijntje” wordt genoemd. Vanaf de kruising
met de Anklaarseweg vervolgen fietsers die uit het noorden komen,
hun weg bijvoorbeeld via de Koninginnelaan richting centrum, via de
Zwolseweg richting Apeldoorn west of via de Anklaarseweg richting
Apeldoorn oost. Vanwege de hoge verkeersintensiteit (circa 14.000
motorvoertuigen per etmaal) is een fietstunnel op deze locatie
overwogen.
De verkeersbelasting op de Anklaarseweg is te hoog voor de functie
als ontsluiting van de aanliggende (woon)wijken; de weg wordt
gebruikt als sluiproute tussen Apeldoorn west en de A50. Aanleg van
een fietstunnel zou de route zo mogelijk nog aantrekkelijker maken
voor sluipverkeer, omdat de huidige fietsoversteek dan zou vervallen.
Ruimtelijke inpassing van een tunnel zou ook ingrijpend zijn, onder
andere vanwege de beeldbepalende bomen die moeten wijken en een
ingewikkelde ontsluiting van het hofje aan De Jagershuizen.
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Het alternatief is de realisatie van een fietsrotonde naar Zwols model.
Een fietsrotonde heeft de uiterlijke kenmerken van een normale
rotonde, met dit verschil dat auto’s uitsluitend rechtdoor kunnen over
de Anklaarseweg. Fietsers kunnen via een doorgaande fietscirkel wel
alle kanten op; de uitwisseling is aanmerkelijk eenvoudiger en
comfortabeler dan bij een fietstunnel. Ondanks de hoge intensiteit van
het autoverkeer hebben de fietsers voorrang. De vormgeving van de
kruising als fietsrotonde maakt dit mogelijk, waardoor de snelheid van
het autoverkeer geremd wordt door de bochten, als op een normale
rotonde, en het attentie niveau maximaal gericht op de overstekende
fietsers. In tegenstelling tot de kruising van de Veluweflankroute met
de Stadhoudersmolenweg (zie paragraaf 4.2) is een fietsrotonde op
deze locatie goed toepasbaar, vanwege het geringere aandeel
vrachtverkeer en de ligging in een meer stedelijke omgeving, met
(zichtbare) hogere bebouwingsdichtheid.
Ook voor een fietsrotonde moeten enkele beeldbepalende bomen
wijken, maar dit zijn er minder dan voor een tunnel. Herplant van
bomen is eventueel mogelijk in het gazon tussen de flatgebouwen en
het huidige fietspad. Dit kan een grote solitair zijn of een boomgroep
en moet qua uitstraling afwijken van de oude eikenlaan. De aansluiting
van De Jagershuizen verschuift iets naar het westen en de daar
aanwezige bushalte wordt verplaatst. Bij de nieuwe halte halteert de
bus op de rijbaan van de Anklaarseweg, wat ook bijdraagt aan het
minder aantrekkelijk maken van deze route voor sluipverkeer.
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Fietsrotonde naar Zwols model (Harry ten Klooster)

6.2

Apeldoorn Noord – Hommelbrink
(Anklaarseweg-Hogekampweg)

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6202 - F50 - Baronnenroute-02]

Dit traject in Apeldoorn-noord ligt in de buurt Hommelbrink met
woonwijk en beekdal van de Koningsbeek. In de buurt Hommelbrink
wordt het zuidelijk deel van het traject gekenmerkt door de ligging in
het stedelijk gebied. Het oude spoorbaantracé ligt tussen de
woonstraten van de wijk, De Jagershuizen en Termaaden. In het
noordelijk deel loopt het traject door het beekdal van de Koningsbeek,
een kleinschalige agrarisch gebied met kenmerkende
landschappelijke structuren (knotwilgen, houtwallen, laanbeplanting).
De Koningsbeek die gekruist wordt heeft nog zichtbare oude
landhoofden van de voormalige spoorbaan. Het traject maakt
onderdeel uit van een ommetje vanuit de wijk.
Het fietspad wordt over het gehele traject begeleid met struiken die
vanwege de verbreding worden teruggesnoeid.
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Langs het traject moeten enkele bomen, met name berken en eiken,
worden gekapt in verband met benodigde ruimte. De gekapte bomen
en eventueel gerooide struiken worden vervangen door nieuwe bomen
en struiken in de bermen aan weerszijden van de fietsroute.
Sleedoorn dient in ieder geval toegepast te worden in verband met de
sleedoornpage die in dit gebied voor komt. De berm wordt ontwikkeld
tot kruidenrijke vegetatie begeleid met bomen en inheemse struiken
(ca. 5%).

6.3

Bebouwd buitengebied Wenum-Wiesel
(Hogekampweg - Plasweideweg)

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6202 - F50 - Baronnenroute-02]

De Koningsbeek heeft een ruime onderdoorgang en wordt aan de
noordzijde al begeleid door knotwilgen. Hier zijn geen specifieke
verbetermaatregelen voorzien. Wel worden de leuningen van de brug
vervangen, zodat alle beekkruisingen eenzelfde leuning krijgen,
conform het type van de Baronnenroute.
Het semiverhard voetpad dat oostelijk van het oude spoorbaantracé
ligt, in het verlengde van Termaaden naar de Koningsbeek en
vervolgens in westelijke richting afbuigt langs de beek, wordt aan de
zuid- en noordzijde verlengd. Zuidelijk komt een semiverhard voetpad
langs de Termaaden naar het meest noordelijke doorsteekje tussen
De Jagershuizen en Termaaden. In noordelijke richting loopt het
semiverharde voetpad via een eigen brug of vlonder over de
Koningsbeek om vervolgens in de oostelijke berm naast het fietspad
aan te sluiten op de Hogekampweg. De exacte ligging van het
voetpad wordt afgestemd op de bestaande bomen.
Het bankje aan de noordelijke bebouwingsrand van Hommelbrink
(bocht van De Jagershuizen) wordt vervangen en omgedraaid, zodat
het fraai uitzicht biedt in noordwestelijke richting over het kleinschalige
landschap met weilanden. Ook de andere zitbanken langs de
fietsroute, nabij de Koningsbeek, worden zodanig geplaatst dat er
beter zicht is op het omliggende landschap, georiënteerd op het
voetpad en niet zozeer gericht op het fietspad.
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Het traject loopt hier door kleinschalig bewoond gebied van Wenum
dat samen met Wiesel een tweelingdorp vormt. Dit gebied wordt
gekenmerkt door relatief veel opgaand groen (bomen en struiken)
langs het oude spoorbaantracé en rond de woonerven. Het groene,
kleinschalige karakter van dit traject wordt zoveel mogelijk behouden.
Bij dit traject begeleid met bomen in de bermen komend uit de
woonwijk is een essentiële vliegroute vastgesteld van gewone
dwergvleermuizen (hoogste aantallen) en ruige dwergvleermuizen tot
de Wenumse watermolen (Regelink, 2019). Gewone
dwergvleermuizen zijn gebouwbewoners die foerageergebied hebben
in het buitengebied.
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Bij de kruising met de Hogekampweg is het uitzicht vanuit
verkeersoptiek in de zuidwestelijke hoek beperkt door de hoge haag
rond het woonerf. Gezien de geringe verkeersintensiteit is de
verwachting dat de standaard toepassing van het plateau volstaat om
de snelheid van het autoverkeer voldoende te beperken. In de DOfase wordt onderzocht of aanvullende maatregelen genomen moeten
worden. Te denken valt aan snoeien, verwijderen of verplaatsen van
de haag en/of aanvullende markering of bebording aanbrengen.
Uitbuigen van de Hogekampweg of het fietspad is ruimtelijk niet of
nauwelijks mogelijk, zonder bomen te moeten kappen of grond aan te
kopen. Cultuurhistorisch is het ook niet wenselijk het oude
spoorbaantracé uit te buigen, ook niet als die uitbuiging licht en
vloeiend is; de rechtlijnigheid van de historische lijn zou daardoor
worden aangetast.
Een soortgelijk beperkt uitzicht is er in de zuidoostelijke hoek van de
kruising met de Hoge Brink. De ruimtelijke mogelijkheden om de Hoge
Brink of het fietspad uit te buigen zijn hier nog beperkter dan bij de
Hogekampweg. Ook hier is de verkeersintensiteit laag en wordt de
snelheid door de geringe verhardingsbreedte beperkt. De principe
kruispuntsoplossing volstaat hier in gelijke mate als bij de kruising met
de Hogekampweg. Bij de kruisingen met de Fluitersweg en de
Plasweideweg is het uitzicht goed.
Ondanks dat er op enkele plekken bomen moeten worden gekapt,
blijft de doorgaande groenstructuur bestaan, waarbij het groene
karakter in een kleinschalig bewoond landschap wordt behouden.
Waar ruimte is kunnen wel bomen tussen de bestaande structuur
worden herplant. Onder andere de spitse punt die het tracé van de
Baronnenlijn 2.0 vormt met de Nieuwe Kamp juist ten zuiden van de
Fluitersweg kan hiervoor benut worden. De bestaande bank die daar
staat wordt vervangen.
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6.4

Wenum

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6202 - F50 - Baronnenroute-01 en 02]

Open agrarisch gebied Plasweideweg-Wenumsedwarsweg
Tussen de Plasweideweg en de Wenumsedwarsweg ligt de fietsroute
in een ontginningslandschap dat gekenmerkt wordt door openheid en
rechte kavels met weilanden en enkele akkers. In de berm komen
enkele bomen voor die nog relatief jong zijn (ca 20-30 jaar). De
bermen zijn relatief kruiden- en bloemrijk met onder meer duizenblad,
St. Janskruid en hemelsleutel. Aandachtspunt is bestrijding van de
exoten Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers.
Het fietspad wordt frequent mede gebruikt door ruiters. Om dit
medegebruik te faciliteren en tegelijkertijd ruimte te creëren voor
groencompensatie en ecologische versterking wordt aan de westzijde
een 3 meter brede strook agrarische grond aangekocht, direct achter
de bestaande watergang. De beleving van het oude spoorbaantracé in
het landschap blijft daarmee goed behouden.
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Voor behoud en verbetering van de kruidenrijke berm wordt er ingezet
op ecologisch bermbeheer en wordt ook 5% aan bloem-/besrijke
struiken (o.a. sleedoorn) aangeplant. Hierdoor ontstaan structuurrijke
bermen waar diverse planten- en diersoorten van profiteren.
In de voorgaande, verkennende schetsontwerpfase is voorzien in een
verbindend fietspad, een zogenaamde feeder, naar de
Wenumseveldweg. Inpassing van de feeder betekent een ingrijpende
doorsnijding van het landbouwperceel. De Wenumseveldweg kan
worden bereikt via de Wenumseweg, parallel aan de fietsroute. De
Wenumseweg is een grindweg. Om dit landschapskenmerk niet aan te
tasten en om te voorkomen dat de Wenumseweg als sluiproute naar
het bedrijventerrein Stadhoudersmolen gebruikt gaat worden is het
niet wenselijk deze weg te verharden.
De feeder heeft vooral een functie voor de bereikbaarheid van
bedrijventerrein Stadhoudersmolen voor fietsers vanuit noordelijke
richting. Voor die doelgroep biedt de Plasweideweg een goede
verbinding. Geadviseerd wordt om geen nieuwe feeder te realiseren.

Huidige situatie vanaf kruispunt Wenumsedwarsweg

Visualisatie toekomstige situatie vanaf kruispunt Wenumsedwarsweg
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Voor de inpassing worden op dit trajectdeel her en der bomen gekapt.
Er blijft sprake van een doorgaande groenstructuur, maar er worden
waar mogelijk wel bomen herplant.
De Papegaaibeek wordt zichtbaar gemaakt in het landschap door de
bestaande duiker te vervangen door een brug met kenmerkende
leuningen voor de Baronnenlijn 2.0 en doorlopende oevers. Langs de
kale beekloop komen aan de zuidelijke beekoever elzen te staan,
vanaf de Oude Zwolseweg tot aan het Apeldoorns kanaal.
Oostelijk van het oude spoorbaantracé loopt het klompenpad
Kopermolenpad langs de noordelijke oever van de beek. Vanaf de
kruising met de beek loopt het Kopermolenpad langs het fietspad in
noordelijke richting, waarbij de wandelaars voldoende ruimte hebben
om in de westelijke berm te kunnen lopen. In deze berm wordt
voorzien in een struinpad.

Wenumsedwarsweg-Wenumsche beek
Iets ten noorden van de Wenumsedwarsweg gaat het
ontginningslandschap over in het beekdallandschap met de
Papegaaibeek en Wenumsche beek. Dit is een cultuurhistorisch
waardevol gebied, met een aantal cultuurhistorisch waardevolle
objecten zoals de Wenumse watermolen. Het gebied maakt deel uit
van de Groene Ontwikkelingszone en de nieuwe natuuropgave
Wenum Wiesels beekdal. Herstel en versterking van landschappelijke
en ecologische waarden wordt gestimuleerd, evenals het beleefbaar
en zichtbaar maken van de beken als blauwe dragers van het Wenum
Wiesels beekdal. Agrarische activiteiten, mede kenmerkend voor dit
gebied, worden behouden.
Vanaf de Wenumsedwarsweg loopt het fietspad rechtlijnig door over
het oude spoorbaantracé naar de Papegaaiweg in Wenum-Wiesel,
waarbij het beekdal met de Papegaaibeek wordt gekruist. Het tracé
wordt hoofdzakelijk begeleid door verspreid staande berken en eiken
van circa 30-50 jaar. Ter hoogte van de Papegaaibeek staan andere
soorten zoals populieren in de berm.
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Bij het dorp Wenum komen meerdere cultuurhistorische waarden en
verkeerskundige knelpunten samen. Net zuidelijk van de kruising van
het oude spoorbaantracé met de Papegaaiweg lag oorspronkelijk
Halte Wenum, er loopt een watergang vanaf de Wenumsche beek bij
de watermolen naar de Papegaaibeek en er komt een aantal wegen
en inritten uit op de Papegaaiweg.
De kruising met de Papegaaiweg wordt verkeerskundig aangepast,
om een aantal knelpunten op te lossen en kansen te benutten.
De Papegaaiweg wordt vanuit westelijke richting naar het zuiden
afgebogen, zodat de fietsroute (nagenoeg) haaks gekruist kan
worden. De Papegaaiweg buigt na de kruising terug om oostelijk het
huidige tracé te vervolgen. De Wenumseweg sluit daar haaks op aan.
Door de uitbuiging verdwijnt de rechtlijnigheid van de Papegaaiweg,
waardoor de snelheid van het autoverkeer wordt geremd en de route
onaantrekkelijker wordt voor sluipverkeer. De uitrit van het bedrijf in de
noordwestelijke hoek van deze kruising is verkeerskundig een
complicerende factor.
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In overleg met de eigenaar van het (bedrijfs)perceel aan de westzijde
wordt onderzocht of er een geschikte alternatieve ontsluiting van het
terrein mogelijk is. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat de uitrit op
de Papegaaiweg behouden moet blijven, maar wel enkele meters in
westelijke richting wordt verschoven. De manoeuvre vanuit de uitrit in
oostelijke richting en vice versa wordt eenvoudiger door het verleggen
en verdraaien van de Papegaaiweg en door de afstand tussen uitrit en
fietspad te vergroten.
Doordat de fietsroute haaks en zuidelijker wordt gekruist wordt het
uitzicht sterk verbeterd, o.a. van automobilisten op fietsers uit
noordelijke richting. De ruimte die in de noordoosthoek ontstaat door
het verleggen van de Papegaaiweg, wordt benut om de watergang te
verruimen en beter zichtbaar te maken met natuurlijke oevers. In de
overhoek wordt struweel toegevoegd om het doorzicht vanuit het
oosten weg te nemen. De kruising van de watergang met de fietsroute
wordt voorzien van kenmerkende leuningen. Mocht in de toekomst de
inrit naar het bedrijf komen te vervallen, dan kan de watergang weer
bovengronds komen en de duiker worden vervangen door een brug.
De uitbuiging van de Papegaaiweg in zuidelijke richting gaat ten koste
van een deel van de rustplaats; de rustplaats wordt verplaatst naar de
Astaweg. Op de plek die hier overblijft kan een informatiepaneel
worden geplaatst over de historie van de plek als Halte Wenum. De
ondergrondse afvalcontainer moet verplaatst worden.
Het agrarische bedrijf in de zuidwestelijke hoek van de kruising met de
Papegaaiweg heeft een (officieuze) uitweg op de fietsroute, die
frequent gebruikt wordt. Om onderlinge hinder tussen fietsers en een
efficiënte bedrijfsvoering te beperken wordt in de DO fase in overleg
met de ondernemer besproken hoe het bedrijf op andere wijze
ontsloten kan worden, bijvoorbeeld via een rechtstreekse verbinding
naar de Papegaaiweg of door de westelijke berm van het fietspad.

Het traject tussen de Papegaaiweg en Astaweg wordt gekenmerkt
door een zeer besloten en nauw aandoend fietspad als gevolg van het
hekwerk dicht op het fietspad aan de westzijde en opgaande
beplanting aan de oostzijde. Het profiel van het huidige fietspad
inclusief bermen is te smal. De benodigde grond voor het nieuwe
bredere fietspad wordt aan de westzijde aangekocht. De bestaande
natuurlijke groenstructuur aan de oostzijde kan zo behouden worden
en aan de westzijde kan een aantrekkelijkere, natuurlijke
erfafscheiding komen, bijvoorbeeld in de vorm van een dichte haag
van slee-/meidoorn of beuk. Die haag wordt ook doorgezet aan de
noordzijde van het perceel langs de Astaweg, zodat deze beter
aansluit bij het landschappelijke en cultuurhistorische karakter nabij de
watermolen.
De kruising van de Astaweg is onoverzichtelijk. Rekening houdend
met de onderschikte functie van de Astaweg en het beperkte gebruik
wordt de Astaweg voor gemotoriseerd verkeer afgesloten ter hoogte
van de fietsroute. Verkeer kan gebruik maken van de Papegaaiweg en
Oude Zwolseweg2. In de noordoostelijke hoek van de kruising met de
Astaweg is een nieuwe woonontwikkeling gepland, waarbij voorzien is
in een nieuwe aansluiting op de Astaweg ten oosten van de fietsroute.
Deze ontwikkeling en de afsluiting van de Astaweg nabij de fietsroute
zijn niet strijdig met elkaar.
Mocht afsluiting van de Astaweg voor autoverkeer onverhoopt niet
mogelijk zijn, dan wordt de oostelijke tak van de Astaweg naar het
noorden uitgebogen, zodat voldoende zicht ontstaat in de
zuidoostelijke hoek van de kruising en bovendien de fietsroute haaks
gekruist kan worden. De inpassing van de uitbuiging moet worden
afgestemd met de nieuwe woonontwikkeling.

2

De aansluiting tussen Papegaaiweg en Oude Zwolseweg is krap, maar ruim genoeg
voor grote voertuigen om te kunnen passeren.
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In de noordwestelijke hoek bij de Astaweg wordt een rustpunt
ingericht, die tevens dienst doet als informatiepunt voor de Wenumse
watermolen. De zichtrelatie richting de watermolen kan worden
versterkt door de beplanting opener te maken. De elektriciteitskast
wordt landschappelijk ingepast met een beukenhaag.
Het korte traject tussen Astaweg en Wenumsche beek wordt begeleid
door grote eiken en grote coniferen en heeft enigszins een besloten
karakter.

6.5

Traject Wenumsche beek – Poelweg

[Ontwerptekeningen: BH4028-TE-SO-6202 - F50 - Baronnenroute-01]

Op dit traject is voldoende ruimte om het fietspad te verbreden, met
voldoende brede bermen om tevens het klompenpad Kopermolenpad
in de westelijke berm als struinpad te integreren. Voor het kruisen van
de Wenumsche beek tussen de westelijke berm en de route die in
westelijke richting langs de beek loopt maken de wandelaars gebruik
van de brug met de kenmerkende landhoofden van het oude
spoorbaantracé.

Het oude spoorbaantracé ligt op een dijklichaam in het beekdal van de
Wenumsche beek en gaat zuidelijk van de Marleweg over in een lichte
doorsnijding op de hoger gelegen Wenumse Enk van ca. 1 m diep.
Het verschil in hoogteligging is hierdoor duidelijk zichtbaar.
Het traject gelegen op de Wenumse Enk wordt gekenmerkt met
relicten van heischrale vegetaties met droge heide en zandblauwtje.
Ook verder noordelijk in het ontginningslandschap zijn de bermen
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schraal en kruidenrijk. Verder zijn verspreid in de bermen overwegend
berken en eiken aanwezig, lokaal populier en wilg.
Her en der is opslag van struiken. Ter hoogte van woonerven zijn
grotere forse eiken aanwezig.
Het Wenums beekdal ligt in het Gelders Natuurnetwerk en maakt
onderdeel uit van het plangebied nieuwe natuur Wenum Wiesels
beekdal. Versterking van landschappelijke en ecologische waarden
wordt hier gestimuleerd. De Wenumsche beek heeft voldoende ruimte
onder de kruising met het oude spoorbaantracé met min of meer
doorlopende oevers en vormt geen knelpunt voor de meer
watergebonden fauna. De beekloop heeft veel ruimte met natuurlijke
oevers en bossen aan de zuidzijde van de beek. Hier zijn verder geen
ecologische verbetermaatregelen in het beekdal nodig.
Inrichting van faunatunnels of amfibiegoten is niet zinvol om meerdere
redenen. De dieren zullen al hoofdzakelijk via de bosrand en de
Wenumsche beek trekken en ze zijn met name in de nacht actief
wanneer het op het fietspad niet druk is; kans op aanrijding is dus
klein. Om dieren te geleiden naar een tunneltje is geleiding nodig van
rasters parallel aan het fietspad over een vrij lang traject. Dit werpt,
naast een minder fraaie landschappelijke inpassing, voor dieren ook
weer een beperking op in vrije loopruimte.
Het traject ten noorden van de Wenumsche beek biedt voldoende
ruimte om het fietspad eenvoudig in te passen tot de gewenste
breedte. Tot de Marleweg wordt het klompenpad Kopermolenpad als
struinpad geïntegreerd in de westelijke berm.
De Marleweg (zuidzijde) en Ramsbrugweg (aan weerszijden) worden
voorzien van een begeleidende laanbeplanting, als begrenzing van de
enk. De kruisingen met de Marleweg en Ramsbrugweg worden in de
huidige situatie gekenmerkt door openheid, waardoor het uitzicht
vanuit verkeerskundige optiek voldoende is. Nieuwe bomen dienen op
voldoende afstand van de kruisingen gesitueerd te worden om de
veiligheid te behouden.
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De te kappen bomen langs de fietsroute op de enk worden niet
herplant, zodat de karakteristieke openheid van de enk maximaal
wordt beleefd.
Noordelijk van de Ramsbrugweg gaat het landschap over in het
rechtlijnige ontginningslandschap van het Wenumsche Veld. Oostelijk
van het oude spoorbaantracé liggen kleine percelen met
boomkwekerijen, oostelijk van de spoorbaan liggen voornamelijk
weilanden. Het oude spoorbaantracé heeft er een vrij breed profiel
met aan weerszijden grasbermen met bomen.
Om de bijzondere schrale graslandvegetatie in de voedselarme
bermen te behouden en over de bermen uit te breiden wordt
ingestoken op lokaal afplaggen, ecologisch bermbeheer en
exotenbestrijding (Amerikaanse vogelkers). Daarnaast is voor extra
structuur en geleiding van kleinere dieren circa 5% aan inheemse
(dwerg)struiken en bloem- en besdragende soorten waardevol, onder
meer in de vorm van brem en lijsterbes (max.5 m hoog). De inrichting
en het ecologisch beheer is grofweg van toepassing voor het traject
tussen de Wenumsche beek en Egelbeek. Ook de hoger gelegen
dijklichamen van het oude spoorbaantracé zijn gezien het toegepaste
materiaal en gebruik relatief voedselarm.
De kruisingen met de Groeneveltweg en Poelweg worden gekenmerkt
door openheid. Het uitzicht vanuit verkeerskundig optiek is voldoende.
Met de inpassing van het bredere fietspad worden verspreid over het
traject bomen gekapt, waaronder ook oudere eiken. Dit varieert per
trajectdeel. Uit het vleermuisonderzoek blijkt dat er bij de bomen langs
de fietsroute geen verblijfplaatsen voorkomen. De kap betekent dan
ook geen verlies van vleermuisverblijfplaatsen. Herplant vindt zo veel
mogelijk plaats bij de groenstructuren die van belang zijn als route
voor vleermuizen. De huidige open delen op de enk zijn niet van
belang als foerageerroute voor vleermuizen.
In het agrarisch gebied tussen de Groeneveltweg/De Flesse en
Poelweg worden op kavelgrenzen karakteristieke
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beplantingsstructuren met berken op de hogere delen en elzen op
lagere delen toegevoegd, ter versterking van de landschapsbeleving
en ecologische waarde van het gebied.
Tussen de Groeneveltweg/De Flesse en de Poelweg wordt een
rustpunt ingericht, die tevens dienst kan doen als verzamelplaats voor
fietsers uit Vaassen richting Apeldoorn.
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7

Tracédeel Gemeente Epe; twee
verschijningsvormen

In dit hoofdstuk wordt het traject in de gemeente Epe voor beide
varianten toegelicht. Het traject in de gemeente Epe kan twee
verschijningsvormen hebben, afhankelijk van gekozen identiteit van de
route (zie hoofdstuk 3): Is de cultuurhistorisch beleving van de
Baronnenlijn leidend, of de beleving van de landschapskenmerken?
De verschillen worden in dit hoofdstuk toegelicht. De maatregelen en
ontwerpkeuzes worden per trajectdeel beschreven. De
verschijningsvorm hangt samen met de keuze voor de
Veluweflankroute of de Baronnenroute, op het grondgebied van
Gemeente Apeldoorn.
In hoofdstuk 5 en 6 is het ontwerp van de Veluweflankroute
respectievelijk de Baronnenroute tussen Apeldoorn en de Poelweg
toegelicht.
Elk van deze drie hoofdstukken over de tracé-onderdelen begint met
een korte trajectvisie en een matrix. Dit geeft snel en overzichtelijk
weer hoe de ontwerpuitgangspunten in dit gedeelte van het tracé
terugkomen en ook waar deze uitgangspunten vandaan komen.
Trajectvisie Epe
Voor dit tracédeel bij Epe is een trajectdeel zuidelijk van de N309
ontworpen en zijn er een drietal varianten ontworpen voor het deel
noordelijk van de N309.
Voor het eerste deel ten zuiden van de N309 is gekozen om de
cultuurhistorische waarde en betekenis van het oude spoorbaantracé
maximaal te benutten en om de landschappelijke en ecologische
waarden te behouden en te versterken. Door de beken en de natuur
rondom de fietsroute zichtbaarder en toegankelijker te maken wordt de
interactie met de fietser verhoogd, maar wordt tegelijkertijd ook de
natuur zelf versterkt. Juist in deze regio rondom Epe zijn verschillende
locaties met bijzondere natuur, zoals vleermuizenpopulaties die
versterkt kunnen worden door de fietsroute. Wel zijn mogelijk twee
brede fietstunnels nodig op dit traject.
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De drie varianten ten noorden van de N309 bestaan uit:
• Europalaan – Oude Spoorbaan: Bij dit traject maakt de
fietsroute gebruik van de rechtlijnigheid van de oude
spoorbaan. Dit is de meest directe route. Daarnaast wordt
hiermee maximaal ingespeeld op het cultuurhistorische
kenmerk van de spoorbaan. Deze variant gaat in meer of
mindere mate ten koste van tuinen van mensen woonachtig
aan de Leenhofweg, Europalaan en De Pal. Hier is veel
weerstand tegen. De grond van de oude spoorbaan is in
eigendom bij de gemeente en wordt door de bewoners
gehuurd. Voor deze variant zal enige bomenkap in het
Kapelbosje nodig zijn.
• Europalaan Agrarisch, oostelijk gelegen route naast de oude
spoorbaan: De oostelijke variant is minder direct en volgt het
oude spoorbaantracé niet. Wel loopt de route parallel aan de
oude spoorbaan en wordt de rechtlijnigheid zoveel mogelijk
benaderd. Bij deze variant worden de tuinen van
aanwonenden niet aangesproken, waardoor de impact op de
bewoners veel minder groot is. Het Kapelbosje wordt
grotendeels gespaard en deze variant biedt ruimte en logische
aanknopingspunten voor natuurcompensatie en/of het
versterken van natuurwaarden.
• Europalaan - Leenhofweg: Deze routevariant is minder direct
en vloeiend, omdat van bestaande infrastructuur gebruik
wordt gemaakt. Hierdoor wordt minder natuur aangetast, maar
hierdoor is er ook minder interactie met en versterking van de
omgeving mogelijk. Dit gaat gepaard met een grotere
hoeveelheid gemotoriseerd medegebruik van het fietspad,
omdat de Europalaan als fietsstraat wordt ingericht. De
verkeersveiligheid van deze variant is daardoor minder goed
geborgd. Wel zorgt dat ervoor dat de route in het donker
sociaal veilig en goed verlicht is. Bij deze variant moeten
verschillende voorzieningen verplaatst worden (speelveld en
parkeerplaatsen).
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Trajectmatrix Epe
Onderdeel
7.1 Poelweg – Laan
van Fasna

7.2 Kruising Laan van
Fasna

7.3 Traject Laan van
Fasna-Deventerweg

7.4 Kruising
Deventerweg

7.5 Traject
Deventerweg –
Eekterweg

7.6 Kruising
Eekterweg

Ontwerpelementen
Vervanging duikers door bruggen
Bomenkap voor de verbreding van het
fietspad
Inrichting natuurlijke oevers met beek
begeleidende beplanting
Fietstunnel benodigd
Aanleg voetpad langs fietspad (ook
door tunnel)
Verwijdering verbindend fietspad laan
van Fasna
Afbuiging oude spoorbaan tracé naar
twee richtingen fietspad
Kenmerkende leuningen naast het
fietspad
Behoudt duiker maar versterking oever
en groenstroken
Aanleg T-aansluiting met stoplichten
voor de fietser
Verbreding weg en demping watergang
voor opstelvakken
Inpassing aansluitend wandelpad
Verduidelijking overgang tussen
stedelijk en landelijk gebied
Aanleg nieuwe bruggen en wilgenlanen
naast beken
Verbreding spoorbaantracé en aanleg
wandelpad
Gekruist met een fietstunnel
Aanleg verbindend fietspad
Fauna passages in de tunnel
Herplant opgaande beplanting
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Visie & doel
Beleving Egelbeek versterken
Behoud enkenlandschap

Ontwerpuitgangspunt
Beekkruisingen
Landschap

Versterken omliggende natuur en
landschappelijke karakteristiek
Elimineren verkeersonveilige kruising
Faciliteren hoge hoeveelheid
wandelaars
Eliminatie onveilig verkeerssituatie

Ecologie en landschap

Verkeersveiligheid bij kruisingen
verbeteren, maar bomen behouden
Veiligheid en vormgeving beekkruising
Dorpse Beek
Meer structuur en kwaliteit voor de
lokale natuur
Passend alternatief voor veiligheid en
mobiliteit
Faciliteren autoverkeer na aanleg Taansluiting
Faciliteren wandelaars naast fietsroute
Versterken interactie met natuur/landschappelijke elementen
Versterken landschappelijke
karakteristiek en waarden
Faciliteren wandelaars en routekwaliteit

Ecologie

Elimineren potentieel gevaarlijk
kruispunt
Verbinding met de fietsroute en
Eekterweg
Behoud lokale natuur

Tunnels en kruisingen

Behoud lokale natuur (vliegroute
vleermuizen)

Kruisingen
Medegebruik
Kruisingen

Beekkruisingen
Ecologie
Kruisingen
Medegebruik
Medegebruik
Landschap
Beekkruisingen
Landschap
Dwarsprofiel

Omgeving
Tunnels
Ecologie
Ecologie
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7.7 Ernst-Achterhegge
(Eekterweg –
Stationsweg)

Kap en herplant van omliggende
bomen door verbreding fietspad
Aanleg ecologische passages
Extra beplanting langs beken voor
extra zichtbaarheid

7.8 Spoorspraat
(Stationsweg –
Brinkerweg)

Route via het oude spoorbaantracé
vanaf de Spoorstraat
Viertal veiligheidsmaatregelen bij de
kruising Coöperatieweg
Groot aantal bomen kappen en
herplant rondom de route, niet op deel
enk
Brede bermen en struinpad

7.9 Traject Brinkerweg
– N309

7.10.1 Tracévariant
Europalaan – Oude
Spoorbaan

7.10.2 Tracévariant
Europalaan Agrarisch
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Aanleg ecoduiker met geleidend
scherm en bermbeheer
Aanleg extra bos, een poel en
verbreding natuurlijke oever
Kruising Brakerweg wordt
ontoegankelijk voor autoverkeer
Gebruikmaken rechtlijnige
spoorbaanstructuur
Gedeeltelijk over gehuurde
achtertuinen heen
Duiker vervangen met brug
Bestaande beplanting kappen en
herplanten rondom het fietspad
Parrallel aan het oude spoorbaantracé
Mogelijkheid om meer grond bij te
kopen voor vergroening
Bomenkap rondom cultuurhistorisch
Kapelbos
Huidig gebruikte grond door
omwonenden is niet nodig
Route onder N309 door het park naar
de Europalaan

Behoud lokale natuur

Ecologie

Versterking en behoud natuur rondom
de route
Versterking interactie fietsers en natuur
en versterking landschappelijke
karakteristiek
Vermijden hinder door medegebruikers
op de Spoorstraat
Borgen van de veiligheid bij de kruising

Ecologie

Behoud natuur en ruimte voor een
verbreed pad
Versterking beleving (overgang)
landschapstypen
Versterking natuurwaarden en
wandelaars ruimte geven
Behoud en versterking natuur

Ecologie en dwarsprofiel
en landschap

Versterking omliggende natuur en
interactie
Verplaatsing fabrieks- en woningverkeer

Ecologie

Versterking cultuurhistorische waarden
en betekenis
Het oude spoorbaantracé gaat deels
door tuinen
Eenduidige vormgeving en beleving
beekkruising
Behoud/herstel lokale natuurwaarden

Cultuurhistorie

Versterking cultuur-historische waarden
Versterking lokale natuurelementen

Cultuurhistorie
Ecologie

Ruimte voor fietspad creëren

Dwarsprofiel

Voldoende ruimte voor inpassing
fietspad
Aanleg vlotte en veilige fietsroute

Omgeving

Ecologie en landschap

Medegebruik
Kruisingen

Ecologie

Medegebruik

Dwarsprofiel
Landschap
Ecologie

Kwaliteit fietsroute
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7.10.3 Tracévariant
EuropalaanLeenhofweg
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Zuidelijk deel aanleg van volledig
nieuw fietspad
Verplaatsing trapveldje en opsplitsing
parkeerkoffers

Aanleg vlotte en veilige fietsroute

Kwaliteit fietsroute

Ruimte creëren voor fietsroute

Dwarsprofiel
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7.1

Poelweg - Laan van Fasna

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6201 - F50-04]

Tussen de Poelweg en de Laan van Fasna volgt de fietsroute het
oude spoorbaantracé. Dit traject ligt deels op een kade in de laagte ter
hoogte van de Poelweg en ter hoogte van het beekdal van de
Egelbeek alsook ingesneden in de hoger gelegen enken waaronder
de Wanenk. De hoogteverschillen zijn hier op dit traject duidelijk
zichtbaar.
Een manege vlak naast de fietsroute heeft hoogopgaande coniferen
als erfbeplanting parallel aan de route. De enk is mede door
kwekerijen naast het oude spoorbaantracé niet goed beleefbaar. Het
onverharde pad naar De Poel vormt de zuidelijke begrenzing van de
enk. Het noordelijk deel van het traject ligt ingeklemd tussen
erfscheidingen (o.a. hekwerk) en bebouwing voordat het op de Laan
van Fasna uitkomt.
De Egelbeek heeft een groot natuurbelang. Het is een kwelbeek die
ontspringt in het natuurgebied Het Korte Broek met vochtige
hooilanden en kruiden- en faunarijke graslanden. De beek ontvangt
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permanente kwel en is onderdeel van het Natura 2000-gebied Veluwe
in verband met de aanwezigheid van beekprik en rivierdonderpad. Bij
de beekloop komen diverse libellen en waterjuffers (o.a.
weidebeekjuffer, bloedrode en bruinrode heidelibelles) voor. Bij de
poelen in de omgeving van de beek komt de kamsalamander (Natura
2000-doelsoort) en de poelkikker (beschermd) voor en het is mogelijk
een vliegroute van de meervleermuis en een hotspot voor
foeragerende vleermuizen. Verder is hier de exoot Italiaanse
kamsalamander o.b.v. eDNA vastgesteld. Het gevarieerde landschap
van beekdal en enken is onderdeel van het leefgebied van de das. In
de berm van de spoorbaan op de enk is een burcht aanwezig in de
steilere bermrand ter hoogte van een maisakkertje. Gezien de omvang
en ligging nabij het fietspad betreft het een bijburcht. De das gebruikt
meerder burchten bestaande uit grotere hoofd- en kraamburchten en
kleinere bijburchten. Het is een zeer mobiele soort met een groot,
gevarieerd leefgebied in de omgeving.

De Poelweg ligt in een duidelijke laagte met in noordelijke richting een
zandkop. De watervoerende sloten parallel aan het oude
spoorbaantracé biedt kansen voor inrichting van extra
plasdrassituaties langs de watergangen en een drinkpoel in de
overhoeken.

Laagte bij de Poelweg

De Egelbeek wordt in de huidige situatie niet beleefd doordat deze
over een grote lengte beduikerd is onder het oude spoorbaantracé.
Daarnaast vormt de lange stalen duiker (1m diameter, ca 15m lang)
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voor onder meer amfibieën een knelpunt. De duiker wordt ten gunste
van beleving en natuurkwaliteit vervangen door een brug met
kenmerkende leuningen met doorlopende oevers onderlangs. De
leuningkeuze is afhankelijk van de gekozen verschijningsvorm
(Baronnenroute of Veluweflankroute). De beek is aan weerszijden van
het oude spoorbaantracé onnatuurlijk en onzichtbaar. Aan de
westzijde is de beek beschoeid, heeft steile onnatuurlijke oevers met
aan de zuidoever een recht opgaande erfafscheiding met
klimopbeplanting strak langs de beek. Aan de oostzijde van het oude
spoorbaantracé ligt de beek in een open landschap met onbeschoeide
oevers maar vrij ruig (brandnetel). Beekbegeleidende beplanting
ontbreekt. Verbetermaatregelen voor het westelijk beekdeel zijn
inrichting van natuurlijke oevers zonder beschoeiing en vrijere ligging
door middel van een andere, meer landschappelijke inpassing van de
erfafscheiding, bijvoorbeeld door een transparantere aanplant met
elzen.
Ook aan de oostzijde wordt de beek langs de zuidoever voorzien van
beekbegeleidende elzenbeplanting; gunstig voor de beekprik
(schaduw/beschutting) en voor de beleefbaarheid en zichtbaarheid
van de beek. Als natuurlijke overgang tussen beek en paardenbak
kunnen groepsgewijs enkele (eetbare) inheemse struiken aangeplant
worden (o.a. meidoorn/hondsroos/hazelaar). Voor de beleving zou het
fraaier zijn als de paardenbak wordt verplaatst, bijvoorbeeld naar de
westzijde van het fietspad, zuidelijk van de manage. Uitbreiding van
het leefgebied van de kamsalamander en poelkikker is mogelijk door
extra poelen langs de beken aan te leggen. Een poel kan eventueel
ook als vee- of paardendrinkpoel worden ingezet.

De bank naast de eik nabij de Egelbeek, westelijk van het oude
spoorbaantracé, wordt vervangen zodat eenduidigheid in toepassing
van meubilair ontstaat. Het type bank is afhankelijk van de gekozen
verschijningsvorm.
Voor de verbreding van het fietspad worden op dit trajectdeel bomen
gekapt, met name in het enkenlandschap. In het beekdal worden
singels op perceelsgrenzen toegevoegd ter versterking van het
landschap en vergroting van de biodiversiteit.
In de bermen in het doorsneden enkenlandschap wordt ingezet op
een menging van bloem- en bessendragende en dichte struiken
(sleedoorn/meidoorn/hondsroos/liguster) en kleinere boomsoorten (bv
lijsterbes, wilde appels en peer) die zorgen voor dekking en voedsel
voor de das. Met name aan de westzijde van het traject, alsook
minder dicht aan de oostzijde.
Bij de aanpassing van de fietsroute dient bij de uitvoering en inrichting
goed rekening gehouden te worden met eventuele bezetting van de
bijburcht van de das.

Ter hoogte van de manege is het voorstel om de hoge coniferen te
vervangen door een groene afscherming met inheems plantmateriaal
zoals een natuurlijke dichte slee-/meidoornhaag, in combinatie met
bomen (bijvoorbeeld zomerlinden) zodat er ook sprake is van
schaduw.
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7.2

Kruising Laan van Fasna

[Ontwerptekeningen: BH4028-TE-SO-6201 - F50-04 en BH4028-TE-SO-6206 - F50 Lengte profielen tunnels-1]

de onoverzichtelijkheid als gevolg van het gebogen verloop van de
Laan van Fasna, het slechte zicht tussen fietsers en kruisende
automobilisten door de nabijheid van bebouwing, hekwerken en dichte
begroeiing en het verwachtingspatroon van zowel automobilisten als
fietsers, die er a priori niet op voorbereid zullen zijn dat zij voorrang
moeten verlenen aan de kruisende verkeersstroom. De bocht in de
Laan van Fasna vergt de nodige aandacht van automobilisten, wat
afleidt van overstekende fietsers. Bovendien is de bocht nadelig voor
het tijdige onderlinge zicht tussen automobilisten en fietsers. Fietsers
kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien of schuil gaan in de
dode hoek van vrachtwagenchauffeurs.
De Laan van Fasna wordt ter hoogte van de bocht daarom gekruist
met een fietstunnel. De beperkt beschikbare ruimte maakt het niet
mogelijk een ideale tunnel in te passen. Aan de zuidzijde kunnen geen
wijkende groene taluds worden toegepast en aan de noordzijde is het
verloop van de fietsroute over de hellingbaan iets gebogen. Ten
behoeve van de sociale veiligheid worden aan de noordzijde wel
groene taluds toegepast. Een aantal haakse parkeerplaatsen aan de
Vormerij moet hiervoor worden vervangen door langsparkeervakken.
Indien de parkeerdruk daar aanleiding toe geeft moet voor een deel
van de parkeerplaatsen een alternatieve locatie worden gezocht aan
de Vormerij of de Manegeweg.
Vanwege het relatief grote aantal wandelaars wordt in de tunnel een
gescheiden voetpad aangebracht. Aan de noordzijde sluit dit voetpad
aan op de voetpaden structuur in Vaassen, aan de zuidzijde wordt in
de oostelijke berm van het fietspad voorzien in een 1,00 meter breed
voetpad tot aan de Poelweg.

De kruising van het fietspad met de Laan van Fasna is complex. Het is
niet zozeer de intensiteit van het autoverkeer, maar wel de
verkeersveiligheid op deze locatie, die een fietstunnel op deze locatie
nodig maken. De situatie is inherent onveilig door de combinatie van
28 juli 2021

De ruimte aan de zuidzijde is dermate beperkt, dat de bereikbaarheid
van de percelen aan weerszijden beïnvloed wordt.
In overleg met de eigenaren van de percelen moet in de DO-fase
gezocht worden naar de wijze waarop de bereikbaarheid kan worden
gegarandeerd. Tenminste aan één zijde is een alternatieve ontsluiting
over een belendend perceel noodzakelijk. Het pand en perceel aan de
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Laan van Fasna ten westen van het tracé is in eigendom van
Gemeente Epe. Onderzocht kan worden of voor de huidige gebruikers
een onderkomen op een andere locatie kan worden gevonden.
Aan de zuidzijde ontbreekt de ruimte om naast de hellingbaan van de
tunnel een verbindend fietspad naar de Laan van Fasna aan te
leggen. In de fietsstructuur kan deze verbinding worden gemist, als de
Manageweg als alternatieve route geschikt gemaakt wordt. Daarvoor
wordt voorzien in een verbindend fietspad met de Manegeweg, juist
ten noorden van de hellingbaan van de fietstunnel. Op die locatie sluit
ook het fietspad naar de Poelweg aan.

Fietsstructuur

Een voordeel van het ontbreken van een verbindend fietspad is dat de
bestaande gelijkvloerse oversteek van de Laan van Fasna verwijderd
kan worden, waardoor een verkeersonveilige situatie geëlimineerd
wordt. De aanliggende gebouwen en percelen aan de Laan van Fasna
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kunnen vanuit westelijke richting via de huidige fietsstroken tot aan de
Vormerij bereikt worden. Een doorsteekje naar de Vormerij ten westen
van de fietstunnel verzorgt de bereikbaarheid vanuit noordelijke en
oostelijke richting. Het bestaande fietspad langs de Laan van Fasna
tussen de huidige oversteekplaats en de Poelweg wordt verwijderd.

7.3

Traject Laan van Fasna-Deventerweg

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6201 - F50-03 en 04]

Het traject vanaf de tunnelkruising van de Laan van Fasna naar de
kruising met de Deventerweg weg ligt in het bebouwde gebied van
Vaassen, deels aan de oostelijke dorpsrand. Het fietspad aan de rand
van het bebouwde gebied wordt gekenmerkt door de ligging in een
bredere parkachtige groene zone met kruidenrijke berm met diverse
grotere loofbomen. Het oude spoorbaantracé ligt in deze zone en is
onderdeel van korte ommetjes vanuit de buurt.
Het huidige fietspad ligt parallel aan de Laan van Fasna. Halverwege
het traject wordt de Dorpse beek (of ook Geelmolensebeek of
Vaassense Molenbeek) gekruist via een brugdek met ijzeren leuning
en gesloten middenberm. De gegraven beek ligt westelijk van de Laan
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van Fasna in een relatief open en parkachtige omgeving. Oostelijk van
de Laan van Fasna heeft het een beeld als een strakke watergang
met geschoren gazon en bedrijventerrein met parkeerplaats. In de
Dorpse beek komt de beekprik voor, weliswaar in aantal
waarnemingen lager dan bij bijvoorbeeld de Egelbeek en Nieuwe beek
bij Vaassen.
Het fietspad volgt niet het oude spoorbaantracé, maar het bestaande
brede tweerichtingen fietspad. Vanaf de nieuwe fietstunnel onder de
Laan van Fasna buigt het fietspad in oostelijke richting iets af van het
oude spoorbaantracé. Vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch
oogpunt is dit minder wenselijk, maar herstel van de oude loop van het
spoorbaantracé is onevenredig ingrijpend en kostbaar, onder andere
door kap van zeer veel bomen en benodigde grondaankoop ter hoogte
van de voormalige halte Vaassen. De keuze voor het gebruik van het
huidig fietspad beperkt zowel de kosten als de ruimtelijke ingreep in
het landschap en de woonomgeving. Het verloop van het fietspad
wordt zoveel mogelijk gestrekt om het rechtlijnige karakter van een
spoorbaantracé zo goed mogelijk te benaderen. Bij de oversteken
van de zijwegen (Schaarpan, Veenweg, De Pirk, Stationsstraat)
waarbij het huidig fietspad naar het westen afbuigt worden de
oversteeklocaties in rechte lijn met het fietspad gelegd. Hierdoor komt
het fietspad dichter bij de hoofdrijbaan; de voorrangsregeling wordt
omgedraaid en duidelijk geregeld door uitritconstructies aan te
brengen. De te kappen bomen op dit trajectdeel worden zoveel
mogelijk in de directe omgeving terug geplant.

ecologisch beheer van de oever en met name aangrenzende
groenstroken (1 x gefaseerd maaien en afvoeren, ca 1/3 laten staan)
biedt deze zone meer structuur en is de natuurwaarde eenvoudig te
verhogen.
Doordat het bestaande fietspad iets wordt verbreed, moet het
brugdek bij de kruising met de bestaande fietstunnel Veenweg onder
de Laan van Fasna ook verbreed worden.
Het fietspad ligt ter hoogte van het voormalig Station Vaassen ook
oostelijk van het oude spoorbaantracé. Het voormalig stationsgebouw
ligt verscholen achter een grondwal en beplanting waardoor het zicht
hierop wordt ontnomen. Als markering en beleving van deze
cultuurhistorisch waardevolle plek wordt er een
afbeelding/informatiepaneel langs de westzijde van het fietspad
opgenomen.

De kruising met de Dorpse beek wordt zichtbaarder gemaakt door de
voor de fietsroute kenmerkende leuningen te plaatsen, waarbij aan
weerszijde zicht is op open water. De vormgeving van de leuningen is
afhankelijk van de gekozen variant.
De duiker onder de Laan van Fasna blijft behouden; in verband met
de verkeersveiligheid is het openwerken van de beek in de berm
tussen rijbaan en fietspad ongewenst. De beekloop wordt westelijk en
oostelijk van het fietspad en de Laan van Fasna verder
landschappelijk versterkt met knotwilgen langs de zuidoever. Door
28 juli 2021
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7.4

Kruising Deventerweg

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6201 - F50-03]

Bij de huidige rotonde is onvoldoende ruimte om een tweerichting
fietsoversteek over de Deventerweg in te kunnen passen. De
aansluiting wordt omgevormd naar een normale T-aansluiting. De
intensiteiten geven er geen aanleiding toe (bijna geen wachttijd; zie
het resultaat van capaciteitsberekening met Methode Harders), maar
vanwege optimale verkeersveiligheid wordt desondanks geadviseerd
de verkeersafwikkeling op het kruispunt te regelen met
verkeerslichten.

Resultaat capaciteitsberekening kruispunt Deventerstraat (Methode Harders)

Inpassing van de fietsroute bij de aansluiting van de Deventerstraat
aan de Laan van Fasna vergt een aanpassing van de kruispuntsvorm.
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Door de beperkte verkeersintensiteiten is de kans op roodlicht negatie
door vooral fietsers en bromfietsers weliswaar reëel, maar daar staat
tegenover dat fietsers uit noordelijke richting gemakkelijk schuil
kunnen gaan in de dode hoek van rechtsafslaand vrachtverkeer naar
de Deventerstraat. De hinder voor fietsers wordt beperkt door in de
basisregeling wachtstand groen voor de fietsers in te stellen en
afslaand en rechtdoorgaand verkeer op de Laan van Fasna te
voorzien van eigen opstelvakken.
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Om de opstelvakken in te kunnen passen moet de hoofdrijbaan van
de Laan van Fasna aan de noordzijde in oostelijke richting verbreed
worden, waarbij de parallel gelegen watergang gedempt wordt en
vervangen door een duiker. De lengte van het rechtsafvak op de
noordelijke tak van de Laan van Fasna wordt beperkt tot circa 35
meter, zodat de uitrit van Welkoop en naastgelegen appartementen
voor het begin van de opstelvakken aansluit. Verplaatsing van de uitrit
in noordelijke richting is geen optie vanwege de (te) beperkte
manoeuvreerruimte voor grote voertuigen, die voor bevoorrading van
Welkoop regelmatig gebruik moeten maken van de uitrit. Ook aan de
zuidzijde is de opstellengte op de Laan van Fasna beperkt (circa 45
meter) door de nabijheid van de aansluiting van de Boxhofstede.
Gezien de geringe verkeersintensiteiten, die geen
verkeersregelinstallatie vereisen, zijn korte opstellengtes niet
bezwaarlijk. In de DO fase wordt de verkeersregeling ontworpen,
waarbij de afwikkeling van de verschillende signaalgroepen zodanig
geoptimaliseerd dat (te) lange wachtrijen voorkomen worden. De uitrit
van Welkoop aan de Deventerstraat komt te vervallen. De uitrit van
het terreintje ten noorden van het voormalige station Vaassen kan
vanwege het beperkte gebruik gehandhaafd blijven, of desgewenst
verplaatst worden naar de Stationsstraat, om met name het uitrijden in
noordelijke richting te vereenvoudigen.
Noordelijk van de kruising met de Deventerweg ontbreekt een
vrijliggend wandelpad dat aansluit op de wandelroute oostelijk van de
woonwijk Heggerenk (zie ook paragraaf 6.5). Ter hoogte van de
Welkoop wordt westelijk van het fietspad een aanliggend voetpad
ingepast met bij voorkeur een groene afscheiding van het terrein van
Welkoop (inheemse struiken) aansluitend op de hagen noordelijk
ervan. Voor de aanpassingen moet een aantal bomen worden gekapt.
Deze worden elders gecompenseerd.
Indien de Welkoop naar een andere locatie in Vaassen verplaatst en
het terrein wordt herontwikkeld, dan kan door herverdeling van de
ruimte mogelijk een gelijkvloerse of ongelijkvloerse kruising van de
fietsroute met behoud van de rotonde worden ingepast.
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7.5

Traject Deventerweg – Eekterweg

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6201 - F50-03]

Het traject tussen de Deventerweg en Eekterweg wordt in het zuidelijk
deel gekenmerkt door de ligging in de rand van het bebouwd gebied
van Vaassen-noord met de woonwijk Heggerenk, dat overgaat in
landelijk en kleinschalig bewoond gebied (Heggerot) en eindigt bij de
Eekterweg. Noordoostelijk van de Eekterweg ligt het bedrijventerrein
Eekterveld. De directe omgeving van het fietspad is relatief groen met
bredere bermen. In het bebouwde gebied zijn relatief meer bomen en
struiken aanwezig. Hier is een essentiële vliegroute van gewone
dwergvleermuizen vastgesteld.
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Daarnaast zijn laatvliegers waargenomen (Regelink, 2019). De
bredere groenzone bij woonwijk Heggerenk wordt mede gebruikt door
omwonenden als ommetje en uitloopgebied. Vanaf het fietspad loopt
een fietsroute noordelijk van de brandweerkazerne, als feeder in
oostelijke richting, naar onder andere bedrijventerrein Eekterveld.
In het bebouwde gebied van Vaassen, net ten noorden van de
kruising met de Deventerweg, kruist de fietsroute een aantal beken
van het Vaassense bekenstelsel, dat samenhangt met het net
bovenstrooms gelegen landgoed De Cannenburgh met
water(koren)molen De Cannenburgh. Deze beken zorgden voor
voeding van de benedenstrooms gelegen voormalige molens van
Oosterhof (o.a. Amsterdamse kopermolen, een korenmolen). Het
betreft de Hartense Molenbeek en de circa 40 m zuidelijk hiervan
gelegen Nieuwe beek (of Rode beek)3. Beide beken zijn gegraven en
worden gevoed door de natuurlijke Rode beekloop. Kenmerkend voor
beide beken is het besloten, groene karakter van het gebied westelijk
van de Laan van Fasna. Dit in tegenstelling tot het meer open gebied
ten oosten van de Laan van Fasna, waar de Hartense beek een wijert
(een vijver bij de watermolen), voedt. De Nieuwe beek is opgeleid en
ligt zichtbaar tussen hogere kades waar her en der nog oudere
knotwilgen aanwezig en/of recentelijk aangeplant zijn. In het meer
besloten gebied met veel opgaand groen ten westen van de Laan van
Fasna wordt de beek begeleid door relatief jonge knotwilgen (ca 20-30
jaar). De beek is hier door het vele overige opgaande groen niet
overal even goed beleefbaar.
De Nieuwe beek is vanwege de aanwezigheid van beekprikken en
rivierdonderpad onderdeel van het Natura 2000-gebied Veluwe.
Daarnaast komt de zeldzame gebogen driehoeksvaren voor bij de
steile oevers van deze beek waarvan delen als houtwalbeek zijn
ontwikkeld door houtopslag.

Circa 75m noordelijk van de Hartense Molenbeek ligt een beekloop
die voor de komst van de woonwijk Heggerenk bovenstrooms aftakte
van de Hartense Molenbeek en in oostelijke richting afstroomde. De
beek werd begeleid door een haag of struweel, kenmerkend voor het
gebied Heggerot. In de huidige situatie begint deze verdwenen
Hefterbeek bij de Hartense Molenbeek nabij het fietspad, loopt een
stukje parallel aan het fietspad en takt vervolgens in oostelijke richting
af. Daar heeft de beek een natuurlijke loop en ligt er noordelijk van het
fietspad dat ten noorden van de brandweerkazerne loopt.
Bij de kruisingen van de Nieuwe beek en Hartense Molenbeek met het
oude spoorbaantracé zijn de oude landhoofden nog aanwezig. Om de
zichtbaarheid en beleving van de Vaassense beken te verbeteren
worden de beeklopen oostelijk van de fietsroute begeleid met
knotwilgen (onderlinge afstand 5m). Langs de Nieuwe en Hartense
Molenbeek komen aan weerszijden van de beek knotwilgen om de
bijzondere cultuurhistorische waarde weer te geven. De brugleuningen
van de oude bruggen worden vervangen. Het type is afhankelijk van
de variant die wordt gekozen.
Bij de beekloop noordelijk van de brandweerkazerne komt alleen aan
de noordzijde een rij knotwilgen.
Aan de westzijde van de fietsroute worden de Nieuwe beek en
Hartense beek meer vrijgezet, zodat ook hier meer zicht is op de
beeklopen met knotwilgen en een duidelijke relatie ontstaat met de
beeklopen oostelijk van de fietsroute. Dit geldt ook voor de watergang
ten noorden van de brandweerkazerne; daar wordt de groenstrook
lokaal vrijgezet. De Vaassense beken worden hierdoor herkenbare
structuurdragers in het landschap.

3

De beken hebben verschillende namen in de legger van het waterschap, website
stichting bekenstichting en onderzoeken naar het Veluwse sprengenlandschap o.a.
WUR-rapport 2002
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Westelijk van de nieuwe brandweerkazerne is een open locatie waar
de gekapte bomen en struiken gecompenseerd kunnen worden (door
inheemse soorten). Deze invulling zorgt voor landschappelijke
inpassing van de kazerne.

Ter hoogte van de woonwijk Heggerenk in Vaassen-noord wordt het
fietspad op het oude spoorbaantracé verbreed, waarvoor vooral
relatief jonge eiken moeten wijken die dicht op het fietspad staan.
Indien mogelijk worden deze bomen herplant in los verband langs het
fietspad. Mocht herplant niet haalbaar zijn, dan worden nieuwe bomen
van diverse soorten aangeplant. Voor de wandelaars wordt westelijk
van het fietspad een vrijliggend halfverhard (bijv. fijne Grauwacke)
voetpad gerealiseerd, dat z’n weg vindt tussen de bomen door. 80
meter ten zuiden van de kruising met de Pastoorsweg steekt het
voetpad over naar de oostzijde van het fietspad en sluit aan op het
bestaande parallel gelegen zandpad. Vanuit de woonwijk Heggerenk
richting het zuiden kruisen de wandelaars de Hartense beek en de
Nieuwe beek via eigen bruggen. De vormgeving van deze bruggen is
in harmonie met de bruggen in het fietspad, maar ondergeschikt.
Het traject noordelijk van de woonwijk, gesitueerd in het kleinschalige
gebied Heggerot, wordt landschappelijk versterkt met extra hagen op
oude cultuurhistorische lijnen.
In de zuidwestelijke hoek van de kruising met de Pastoorsweg wordt
een rustpunt ingericht, die tevens dienst kan doen als verzamelplaats
voor fietsers uit Vaassen richting Epe. De vormgeving is afhankelijk
van de gekozen verschijningsvorm.
De kruising met de Pastoorsweg is onder een scherpe hoek.
Gemeente Epe is voornemens de Pastoorsweg voor autoverkeer af te
sluiten juist ten oosten van de fietsroute, om sluipverkeer te weren.
Vanwege deze afsluiting, waardoor kruisend verkeer tot een minimum
aan lokaal bestemmingsverkeer wordt beperkt, is de schuine kruising
acceptabel. Het uitzicht op deze kruising is goed.
Feeder bedrijventerrein Eekterveld
Het bestaande fietspad achter de brandweerkazerne is een
belangrijke feeder voor de F50, met name voor fietsers met
bestemming bedrijventerrein Eekterveld.
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Daarvoor wordt dit traject geasfalteerd en vanaf de Pastoorsweg over
circa 350 meter doorgetrokken langs de Laan van Fasna tot het
Molenpad, waar het vervolgens aansluit op het bestaande fietspad.
Het fietspad sluit aan op de Pastoorsweg en fietsers maken over 40
meter gebruik van de weg en aansluitend van de bestaande toegang
tot het parkeerterrein van de tennisvereniging. De toegang van het
parkeerterrein wordt ingericht als fietsstraat om zodoende de positie
van de fietser te verbeteren. Deze nieuwe route vervangt gedeeltelijk
de huidige route via de Deventerweg. De huidige route wordt als
onveilig ervaren, zeker de oversteek over de Laan van Fasna bij het
Molenpad. Een alternatief voor deze nieuwe feeder is de herinrichting
van de Deventerstraat als fietsstraat (ten oosten van de Laan van
Fasna) en een veiliger oversteek bij het Molenpad.
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7.6

Kruising Eekterweg

[Ontwerptekeningen: BH4028-TE-SO-6201 - F50-03 en BH4028-TE-SO-6206 - F50 Lengte profielen tunnels-1]

De Eekterweg, begeleid door een laanbeplanting, vormt voor
grondgebonden dieren zoals de das, marters, kleine marterachtigen
(hermelijn, wezel en bunzing), vos, eekhoorn, egel, muizen, amfibieën,
ringslang en hazelworm een barrière. In de waterrijke omgeving
noordelijk van het bedrijventerrein komen de poelkikker (beschermde
soort) en overige amfibieënsoorten voor. Ook is een oude waarneming
van de das bekend.
Om een veilige oversteek te realiseren wordt de Eekterweg gekruist
met een fietstunnel. Vanwege de relatief hoge verkeersintensiteit en
rijsnelheden en de beperkte zicht omstandigheden is een gelijkvloerse
kruising met voorrang voor de fietsers op deze locatie namelijk lastig
verkeerveilig in te passen, Bijkomend voordeel van een fietstunnel op
deze locatie is dat een ecologische verbinding relatief eenvoudig mee
ontworpen kan worden met een fietstunnel.
De fietsroute wordt verbonden met het fietspad langs de Eekterweg
door een verbindend fietspad aan te leggen over het bestaande
zandpad aan de westzijde van de fietsroute. Dit verbindende pad sluit
net ten noorden van de noordelijke hellingbaan aan op de fietsroute.
Om dit verbindende fietspad in te passen moet de oostelijke greppel
versmald worden of vervangen door een duiker. Fietsers uit zuidelijke
richting met een bestemming aan de Eekterweg kiezen al eerder een
alternatieve route, via de feeder noordelijk langs de brandweerkazerne
of via de Pastoorsweg.

Het oude spoorbaantracé kruist de Eekterweg op maaiveld. Aan
weerszijden van het oude spoorbaantracé staan bomen. Het is een
duidelijke groenstructuur in het landschap, die een vliegroute vormt
voor vleermuizen.
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De open fietstunnel met wijkende bermen biedt ruimte voor inrichting
van faunapassages voor amfibieën en kleinere en middelgrote
zoogdieren zoals de das. Hiervoor wordt aan weerszijden een
minimaal 1,5 m brede zone in de tunnel ingericht, die beide aansluiten
op de omgeving. Het gaat om een inrichting met grond met bij
voorkeur stobben voor dekking van kleinere soorten en om een open
loopstrook van 60 à 70cm breed voor onder meer de das. Licht in de
tunnel is gezien de korte onderdoorgang voldoende aanwezig om
natuurlijke vegetatie te ontwikkelen. Watertoevoer naar de
groenstrook is een aandachtspunt.
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Inventarisatie ecologie

Naast de inrichting in de tunnel is de geleiding naar de onderdoorgang
essentieel. Dit vindt plaats door dekkinggevende beplanting als
lijnelement naar de onderdoorgang toe. Deels zijn dit bomen van de
lagere klasse, bijv. els, berk en lijsterbes met inheemse struiken in de
berm en zover mogelijk de tunnel in. Voor functionaliteit circa 10-25%
bomen/struiken en overig kruiden (ruigte). Parallel aan de Eekterweg
komt een combiraster of opstaande rand/scherm van 40-60cm hoog
(10cm ingegraven) voor het keren van amfibieën en kleinwild en
geleiding naar de tunnel. Aan de noordzijde van de tunnel is deze in
oostelijke richting circa 50m, tot de weg naar het bedrijventerrein en
aan de zuidzijde tot de perceelontsluiting. In westelijke richting is het
combiraster circa 25m lang, tot de inritten. Bij de aansluiting van het
verbindende fietspad op het fietspad langs de Eekterweg komt een
amfibie-/kleinwildgoot.
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Huidige situatie kruising Eekterweg

Visualisatie toekomstige situatie kruising Eekterweg
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Voor de realisatie van de fietstunnel worden de bomen en
groenstructuren aan weerszijden van het oude spoorbaantracé
gekapt. Compensatie vindt plaats door herplant in de nieuw ingerichte
bermen zodat een doorgaande groenstructuur behouden blijft. Dit is
een vereiste voor geleiding van vleermuizen, maar ze doen ook dienst
voor geleiding van grondgebonden dieren naar de tunnel toe.
Aanvullende compensatielocaties zijn bij het Heggerot mogelijk.
Overwogen is de Eekterweg met 0,50 tot 1,00 meter te verhogen,
zodat het fietspad minder verdiept hoeft te worden. Voordelen hiervan
zijn dat de fietsers minder hoogteverschil hoeven te overbruggen en
het doorzicht door de tunnel, vooral van belang voor sociale veiligheid,
voor verbeterd. Vanwege de nabijgelegen aansluitingen van
aanliggende percelen is inpassing van een verhoogde Eekterweg
lastig, of is het effect minimaal. Daarnaast heeft een verhoging van
een wegprofiel een forse impact op het landschapsbeeld. Bovendien
is de kans reëel dat de kabels en leidingen langs de Eekterweg een
geringere verdieping van onderdoorgang voor fietsers zouden
verhinderen.
Vanwege kabels en leidingen langs de Eekterweg kan het zelfs nodig
of kostentechnisch wenselijk zijn om de tunnel een meter dieper te
leggen. Consequentie daarvan is dat de hellingenbanen aan
weerszijden van de fietstunnel zo’n 25 meter langer worden.
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7.7

Emst-Achterhegge (Eekterweg –
Stationsweg)

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6201 - F50-02]

Het oude spoorbaantracé ligt in het beekdallandschap op een
dijklichaam met een schrale vegetatie met onder meer brem en
berken.
Verder in noordelijke richting neemt de openheid toe. Het tracé kruist
in het beboste deel bij de verband- en wattenfabriek (Groupe
Lemoine), waar vroeger de Nijemolense molens stonden, een
opgeleid bekenstelsel met zuidelijk de Nijmolense beek en iets
noordelijk hiervan de beeklopen Lemoine (conform legger
Crannenburgherweg) en De Hegge. De beken voorzagen de molens
en voormalige viskwekerijen van water. Zuidelijk van de wattenfabriek
ligt een wijert dat nu als watervoorraad dient voor de fabriek. De
opgeleide beken liggen bij de wattenfabriek fraai door het natte
broekbos alsook deels onder de fabriek door. Noordelijk van het
bekenstelsel, net zuidelijk van de Smallertsweg, loopt de Smallertsche
beek. Deze beek heeft een natuurlijke loop door het relatief open
beekdallandschap. De beek voert langs de voormalige viskwekerijen
en naar de huidige recreatieplas. De Smallertsche beek is onderdeel
van Natura 2000-gebied de Veluwe in verband met onder meer de
beekprik. Bij de Nijmolense beek en Smallertsche beek zijn de oude
landhoofden van de spoorbaan aanwezig.
Verkeerkundig gezien wordt op de kruising met de Zwarteweg bij de
wattenfabriek het uitzicht enigszins beperkt door de bomen, echter
niet onoverkomelijk bij toepassing van de standaard
kruispuntsoplossing met plateau. Het gevoel van onveiligheid wordt
vergroot doordat de plek tamelijk donker is door de opgaande
beplanting.

Het traject bij Emst Achterhegge wordt in het zuidelijk deel
gekenmerkt door de besloten ligging in beboste omgeving dat
vervolgens overgaat in een meer open beekdalgebied met besloten
kamers door de omringende groenstructuren.
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De route kruist de Achterdorperweg, de Smallertsweg en de
Stationsweg. Bij toepassing van de standaardoplossing is het uitzicht
op deze kruispunten voldoende. De Achterdorperweg en in mindere
mate de Smallertsweg kruisen de fietsroute niet haaks. Gezien de
geringe intensiteit van het kruisende verkeer en de door de geringe
wegbreedte al beperkte rijsnelheid, is de toevoeging van het plateau
conform de principe kruispuntsoplossing voor de verkeersveiligheid
van de fietsers afdoende.
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Door de verbreding van het fietspad moet een aantal van de op dit
traject aanwezige bomen (hoofzakelijk berken, maar ook populier, eik,
es en paardenkastanje) die te dicht op het tracé staan worden gekapt.
Herplant vindt zoveel mogelijk plaats in de berm, met name waar een
doorgaande structuur mogelijk komt te vervallen. Daarnaast wordt
herstel van beplantingsstructuren op kavelgrenzen voorgesteld, onder
andere in het gebied tussen de Achterdorperweg en Stationsweg.
Op het traject is het klompenpad Loobrinkerpad aanwezig tussen de
Achterdorperweg en de Smallertsweg. Dit klompenpad wordt als
struinpad geïntegreerd in de westelijke berm van het fietspad.
Gezien de aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden en de
natuurimpuls vanuit het natuurontwikkelingsproject Emst-Achterhegge
(onderdeel natuurnetwerk) liggen er volop kansen voor verdere
versterking van deze waarden. Vanuit het project Emst-Achterhegge
wordt 26 ha. ingericht met vochtige hooilanden waaronder
dotterbloemhooilanden, paaiplekken langs De Hegge en open
groenstructuren op de oude verkavelingsstructuren met
doornstruweel.

Natuurontwikkeling Emst-Achterhegge – ontwerp

De bruggen over de Nijmolense beek en Smallertsche beek worden
vervangen en voorzien van nieuwe leuningen. Het type is afhankelijk
van de gekozen verschijningsvorm. De onderdoorgangen zijn
voldoende ruim voor de beekloop en doorgaande oevers. De beekloop
van de Cannenburgherweg beek en De Hegge voeren samen af via
een betonnen duiker (1m) in oostelijke richting. Voor de kleinere
dieren die langs de oever trekken vormt de duiker in het fietspad een
barrière. Een amfibie/kleinwildgoot wordt er aangelegd voor een
veilige passage, in het verlengde van de (nieuwe) bosrand met
geleidend amfibiescherm (40cm hoog, 10cm ingegraven en aan
weerszijden een lengte van ca. 10m, afhankelijk van omgeving en
looproute langs bosranden/oevers). Het fietspad ligt ter plekke op een
dijklichaam. Het scherm kan zorgvuldig worden ingepast, zodat deze
niet boven het fietspad uitsteekt maar wel voor de dieren uit de
omgeving voldoende kerend is.
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Indien vanuit het project Emst-Achterhegge een nieuwe duiker wordt
gerealiseerd, dan wordt aanbevolen er een ecoduiker met aan
weerszijden loopstroken aan te brengen.
De huidige en toekomstige inrichting in de Emst-Achterhegge laat in
het landschap aanwezige trekroutes zien van kleine (zoog)dieren
langs struweel/hagen bij de Achterdorperweg en potentieel bij de
nieuwe laagte midden in het gebied ter hoogte het uitkijkpunt. Voor
een veilige passage ter hoogte van de Achterdorperweg wordt ook
een amfibie/kleinwildgoot aangebracht in het fietspad met parallel aan
de goot een geleidend scherm (40cm hoog; 10 cm ingegraven).
Daarnaast wordt de trekroute oostelijk van het fietspad versterkt door
aanplant van knotwilgen aan de noordzijde en een struikenhaag
zuidelijk van de Achterdorperweg. Dit sluit aan op de
beplantingsstructuren in het verleden. Aan de westzijde is
groenaanplant vanuit het project Emst-Achterhegge voorzien. Ter
hoogte van de laagte in het midden van het gebied wordt een droge
duiker ingepast die passeerbaar is door diverse kleinere en
middelgrote dieren (bij lengte <10m; prefab halfrond/spirosol breedte
0,5-0,6m/hoogte 0,4-0,5m met zandlaag; of rechthoekige tunnel
0,5*0,5 met zandlaag). Hier komt aan weerszijden ook een scherm
van ca 10m lengte.
De zichtbaarheid van de Schmallertsche beek wordt aan de westzijde
van het tracé versterkt door extra beplanting met elzen langs de
zuidoever tot aan de forellenkwekerij. Aan de oostzijde van het tracé is
reeds beplanting (o.a. knotwilgen) aanwezig.
De oever van deze beek op een woonerf aan de oostzijde is
beschoeid met planken. Waar de beek enigszins mag eroderen en de
ruimte heeft wordt ten behoeve van de beekprik ingezet op natuurlijke
oevers, zoals ook westelijk van het fietspad.

De locatie biedt ook kansen om in overleg met het bedrijf de erfgrens
aantrekkelijker in te richten en de oudere gebouwen zichtbaarder te
maken. In het beekdal met nieuwe natuur is in het
natuurontwikkelingsproject Emst-Achterhegge een rustpunt
(uitkijkpunt) gepland. Voorgesteld wordt om de uitstraling van het
meubilair aan te laten sluiten op het meubilair van de fietsroute
(exacte vormgeving afhankelijk van de te kiezen variant). Zo ontstaat
eenheid langs de fietsroute. Middels informatievoorziening kan het
project worden toegelicht.

Impressie schralere bermen met berken en brem ter hoogte van Emst-Achterhegge.

Ter hoogte van de voormalige Nijemolens (nu wattenfabriek) en het
bekenstelsel wordt een informatiebord geplaatst om de
cultuurhistorische waarde te benadrukken.
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7.8

Spoorstraat (Stationsweg – Brinkerweg)

[Ontwerptekening: BH4028-TE-SO-6201 - F50-02]

Westelijk van de Spoorstraat, tussen de Molenweg en Brinkerweg, ligt
een zeer open en intensief beheerd landbouwgebied. Bermen
ontbreken. Langs de Spoorstraat, nabij de Dalenweg, is een zitplek
aanwezig.

Het traject tussen Stationsweg en Brinkerweg doorsnijdt het hoger
gelegen enkenlandschap van de Emsterenk. De Stationsweg ligt op
de rand van de enk, evenals diverse (agrarische) erven. De
Brinkerweg loopt van oudsher tussen een aantal enken door (over een
essencomplex). Over de Emsterenk lopen oude, onverharde paden
zoals de Molenweg. Ter hoogte van de Molenweg was vroeger Halte
Emst met in 1887 een stationsgebouw.
De huidige fietsroute loopt in dit traject niet over het oude
spoorbaantracé, maar via de westelijk ervan gelegen Spoorstraat.
Het zuidelijk deel van het oude spoorbaantracé is verbost, meer
noordelijk heeft zich rond het oude spoorbaantracé een variatie aan
bomen, struiken en kruidenrijke bermflora ontwikkeld met in
noordelijke richting een afname in het aandeel bomen en struiken. In
de open zanderige delen komt een voedselarm vegetatietype voor met
onder andere zandblauwtje. Tussen de Coöperatieweg en de
Brinkerweg loopt het klompenpad Loobrinkerpad over het oude
spoorbaantracé.
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De Spoorstraat wordt relatief veel gebruikt door vrachtverkeer naar het
bedrijfspand van Agro bodemvoeding aan de Coöperatieweg direct
oostelijk van de voormalige spoorbaan.
Samengebruik van de Spoorstraat door fietsers en het vrachtverkeer
is vanwege de verkeersveiligheid niet wenselijk. Om het fietsverkeer
te scheiden van overig verkeer en de mogelijkheid om de
cultuurhistorische rechtlijnigheid van het oude spoorbaantracé weer te
gaan beleven, is ervoor gekozen om het fietspad aan te leggen over
het oude spoorbaantracé. Het klompenpad Loobrinkerpad tussen de
Coöperatieweg en de Brinkerweg wordt als struinpad geïntegreerd in
de oostelijke berm van de fietsroute.
In verband met de veiligheid van de fietsers worden bij de kruising met
de Coöperatieweg maatregelen genomen om het zicht van
vrachtwagenchauffeurs op de fietsers te optimaliseren:
• De Spoorstraat wordt ter hoogte van de Coöperatieweg
uitgebogen in westelijke richting, zodat vrachtwagens (nagenoeg)
haaks de fietsroute kunnen kruisen en de fietsers niet schuil
kunnen gaan in de dode hoek van de rechtsafslaande
vrachtwagenchauffeur uit zuidelijke richting. Om het
verhardingsvlak van de aansluiting van de Coöperatieweg op de
Spoorstraat visueel te verkleinen kan in de aansluitbogen
gedeeltelijk worden voorzien in grasbetonstenen.
• In overleg met Agro wordt het gebouwtje op de hoek van het
bedrijfsterrein, dat dicht op het oude spoorbaantracé en de weg
staat, verwijderd of verplaatst. Het gebouwtje staat gedeeltelijk op
grond in eigendom bij Gemeente Epe. Als verwijderen of
verplaatsen van het gebouwtje op zwaarwegende bezwaren stuit
kan de rijbaan van de Coöperatieweg noordelijker worden gelegd,
gebruikmakend van de parkeerplaatsen aan de noordzijde van de
Coöperatieweg. Deze parkeerplaatsen worden nauwelijks gebruikt
om te parkeren, wel om te manoeuvreren.

28 juli 2021

Ter hoogte van de Brinkerweg buigt de Spoorstraat af en sluit
rechtstreeks aan op de westelijke tak van de Brinkerweg. De oostelijke
tak wordt gelijkwaardig, haaks aangesloten op de nieuwe doorgaande
route voor het gemotoriseerde (vracht)verkeer. De fietsroute kruist
zowel de Coöperatieweg als de Brinkerweg met de standaard
kruispuntsoplossing.
De realisatie van de fietsroute op het oude spoorbaantracé leidt tot
kap van meerdere bomen. Op het traject zijn verschillende
mogelijkheden voor herplant of compensatie. Er wordt in ieder geval
ingezet op behoud en versterking van een groene afscherming tussen
het fietspad en de gebouwen van Agro alsook op de zuidelijke
perceelgrens van Agro. Deze beplanting vormt vanuit het dorp Emst
een natuurlijke afscherming van de grote bedrijfsgebouwen van Agro.
Ook bij het landbouwbedrijf (Stationsweg 3/3a) kunnen mogelijk het
erf en de landbouwschuren landschappelijk worden ingepast aan de
westzijde (boscompensatie). Hierover dient afstemming plaats te
vinden met de betreffende bewoners.
Om de rand van de Emsterenk aan de zuidzijde beter beleefbaar te
maken, wordt de Stationsweg voorzien van laanbeplanting, wat
afwisselend noordelijk of westelijk van de weg mag worden
gesitueerd. Samen met de opgaande beplantingen op de erven aan
deze weg ontstaat een fraaie rand. De Brinkerweg wordt niet voorzien
van opgaande beplanting omdat deze weg over een essencomplex
loopt en opgaande beplanting afbreuk zou doen aan de karakteristieke
openheid.
Vanuit ecologie biedt de bredere berm tussen de Spoorstraat en het
oude spoorbaantracé kansen om de aanwezige variatie aan bomen,
struiken en kruidenrijke vegetatie verder te versterken. Dit kan door
ecologisch beheer gericht op behoud en uitbreiding van de schrale en
kruidenrijke bermvegetaties ( hooilandbeheer tegengaan verruiging en
verbraming).
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Langs het traject noordelijk van de Coöperatieweg naar de Brinkerweg
komt meer open en schrale vegetatie met enkele bomen en circa 10%
struiken; de openheid van de enk blijft zo behouden. Voor het
zuidelijke bosachtige deel, waar behoud van de beplanting wenselijk is
als afscherming van de bedrijfsgebouwen, wordt ingezet op
ontwikkeling van een bos-mantel-zoom-kruidenrijke grasland-zone.
Meer open kruidenrijke delen en een grillig natuurlijk verlopende
bosrand biedt voor planten en veel dieren een variatie in aanbod van
leefgebied (structuur, verschillen in klimaat, dekking, openheid).

Stationsweg wordt naar het rustpunt verplaatst. Vormgeving van
meubilair is gelijk aan het overige meubilair langs de fietsroute, in lijn
met de gekozen verschijningsvorm.
Net ten noorden van de Molenweg is in overleg met de betrokken
agrariër een veetunnel onder de Spoorstraat voorzien. Deze veetunnel
zal alleen gerealiseerd worden onder de fietsroute; de Spoorstraat
zelf wordt gelijkvloers gekruist door het vee. Een doorgaande tunnel
onder beide infrastructuren zou erg lang worden en daardoor mogelijk
te donker voor het vee om efficiënt te gebruiken.

7.9

Traject Brinkerweg – N309

[Ontwerptekeningen: BH4028-TE-SO-6201 - F50-01 en 02]

Bron: DocPlayer.nl

Daarnaast biedt de zone westelijk van de Spoorstraat (in het zuidelijke
deel) kansen voor inpassing van bermen met bijvoorbeeld berken
(verspreid) en circa 5% inheemse struiken ter verbetering van de
landschappelijke inpassing van de Spoorstraat.
Ecologisch gezien is het waardevol om bermen langs de Dalenweg,
Molenweg, tussengelegen zandpad, Stationsweg en Brinkerweg en
het noordelijk deel Spoorstraat te ontwikkelen tot kruidenrijke
bermvegetaties.
Ter hoogte van de Molenweg, op de locatie van het voormalige station
Emst, wordt een rustpunt ingericht. Het huidige informatiebord bij de
28 juli 2021
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Het zuidelijk deel van dit traject (Brinkerweg – Westendorperweg) ligt
op de overgang van het enkenlandschap naar het Eper
beekdallandschap tussen de Westendorperweg en de N309 met de
Verloren Beek, onderdeel van Natura 2000-gebied Veluwe, en de
opgeleide Klarenbeek. Bij beide beekkruisingen met het oude
spoorbaantracé zijn de oude landhoofden nog aanwezig.
Het landschap is vrij kleinschalig met een afwisseling van
landbouwpercelen, verspreid staande (agrarische) bebouwing,
houtwallen, laanbeplanting en bosjes. Het oude spoorbaantracé wordt
grotendeels begeleid door opgaande beplanting.
In het zuidelijke deel tussen de Brinkerweg en de Westendorperweg
passeert de fietsroute het nieuwe landgoed Emsterhof met nieuwe
waterpartijen en beplanting. Aan de westzijde is een kruidenrijke berm
aanwezig alsook een bloemrijke akkerrand.
De nieuwe inrichting van landgoed Emsterhof biedt kansen om
verbinding tussen het westelijk gelegen water net zuidelijk van de
Vijgenkampsweg met de oostelijk gelegen nieuwe waterpartijen te
verbinden. Hier zijn nog geen beschermde soorten waargenomen. De
huidige duiker (nu 16m lang in verband met ontsluiting perceel) wordt
aangepast naar een kortere ecoduiker met een grotere diameter. Aan
weerszijden wordt een geleidend scherm over een lengte van
minimaal 50m aan weerszijden van de duiker geplaatst, zodat
amfibieën en kleinere zoogdieren veilig het fietspad kunnen passeren.
De bredere bermen bieden kansen voor versterking van kruidenrijke
vegetatie door ecologische bermbeheer met circa 5% inheemse
doornstruweel (o.a. sleedoorn/meidoorn/hondroos) ten behoeve van
insecten zoals sleedoornpage en kleinere zoogdieren.
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Ontwikkeling nieuw landgoed Emsterhof (bron: Zijaanzicht landschapsarchitecten)

Tussen de Westendorperweg en de Tolweg moeten meerdere bomen
gekapt worden om het fietspad te verbreden. Deze bomenrijen
vormen een belangrijke vlieg- en fourageerroute voor vleermuizen.
Mogelijk kan een substantieel deel van de bomen behouden blijven
door de kabels en leidingen door mantelbuizen buiten het profiel van
de fietsroute te leggen. In de DO-fase wordt dit met de betrokken
eigenaren en beheerders van de kabels en leidingen afgestemd. De
bestaande houtwal ten oosten van de fietsroute kan de functie voor de
vleermuizen van de te kappen bomen langs het fietspad in ieder geval
opvangen.
Ter hoogte van de Verloren Beek is het Klimaatbos Koperen Molen in
ontwikkeling. Aan de westzijde van het oude spoorbaantracé is een
broekbos ontwikkeld (besloten) waar een beschermde poelkikker voor
komt. In een holle boom is er in 2019 een kolonie van vier rosse
vleermuizen aangetroffen en er komen mogelijk ook
grootoorvleermuizen voor in een holle boom (Bureau Waardenburg,
Natuurtoets Klimaatbos Kopermolen Epe, 2020). De locatie is een
hotspot voor foeragerende gewone dwergvleermuis.
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Oostelijk van het oude spoorbaantracé wordt de oever van de
Verloren Beek aangepast, met een poel, extra bos en open delen. Bij
de beekloop oostelijk van het oude spoorbaantracé ontbreekt nog
begeleidende beplanting.
Tussen de Tolweg en de Verloren Beek doorsnijdt de fietsroute het
Klimaatbos in ontwikkeling. De Verloren Beek (Natura 2000) is een
kwelbeek, oorspronkelijk gevoed door het Wissels veen. De snelle,
praktisch ononderbroken stroom maakt dat zich in de Verloren Beek
een soortenrijke vispopulatie heeft kunnen ontwikkelen en handhaven.
Rivierdonderpad, bermpje en beekprik komen er voor en als grote
bijzonderheid de elrits. De Verloren Beek is de enige vindplaats buiten
Zuid-Limburg. Waar het beekje langs de Papenstraat loopt, ziet een
van de oevers in april wit van de bloeiende bosanemoontjes: een
herinnering aan de houtwal die hier lang geleden langs de beek
groeide.(bron: bekenstichting). In de nabije omgeving komt de
poelkikker voor.
In het plan van het Klimaatbos is een watergang en mogelijk een
duiker onder het fietspad door voorzien. Door deze in te richten als
ecoduiker kan deze als faunapassage fungeren. Langs de Verloren
Beek is oostelijk van het tracé nog geen begeleidende beplanting
aanwezig. Elzenbeplanting aan de zuidoever van de beekloop
verbetert de herkenbaarheid en natuurwaarde.
Uitsnede ontwerp Klimaatbos Koperen Molen (Arcadis)

Het zitbankje in het ontwerp van het Klimaatbos, nabij de Verloren
beek, wordt bij voorkeur op iets meer afstand van de fietsroute
geplaatst. Door hier eenzelfde bank te plaatsen als langs de rest van
de fietsroute ontstaat eenheid en herkenbaarheid van de route. Het
type bank is afhankelijk van de te kiezen verschijningsvorm.
Bij de Klarenbeek zijn geen verbetermaatregelen nodig. De houten
beschoeiing is hier kenmerkend voor een gegraven opgeleide beek.
Wel wordt de brug met leuningen vervangen, zodat eenheid en
herkenbaarheid van de route ontstaat.
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Dit geldt ook voor de kruising met de Verloren beek. Het type leuning
is afhankelijk van de te kiezen variant.
Op dit trajectdeel en ten noorden van de Korte Kopermolenweg tot
aan het Haackpad wordt de fietsroute, naast wandelaars, ook gebruikt
door wagens van de Ezelboerderij aan de Korte Kopermolenweg.
Door een pad voor wandelaars en ezelkarren te integreren in het
Klimaatbos oostelijk van het oude spoorbaantracé kan tussen de
Tolweg en de Verloren beek in deze functies worden voorzien, los van
de fietsroute. Tussen de Verloren Beek en de Korte Kopermolenweg
en tussen de Korte Kopermolenweg en het Haackpad maken
ezelkarren gebruik van de westelijke berm van het fietspad, waar in
een zandpad wordt voorzien. Zo nodig wordt de berm aan deze zijde
iets verbreed, en aan de oostzijde naar rato versmald. Ook
wandelaars maken gebruik van dit zandpad. Verder naar he noorden
richting Epe wordt voor wandelaars een smal voetpad geïntegreerd in
de berm. Alleen voor de kruising van de Verloren Beek maken
ezelkarren en wandelaars gebruik van de brug in de fietsroute4.

Tussen de Korte Kopermolenweg en de Brakerweg worden verspreid
ook bomen gekapt. Dit gedeelte is een belangrijke fourageerroute van
vleermuizen. De bomenkap verspreid over het tracé betekent over het
algemeen een beperkte aantasting van de foerageerroute.
Vervangende beplanting in de berm is wenselijk voor behoud van
opgaande lijnelementen, vooral in het noordelijke deel van het traject.
Bij de Klarenbeek, met oeverbeschoeiing, is begeleidende beplanting
aanwezig, met hoofdzakelijk elzen. Hierdoor is de beekloop een
herkenbare structuur in het landschap.
In de zuidwestelijke hoek van de fietsroute met de Klarenbeek ligt een
perceel dat mogelijk omgevormd kan worden tot bloemrijk grasland.
Net ten zuiden van de N309 staat een oude wachterswoning westelijk
van het oude spoorbaantracé. Deze woning is herkenbaar door het
cijfer 7 op de zijgevel.

Ter hoogte van de Korte Kopermolenweg nemen de hagen ten oosten
van het fietspad het zicht op naderen fietsers weg. Hoewel het gebruik
van de Korte Kopermolenweg gering is -de weg ontsluit een beperkt
aantal woningen en percelen- verdiend het aanbeveling om met de
eigenaren van de betreffende percelen afspraken te maken over het
snoeien van de hagen. In overleg met de eigenaar van het perceel in
de zuidoostelijke hoek van deze kruising kan onderzocht worden of
het medegebruik van het fietspad over korte afstand voorkomen kan
worden door een alternatieve perceelsontsluiting.
Oude wachterswoning

Voor de verbreding van het fietspad moeten bomen gekapt worden.
Het verlies aan bomen kan goed worden opgevangen in de
ontwikkeling van het Klimaatbos met boselementen.

De oude wachterswoning bij Epe (nr. 7) wordt momenteel via twee
paden ontsloten.

De haalbaarheid van een “eigen” brug over de Verloren Beek voor ezelskarren en
voetgangers ten oosten van het fietspad kan nader onderzocht worden.
4
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Voorgesteld wordt om het noordoostelijk deel van de
cultuurhistorische driehoekskruising nabij de kruising van de fietsroute
met de Brakerweg op te heffen of als weg af te waarderen naar een
fietsdoorsteek naar de woning. De ontsluiting van de woning voor
autoverkeer is mogelijk via de westelijk gelegen weg, die in de huidige
situatie een halfverhard karrespoor is. Deze ontsluiting kan
constructief worden opgewaardeerd. Deze aanpassing in ontsluiting
van de woning vereenvoudigt de situatie nabij de kruising van de
Brakerweg met de fietsroute aanzienlijk, wat de verkeersveiligheid van
de oversteek enorm verbetert. Overigens zal de voorgenomen
rechtstreekse ontsluiting van de fabriek aan de Gelriaweg op de N309
tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid (vracht)verkeer
op de Brakerweg leiden, waardoor de verkeersveiligheid op deze
kruising eveneens zal toenemen. Nabij de kruising wordt een rustpunt
ingericht, voorzien van een informatiebord. De exacte inrichting en
materialisatie is afhankelijk van de te kiezen variant.

Huidige situatie kruising Brakerweg – fietsroute

Visualisatie toekomstige situatie kruising Brakerweg – fietsroute
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Vanwege de aanwezige kabel en leidingen zullen tussen de
Brakerweg en de N309 vermoedelijk ook bomen gekapt moeten
worden. Indien op dit trajectdeel eenzijdige bomenkap mogelijk is, dan
wordt ervoor gekozen de jonge eikenbeplanting ten westen van de
fietsroute te verwijderen. Dit komt de beleving van de voormalige
wachterswoning ten goede.
De bestaande fietstunnel onder de N309 voldoet niet aan de
kwaliteitseisen, zoals die in hoofdstuk 4 beschreven zijn. Het fietspad
is te smal (3,20 meter), de hellingen zijn te steil (7,5%) en de wanden
zijn nagenoeg verticaal. Er is geen voorziening voor voetgangers.
Het zodanig aanpassen van de tunnel dat deze aan de kwaliteitseisen
voldoet, vergt een grote investering voor een relatief kleine
verbetering, die nauwelijks effect zal hebben op het gebruik van de
route. Binnen de bestaande constructie is een kleine optimalisatie
mogelijk:
In de tunnel is eenzijdig (westzijde) voorzien in een smalle met grazige
vegetatie begroeide eco-passage voor de kleinere (zoog)diersoorten
afgeschermd met een betonnen rand. Het gebruik van de passage is
gering, (vermoedelijk) als gevolg van de beperkte breedte, het
ontbreken van voldoende dekking, de openbare verlichting en mogelijk
geen goede aansluiting op de passage. Door de eco-passage in de
fietstunnel te verwijderen kan de ruimte (circa 70 cm) worden
toegevoegd aan de breedte van het fietspad.
Een eco-passage als verbinding tussen bosopstanden zuidelijk van de
N309 en het parkachtig gebied noordelijk van de N309 en om de N309
veilig te passeren kan een meerwaarde hebben voor de kleinere
zoogdieren (egels, muizen) en marterachtigen (wezel, hermelijn,
bunzing, steenmarter, boommarter, das), mits deze goed wordt
uitgevoerd. Het gebied direct rond de N309 is matig geschikt voor
amfibieën (algemene soort bruine kikker). Op regionaal niveau kan het
betekenis hebben als verbinding tussen de Eperbeekdalen in de zone
oostelijk van Epe.
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De N309 is bijna 10m breed met aan weerszijden een berm van 11 m
breed. Voor een eco-passage (tunnel) is bij een tunnel van 10-20m
lengte een betonnen buis nodig met een diameter van 1m, een
rechthoekige tunnel van 1m breed * 0,75m hoog of een prefab
halfronde buis van 1m breed * 0,70m hoog.
De eco-passage zou in het verlengde van de Leenhofweg
gerealiseerd kunnen worden.

Een grofmaziger schapengaas verbetert de passeerbaarheid. Een
extra poel kan de functionaliteit ook verbeteren.
Voor geleiding is een amfibiescherm/kleinwildraster nodig. Deze kan
mogelijk langs de watergang, afhankelijk van beheer en onderhoud /
obstakelvrije ruimte aan wegzijde of aan de andere zijde. Ter hoogte
van de tunnel is geleiderail nodig vanwege de veiligheid.
Of een tunnel van 15-20m inpasbaar is onder de N309 en daarbij
droog ligt is afhankelijk van de vereiste deklaag bij boring of trekken
van een tunnel (minimaal 1 m) en hoogte grondwaterstanden (moet
dieper zijn dan 2m onder wegdek) en ligging van kabels en leidingen.

7.10

Tracévarianten Europalaan

[Ontwerptekeningen: BH4028-TE-SO-6201 - F50-01, BH4028-TE-SO-6208 - F50 3e
variant Epe-01 en BH6623-TE-VO-6201-F Europalaan Epe-A0]

Optie ecotunnel in verlengde Leenhofweg

Hiervoor is gekeken naar de trekbeweging van dieren langs
bosranden, met goede aansluiting op de omgeving en zonder extra
kruising met de parallelweg. Ten noorden van de N309 is vrije
aansluiting op het parkachtig landschap mogelijk. Rond de aansluiting
is mogelijk grond nodig van de huidige boomkwekerij voor een
verbeterde inrichting (geleidende groen elementen, extra poel). Aan
de zuidzijde kan aangesloten worden op de greppel en bosrand. Het
aangrenzende weiland is omrasterd met grof kippengaas, wat voor de
grotere dieren een barrière vormt.
28 juli 2021

Ten noorden van de N309, tot aan de Kweekweg, zijn drie
tracévarianten mogelijk, die goed aan kunnen sluiten op het vervolg
van de route richting Heerde:
1. Europalaan - Oude Spoorbaan (via de voormalige spoorbaan);
2. Europalaan Agrarisch (oostelijk gelegen route naast voormalige
spoorbaan);
3. Europalaan - Leenhofweg
.
Deze drie varianten zijn de uitkomst van het separate onderzoek
(Verkenning Tracéstudie F50 Epe-Heerde) dat is uitgevoerd met
betrekking tot de route door Epe en het vervolg richting Heerde. In
deze studie zijn de tracés op hoofdlijnen uitgewerkt. In dat onderzoek
worden deze drie tracés als kansrijk aangemerkt en wordt
geadviseerd deze uit te werken op VO-niveau. Dit rapport geeft daar
invulling aan, waarbij opgemerkt dient te worden dat bij de uitwerking
tot een VO-niveau de routes deels zijn aangepast om tot een optimale
inpassing in het gebied te komen.
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Europalaan - Oude Spoorbaan
Context:
In de planvorming van de F50 tot nu toe is uitgegaan van realisatie
van de fietsroute over de voormalige spoorbaan onder meer vanwege
de kansen om de cultuurhistorische betekenis van de oude spoorbaan
weer zichtbaar te maken en de lijn weer betekenis en identiteit te
geven. Het herstel van de oude spoorbaanstructuur heeft veel
cultuurhistorische waarde.
Deze zone is gedeeltelijk, in overleg met Gemeente Epe, door
aanwonenden in gebruik genomen als uitbreiding van de achtertuinen.
De grond is eigendom van Gemeente Epe, welke aan de
aanwonenden wordt verhuurd. Omwonenden hebben deze grond
veelal in gebruik genomen als verlenging van de achtertuin. De
aansluiting op of kruising van de Kweekweg is afhankelijk van het
vervolg van de fietsroute richting Heerde.
Het tracé wordt in het zuidelijk deel gekenmerkt door de achtertuinen
aan de westzijde, terwijl aan de oostzijde de open Zuukerenk nog in
agrarisch gebruik is. Hier komen patrijzen voor. Aan de oostkant van
het oude spoorbaantracé vindt mogelijk de ontwikkeling van een
nieuwe woonwijk plaats. Het noordelijk deel van het tracé loopt door
een droog bos met productie en betreft ‘Landschappelijk Groen
Erfgoed’ aangeduid als Horsterkamp/Lage weg of Kapelbosje, met
soorten als hulst, hondsroos en inlandse eik. Het bos vormt geen
onderdeel van het GNN, wel vormt het een groene scheiding tussen
het woongebied en bedrijventerrein Kweekweg, wordt het gebruikt als
uitloopgebied en heeft het cultuurhistorische waarde.
Langs de noordelijke rand van het bos loopt de Dorpse beek, een
gegraven beek, onderdeel van het Eper bekensysteem. De Dorpse
Beek loopt via een duiker onzichtbaar onder het oude spoorbaantracé
door, die ter plekke dienst doet als onderhoudspad en wandelroute.
De beek heeft deels beschoeide en deels vrij steile gemaaide oevers.
Onder het grasveld ten noorden van het Kapelbosje bevindt zich een
bergbezinkbassin.
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Inpassing fietsroute:
De fietsroute wordt aangelegd op het oude spoorbaantracé, om de
cultuurhistorische betekenis weer zichtbaar te maken. Hiervoor
moeten tuininrichtingen worden verwijderd, inclusief een aantal
bouwwerken5. In het meest noordelijke deel, ter hoogte van De Pal is
de resterende diepte van de tuin uiterst beperkt. Nieuwe
erfscheidingen hebben een groene en zo natuurlijk mogelijke
uitstraling. Nadere uitwerking dient in overleg met de bewoners plaats
te vinden.
Bestaande beplanting op het oude spoorbaantracé moet worden
gekapt, evenals een smalle strook van het Kapelbosje. Om de
aantasting van het Kapelbosje te beperken wordt een zo smal
mogelijke profiel voor de fietsroute toegepast.
De fietsroute kruist de Zuukerenkweg juist binnen de huidige grenzen
van de bebouwde kom. Bij eventuele realisatie van een nieuwe
woonwijk op de Zuukerenk zal de grens van de bebouwde kom verder
naar het oosten verplaatst worden. De Zuukerenkweg wordt in de
toekomst vermoedelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Voor de gekapte bomen worden langs het tracé nieuwe bomen
teruggebracht (transparante menging van berken/lijsterbessen).
De kruising met de Dorpse Beek wordt vormgegeven met een brug
(met faunavoorziening of doorlopende oevers onder de brug) over de
beek en ruimte voor natuurlijk ingerichte en beheerde oevers, begeleid
met knotwilgen. Hierdoor is zowel de zichtbaarheid als de
natuurwaarde te verhogen.
Ten noorden van de Zuukerenkweg wordt aan de oostzijde van de
fietsroute een struinpad aangelegd, dat aansluit op bestaande paden
in het Kapelbosje.
Ten noorden van de nieuwe brug over de Dorpse Beek kan een
fietsdoorsteek naar de Rutgershof worden ingepast, wat de
bereikbaarheid van bedrijventerrein Kweekweg voor fietsers verbetert.

Europalaan Agrarisch Oostelijk gelegen route naast voormalige
spoorbaan
Context:
De oostelijke route ligt in de zone oostelijk van de voormalige
spoorbaan, waardoor de achtertuinen niet worden geraakt.
Het tracé wordt in het zuidelijk deel gekenmerkt door de achtertuinen
aan de westzijde, terwijl aan de oostzijde de open Zuukerenk nog in
agrarisch gebruik is. Hier komen patrijzen voor. Aan de oostkant van
het oude spoorbaantracé vindt mogelijk de ontwikkeling van een
nieuwe woonwijk plaats. Het noordelijk deel van het tracé loopt door
een droog bos met productie en betreft ‘Landschappelijk Groen
Erfgoed’ aangeduid als Horsterkamp/Lage weg of Kapelbosje, met
soorten als hulst, hondsroos en inlandse eik. Het bos vormt geen
onderdeel van het GNN, wel vormt het een groene scheiding tussen
het woongebied en bedrijventerrein Kweekweg, wordt het gebruikt als
uitloopgebied en heeft het cultuurhistorische waarde.
Langs de noordelijke rand van het bos loopt de Dorpse beek, een
gegraven beek, onderdeel van het Eper bekensysteem. De Dorpse
Beek loopt via een duiker onzichtbaar onder het oude spoorbaantracé
door, die ter plekke dienst doet als onderhoudspad en wandelroute.
De beek heeft deels beschoeide en deels vrij steile gemaaide oevers.
Onder het grasveld ten noorden van het Kapelbosje bevindt zich een
bergbezinkbassin.

5

Het aantal te kappen bomen, te verwijderen bouwwerken en overige voorzieningen is
niet bekend, vanwege het ontbreken van een nauwkeurige inmeting
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Inpassing fietsroute:
Voldoende privacy voor de bewoners van de Europalaan, minimale
aantasting van het Kapelbosje en een vloeiend verloop van het tracé
dat past bij het oude spoorbaantracé zijn uitgangspunten voor de
situering van deze variant.
Noordelijk van de fietstunnel onder de N309 buigt de fietsroute af in
oostelijke richting, zodat ruimte ontstaat voor een houtwal tussen
achtertuinen en fietsroute. De houtwal bestaat uit bomen en
onderbegroeiing met struiken. Noordelijk van de Zuukerenkweg buigt
de fietsroute verder af in oostelijke richting om het Kapelbosje op het
smalste gedeelte te kruisen. De fietsroute komt daardoor langs de
Dorpse Beek te lopen, waar de fietsroute gebruikt kan worden als
beheerpad voor het waterschap.
De fietsroute kruist de Zuukerenkweg juist buiten de huidige grenzen
van de bebouwde kom. Bij eventuele realisatie van een nieuwe
woonwijk op de Zuukerenk zal de grens van de bebouwde kom verder
naar het oosten verplaatst worden. De Zuukerenkweg wordt in de
toekomst vermoedelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
De kruising met de Dorpse Beek wordt vormgegeven met een brug
(met faunavoorziening of doorlopende oevers onder de brug) over de
beek en ruimte voor natuurlijk ingerichte en beheerde oevers, begeleid
met knotwilgen. Hierdoor is zowel de zichtbaarheid als de
natuurwaarde te verhogen.
Te kappen bomen (nabij de fietstunnel en in het Kapelbosje) worden
gecompenseerd in de zone tussen de Zuukerenkweg – en in overleg
met de aanwonenden nabij de achtertuinen – Kapelbosje en in de
houtwal. Soorten die worden toegepast zijn o.a. hulst, hondsroos,
inlandse eik en sleedoorn. Dit zijn soorten die van nature voorkomen
in het gebied en/of bijdragen aan vergroting van het leefgebied van
bijvoorbeeld de beschermde sleedoornpage. Bermen worden
ontwikkeld met schrale kruidenrijke bermen.
Nabij de fietsroute wordt een struinpad aangelegd; zuidelijk van de
Zuukerenkweg aan de oostzijde, noordelijk ervan aan de westzijde.
dat aansluit op bestaande paden in het Kapelbosje.
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Ten noorden van de nieuwe brug over de Dorpse Beek kan een
fietsdoorsteek naar de Rutgershof worden ingepast, wat de
bereikbaarheid van bedrijventerrein Kweekweg voor fietsers verbetert.
De fietsroute biedt een ruimtelijk kader voor de in de toekomst
mogelijke gebiedsontwikkeling op de Zuukerenk.
Europalaan - Leenhofweg
Context:
De variant Europalaan loopt via de onderdoorgang/fietstunnel van de
N309, door het park met gras en bomen via de Leenhofweg richting
de Europalaan en volgt deze tot het kruispunt Zuukerweg-Kweekweg.
De Leenhofweg heeft een smal profiel en wordt begeleid met een
oude eiken laanstructuur. De Europalaan betreft een bestaande
bredere weg zonder duidelijke groenbegeleiding. In de huidige situatie
sluit de Leenhofweg met een uitritconstructie aan op de afbuigende
Europalaan. Fietsers moeten hier dus voorrang verlenen aan het
doorgaand verkeer op de Europalaan. Zijstraten van de Europalaan
sluiten afwisselend aan via een uitritconstructie (verkeer op de
Europalaan heeft voorrang) of als gelijkwaardige kruising (verkeer van
rechts heeft voorrang).
De route is sociaal veilig, is goed verlicht en voert overwegend door
een woonwijk, waarmee de route een groot voedingsgebied heeft.
Inpassing fietsroute:
Bij de inpassing staan de inrichting van een vlotte en veilige fietsroute
en behoud van de landschappelijke waarden centraal.
Voor het zuidelijke deel van de fietsroute wordt een nieuw fietspad
aangelegd, in vloeiende lijn over het huidige trapveldje bij de
Leenhofweg. Deze voorziening wordt verplaatst naar een locatie
elders in het parkachtige gebied van de woonwijk, ten noorden van de
N309. De aanwezige bomen kunnen hierdoor zoveel mogelijk worden
behouden.
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De Europalaan wordt ingericht als fietsstraat. Voor een soepele,
doorgaande aansluiting tussen de Leenhofweg en de Europalaan
doorsnijdt de fietsroute de huidige parkeerkoffer. Deze wordt
vervangen door twee kleinere parkeerkoffers rondom de aangepaste
aansluiting Europalaan – Leenhofweg. De parkeercapaciteit blijft
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minimaal gelijk. Langs de Europalaan is de parkeerdruk beperkt,
behalve bij de seniorenwoningen aan de westzijde, in het zuidelijke
deel. Hier worden voldoende langsparkeervakken gerealiseerd.
Elders in de Europalaan wordt verspreid voorzien in parkeervakken
ten behoeve van bezoekers. Aanwonende maken gewoonlijk gebruik
van parkeergelegenheid op eigen terrein (garage en / of oprit).
De voorrang voor fietsers wordt geregeld door de zijstraten te voorzien
van uitritconstructies. Voor de snelheidsbeheersing wordt een viertal
verkeersdrempels aangebracht.
Bomen die moeten wijken, worden herplant in de directe omgeving.
Opgemerkt wordt dat aan bewoners van de Leenhofweg en
Europalaan ten tijde van de aanleg van de fietstunnel onder de N309
is toegezegd dat fietsers tijdelijk van deze route gebruik zouden
maken, in afwachting van realisatie van de doorgaande route via het
oude spoorbaantracé.
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8

Kostenraming

De investeringskosten van de verschillende tracédelen en varianten zijn
geraamd. De investeringskosten bestaan uit bouwkosten,
engineeringskosten, vastgoedkosten en overige bijkomende kosten.
Voor de totale route, in de verschillende combinaties van
tracévarianten, zijn de investeringskosten opgehoogd met een
objectoverschrijdende risicoreservering en BTW en is de bandbreedte
van de onzekerheidsmarge (30%) weergegeven. De volledige
kostenraming conform SSK-methodiek is opgenomen in de bijlagen.
Onderstaande tabellen bieden een overzicht.
Afhankelijk van de tracékeuzes in Apeldoorn (Baronnenlijn 2.0 of
Veluweflankroute) en in Epe (Europalaan – Oude Spoorbaan,
Europalaan Agrarisch of Europalaan – Leenhofweg) bedragen de
investeringskosten van de F50 tussen € 31,4 miljoen en € 35,8 miljoen
exclusief risicoreservering en BTW, tussen € 43,6 miljoen en € 49,4
miljoen inclusief.
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Het overgrote deel van de kosten zit in het tracédeel in Gemeente Epe
ten zuiden van de N309: € 25,4 miljoen exclusief, € 35,3 miljoen
inclusief. Dit komt niet alleen door de grote lengte van dit trajectdeel,
maar ook doordat in dit trajectdeel twee fietstunnels en een
verkeersregelinstallatie zitten.
Relatief zijn de vastgoedkosten het hoogst in het Apeldoornse deel van
het tracé. De investeringskosten van de Veluweflankroute zijn € 3,4
miljoen exclusief (ruim 60%) hoger dan de Baronnenlijn 2.0; € 4,6
miljoen inclusief. Dit verschil zit zowel in bouw- en engineeringskosten
als in vastgoedkosten en overige bijkomende kosten.
De verschillen tussen de varianten Europalaan zijn in absolute zin,
gerelateerd aan de totale investering voor de F50, beperkt, maar relatief
fors: Het verschil in investeringskosten tussen de voordeligste en de
duurste variant, respectievelijk de Oude Spoorbaan en de Agrarische
variant is € 0,8 miljoen (exclusief), ofwel ruim 45%, of € 1,1 miljoen
(inclusief).
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9

Conclusies en advies

9.1

Het belang van de fietsroute F50

De oostelijke flank van de noordelijke Veluwe is een waardevol en
kwetsbaar gebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een rijk,
gevarieerd landschap, van hoge, schrale zandgronden tot drassige
gebieden rond beken die van oudsher het overtollige water afvoeren
van de Veluwe naar de IJsselvallei. Juist die landschappelijke
gevarieerdheid heeft er toe geleid dat flora en fauna in grote diversiteit
heeft kunnen floreren. Nog altijd kan hier een grote verscheidenheid
aan meer en minder zeldzame soorten dieren en planten aangetroffen
worden.
Die ecologische en landschappelijke diversiteit heeft vervolgens weer
door de eeuwen heen een sterke aantrekkingskracht gehad op
menselijke activiteit. Zo ontwikkelden zich in dit gebied belangrijke
handelsroutes en landbouwactiviteiten en stichten de welgestelden in
deze fraaie, lommerrijke omgeving indrukwekkende landgoederen. De
tijdreis die hier heden ten dage op basis van die wisselende
menselijke activiteiten gemaakt kan worden, maakt dit gebied
bovendien cultuurhistorisch buitengewoon interessant.
De realisatie van een hoogwaardige fietsroute door zo’n uniek gebied
lijkt op voorhand moeilijk te verenigen met de intrinsiek gevoelde wens
om de waarden van dit gebied te beschermen. Extra asfalt in
gestrekte lijnen, waarover mensen zich verplaatsen met relatief hoge
snelheid en weinig aandacht voor, laat staan binding met de
omgeving. Dat voelt als het verkwanselen van de gebiedseigen
belangen aan de (economische?) belangen van buitenstaanders,
zoals in het verleden gebeurde door de aanleg van een autosnelweg
voor auto’s en, langer geleden, door de aanleg van een spoorbaan
voor een trein. Vooruitgang van nationaal belang, die voorbijging aan
lokale belangen.
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Er is een groot verschil tussen de fietsroute F50 en de autosnelweg
A50 of de spoorlijn “Baronnenlijn”: waar de auto’s en de treinen zich
door hun snelheid, door de beslotenheid van het voertuig en door het
beperkte aantal uitwisselpunten met de omgeving (afslagen en
stations) lángs het landschap bewegen, verplaatsen fietsers zich dóór
het landschap. Fietsers kunnen willekeurig, altijd en overal, stoppen
om van het landschap te genieten, te kijken en luisteren naar flora en
fauna of relicten van de rijke cultuurhistorie te bewonderen. Of om
daarover een praatje te maken met bewoners of passanten. En
omwonenden kunnen op elke gewenste plek gebruik maken van de
fietsroute of deze oversteken; de fietsroute vormt geen fysieke
barrière.
De uitgebreide studie naar de uitzonderlijke waarden van de oostelijke
flank van de Veluwe tussen Apeldoorn en Epe, op basis van kennis,
visies en meningen van bewoners en gebruikers van dit gebied, naast
statistische en gedocumenteerde informatie over verleden en heden,
hebben de projectgroep Fietsroute F50 Apeldoorn – Epe van de
Cleantech Regio ervan doen overtuigen dat een hoogwaardige
fietsroute niet alleen prima ingepast kan worden -alsof de belangen
van de fietsroute per definitie tegengesteld zouden zijn aan de
belangen van de omgeving-, maar dat met de fietsroute kansen
worden gecreëerd om een meerwaarde aan het gebied toe te voegen.
De aanleiding om überhaupt over de fietsroute na te denken is de
ervaring die we op talrijke plekken in Nederland hebben dat door het
aanbieden van een hoogwaardige fietsroute er een substantiële
toename is van het gezonde en duurzaam gebruik van de fiets. Er is
geen reden om aan te nemen dat dit tussen Apeldoorn en Epe niet het
geval zal zijn. Het meest basale effect is dat het minder druk wordt op
de snelweg, op hoofdwegen in de steden en dorpen en op
parkeerterreinen en in parkeergarages. Daardoor kunnen mensen die
geen andere keus hebben eenvoudiger hun bestemming met de auto
bereiken.
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Bovendien zijn fietsers veel beter voor de verkeersveiligheid.
Weliswaar is een fietser kwetsbaar en dus gevoeliger voor (ernstig)
letsel als hij betrokken raakt bij een ongeval, maar fietsers zijn, door
hun geringe snelheid en massa, zelden de veroorzaker van ernstige
ongevallen.
Belangrijker, op lange termijn, is echter het effect dat het mindere
autogebruik heeft op het klimaat. Uiteindelijk is het merendeel van de
waarden van de Veluweflank tussen Apeldoorn en Epe zeer gebaat bij
beperking van de uitstoot van CO2 en stikstof, met symptomen als
verdroging, hittestress en afname van de biodiversiteit. Op iets minder
lange termijn, en meer in het persoonlijk belang de mensen die het
betreft, leidt de overstap van de auto op de fiets tot voordelige
gezondheidseffecten. Geaggregeerd leidt stimulering van fietsgebruik
tot betere volksgezondheid, met grote voordelige maatschappelijke,
economische en financiële consequenties.
Tot zo ver de algemene positieve effecten van willekeurig welke
fietsroute. De specifieke effecten van de fietsroute F50 op de waarden
van het gebied de Veluweflank tussen Apeldoorn en Epe uiten zich in
de kansen die de route biedt om landschappelijke en
cultuurhistorische waarden zichtbaarder te maken en te delen met
passanten en om ecologisch kansen, die aanpassingen van de
fietsinfrastructuur bieden, te benutten en gevoelige waarden beter te
beschermen.
Een paar voorbeelden:
• Op het moment dat, bijvoorbeeld via een informatiepaneel bij een
in te richten rustpunt langs de fietsroute, passanten desgewenst
op de hoogte worden gebracht over de kenmerken van het
enkenlandschap dat ze doorkruisen, of over de halte die er eens
was, waar baronnen en gravinnen ooit uit de stoomtrein stapten
om enkele maanden in hun zomerlandgoed te verblijven of om in
de herfst te gaan jagen, wordt niet alleen de interesse van die
passant in het gebeid gewekt.
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•

Het vergroot tegelijkertijd de sociale druk op het behoud van deze
unieke landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Maatregelen ter bevordering van biodiversiteit of bescherming van
(meer of minder bijzondere) ecologische waarden worden zelden
op zichzelf staand genomen. Kennelijk is de maatschappij alleen
bereid daar (financiële) middelen voor vrij te maken en
constructief op te acteren, als er andere aanleidingen zijn om in
de fysieke omgeving in te grijpen. De realisatie van een
hoogwaardige fietsroute tussen Apeldoorn en Epe is zo’n
aanleiding, waar de omgeving in ecologisch opzicht zijn voordeel
mee kan doen.

Daarmee is meteen gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat
maatregelen ter bevordering van landschappelijke, cultuurhistorische
en ecologische waarden in het gebied Veluweflank tussen Apeldoorn
en Epe, zoals ze in dit Voorlopig Ontwerp van de fietsroute F50 zijn
verwoord, hier zonder de fietsroute ooit op deze of een vergelijkbare
schaal gerealiseerd kunnen worden.
Zijn de maatregelen ter versterking van de landschappelijke,
cultuurhistorische en ecologische waarden daarmee een excuus om
de realisatie van de hoogwaardige fietsroute F50 te verantwoorden?
Geenszins. Ongeacht deze waarden heeft de fietsroute, in de optiek
van de projectgroep Fietsroute F50 Apeldoorn – Epe van de
Cleantech Regio, een meerwaarde door de verwachtte bevordering
van het fietsgebruik tussen beide kernen. Het enige is dat die
exclusieve meerwaarde, zonder de uitzonderlijke kansen die de
fietsroute biedt ter bescherming én promotie van het gebied, in
onvoldoende mate het belang van de fietsroute zou rechtvaardigen
ten opzichte van lokale belangen van bewoners en gebruikers van het
gebied.
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9.2

Veluweflankroute versus Baronnenlijn 2.0

In het zuidelijke deel van de route, op Apeldoorns grondgebied, zijn
twee tracévarianten onderzocht op de best mogelijke inpasbaarheid:
De Veluweflankroute, slingerend door het agrarisch gebied tussen het
Apeldoorns kanaal in Apeldoorn en het spoorbaantracé in Epe (vanaf
Vaassen) en de Baronnenlijn 2.0 via het oude spoorbaantracé tussen
Apeldoorn en Vaassen. Hierna worden per beoordelingsaspect de
voor- en nadelen van beide varianten beschreven, afgesloten met een
technisch advies.
Landschap:
Beide varianten zetten in op versterking van het landschap; er is geen
duidelijk onderscheid. In beide varianten zijn de beekkruisingen goed
te versterken en herkenbaar te maken. Dat geldt ook voor de
karakteristieken van de aanwezige landschapstypen.
Cultuurhistorie:
De Baronnenlijn 2.0 biedt kansen om de cultuurhistorische betekenis
van de voormalige spoorbaan weer zichtbaar en beleefbaar te maken
en de lijn betekenis en identiteit te geven. Het herstel van de
spoorbaanstructuur heeft veel cultuurhistorische waarde.
De Veluweflankroute kent niet dezelfde cultuurhistorische eenheid en
steunt daarom veel meer op de landschappelijke kenmerken van de
route.
Ecologie:
Beide varianten bieden duidelijke verbeterkansen voor de beken,
zeker de beken die nu via een duiker de weg of het fietspad passeren.
Veilige faunapassages, inrichting en beheer van bermen als
ecologische linten, foerageerroutes en ecologische inrichting van
overhoeken. Aanvullend zijn gericht versterkende inrichting en
beplanting bij beken en herstel van landschapsstructuren en elementen in de omgeving mogelijk, waar diverse soorten van
profiteren.
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Beide varianten bieden grote kansen voor natuurlijke
beekdalpassages van de Wenumse beek en Papegaaibeek. In het
zuidelijk deel van de Baronnenlijn 2.0 zijn de bermen ecologisch
waardevoller, met soorten van voedselarmere omstandigheden. Met
aankoop van extra grondstroken, ecologische inrichting en beheer van
de bermen als ecologisch lijnelement kan deze aanwezige waarde
eenvoudig versterkt worden. Het ruimtebeslag van de bermen voor de
verbreding van het fietspad vormt daarentegen een aantasting van
diezelfde waarde.
Bij de Veluweflankroute zijn er iets meer overhoeken, zoals bij het
Apeldoorns kanaal en bij de aansluiting op het spoorbaantracé. Deze
overhoeken bieden kansen voor inrichting van poelen en kruidenrijke
graslanden. Bij de Baronnenlijn 2.0 kan uiteraard evenzeer grond
worden aangekocht ten behoeve van natuurontwikkeling, maar de
inpassing van het tracé leidt tot minder voor de hand liggende gronden
die daarvoor in aanmerking komen. Een voordeel is dat er in financieel
opzicht meer ruimte is om de meest geschikte of meest wenselijke
locaties te zoeken voor natuurontwikkeling. Bij de Veluweflankroute is
minder sprake van ruimtebeslag in de berm. Per saldo heeft de
Veluweflankroute de minst negatieve impact op bestaande natuur en
biedt tegelijk meer kansen voor ontwikkeling van nieuwe natuur.
Medegebruik:
Het gebruik van de route door fietsers zal zich in beide varianten niet
substantieel van elkaar onderscheiden. Vanwege de concentratie van
relevante bestemmingen in het westen van Apeldoorn (vooral
middelbare scholen) is te verwachten dat bij realisatie van de
Veluweflankroute relatief veel scholieren gebruik zullen blijven maken
van de dorpenroute (Zwolseweg). Daarnaast is een reëel risico dat
een deel van de scholieren de fietsroute F50 gebruikt tot aan de
Poelweg en waar de fietsroute F50 afbuigt naar De Flesse, gebruik
maakt van het bestaande fietspad over het spoorbaantracé door
Wenum en Apeldoorn noord.
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Het smalle, op recreatief gebruik gebaseerde profiel en de kruisingen
met wegen waarbij de voorrang is geregeld in het voordeel van
kruisend autoverkeer, verhoudt zich slecht met het verkeersgedrag
wat van fietsers in de puberleeftijd verwacht mag worden, zeker in
groepsverband.

Het intrinsieke risicoverschil tussen beide varianten als gevolg van de
menging van fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer blijft. De
(compenserende) maatregelen op beide routes, zorgen er voor dat
een landelijk algemeen aanvaard, acceptabel veiligheidsniveau wordt
gerealiseerd.

De Veluweflankroute kenmerkt zich in een groot aandeel fietsstraten,
waar sprake is van medegebruik door landbouwverkeer en
gemotoriseerd verkeer. Door het verschil in massa en (potentiële)
snelheid van de voertuigen heeft dit intrinsiek een hogere risicofactor
dan de vrijliggende fietsvoorziening op de Baronnenlijn 2.0.

Een punt van algemene zorg, ongeacht de tracévariant, is het verschil
in snelheden tussen gebruikers van de fietsroute: recreatieve fietsers
en scholieren versus speed-pedelecs, scooters en groepen
wielrenners, laat staan wandelaars en honden-uitlaters. Deze zorg
wordt breed gedeeld door de projectgroep Fietsroute F50 Apeldoorn –
Epe van de Cleantech Regio en daarbuiten, door organisaties en
gremia die zich op landelijk niveau bekommeren om (het veilige
gebruik van) drukke en belangrijke fietsroutes. Om ruimte te bieden
aan de diverse gebruikersgroepen wordt voor dit type fietsroutes
landelijk geadviseerd te voorzien in tenminste 4 meter vlakke
verhardingsbreedte. Het voorlopig ontwerp van de fietsroute F50
voorziet daarnaast waar mogelijk in separate voorzieningen voor
wandelaars en ruiters, in elk geval op de meest intensief door deze
groepen gebruikte trajectdelen.
Overigens staat Provincie Gelderland een beleid voor dat ruimte biedt
aan schone en actieve vormen van vervoer. Dat betekent concreet dat
de voorkeur van Provincie Gelderland er naar uit gaat dat
hoogwaardige fietsroutes toegankelijk zijn voor in eerste instantie
speed-pedelecs en in tweede instantie elektrische scooters. Daardoor
wordt de aantrekkelijkheid van deze schone vervoerswijzen over
langere afstanden vergroot en biedt het voor mensen een goed
alternatief voor de auto.

Daarentegen is op de Baronnenlijn 2.0 meer medegebruik van de
fietsroute te verwachten door met name voetgangers. Voor deze
doelgroep zijn relatief eenvoudig separate voorzieningen in te passen.
Daardoor kunnen potentiële conflicten tussen deze groepen
weggebruikers goeddeels voorkomen worden. Plaatselijk voorziet het
ontwerp daarom in parallelle zandpaden, (half)verharde voetpaden, of
struinpaden, zo nodig door grondaankoop, om voetgangers en ruiters
de mogelijkheid te bieden gescheiden van de fietsers gebruik te
maken van de door hen gefrequenteerde delen van het tracé: de
gebruikelijke ommetjes om de hond uit te laten, ruiterpaden en
klompenpaden.
Verkeersveiligheid:
Op beide tracévarianten wordt de veiligheid van fietsers en overige
weggebruikers zo goed mogelijk geborgd. Dat gebeurt vooral door de
kruispunten veilig in te richten, maar ook door onderlinge passage van
verschillende weggebruikers veilig te faciliteren. Uitgangspunt is de
gegarandeerde bereikbaarheid van belendende percelen en bedrijven
en het behoud van economische activiteiten in beide varianten. Bij de
Veluweflankroute vergt dat meer inzet en maatwerk, bijvoorbeeld in de
vorm van voorzieningen om de veilige en efficiënte oversteek van vee
te garanderen, of om medegebruik door vracht- en landbouwverkeer
op een veilige wijze te faciliteren.
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Kosten:
De investeringskosten van de Veluweflankroute zijn circa € 3,4 miljoen
hoger dan van de Baronnenlijn 2.0 (exclusief risicoreservering en
BTW), ofwel ruim 60%. Zowel de bouwkosten en engineeringskosten
als de vastgoedkosten en overige bijkomende kosten vallen hoger uit
voor de Veluweflankroute.
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Het verschil in totale kosten, of een deel daarvan, kan worden
aangewend om bij realisatie van de Baronnenlijn 2.0 op geschikte
locaties extra grond aan te kopen ten behoeve van
natuurontwikkeling.
Advies:
Beide tracévarianten kunnen op verkeersveilige wijze worden
ingepast, waarbij landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische
kansen kunnen worden benut en waarden versterkt. Per saldo
verdient op technische gronden de Baronnenlijn 2.0 de voorkeur,
vanwege het intrinsieke risicoverschil, door het gezamenlijk gebruik
van delen van de Veluweflankroute door fietsers en gemotoriseerd
verkeer. Fysieke scheiding van deze verkeerssoorten is hier niet of
nauwelijks mogelijk. Dit in tegelstelling tot de Baronnenlijn 2.0, waar
voor het medegebruik van de fietsroute door wandelaars en ruiters
separate voorzieningen relatief eenvoudig kunnen worden ingepast.
Bijkomend voordeel is de cultuurhistorische eenheid van de
Baronnenlijn 2.0.

9.3

Tracévarianten in Epe

In het noordelijk deel van de route, op het grondgebied van Epe en
zuidelijk van de N309, liggen de Veluweflankroute en Baronnenlijn 2.0
op hetzelfde tracé en zijn de verschillen, op het totaal van de route,
marginaal. Noordelijk van de N309 zijn drie tracévarianten uitgewerkt,
zoals in het rapport Verkenning Tracéstudie F50 Epe-Heerde wordt
geadviseerd. Op dit tracédeel zijn er wel verschillen.
Landschap:
Voor de landschapsbeleving verdienen het oude spoorbaantracé en
de oostelijke variant de voorkeur boven de route via de Europalaan,
omdat bij deze routes het omliggende landschap van de enk, het
Kapelbosje en de Dorpse Beek worden beleefd. Opgemerkt dient wel
te worden dat ter hoogte van het zuidelijke deel, op de Zuukerenk in
de toekomst mogelijk sprake is van een gebiedsontwikkeling, zijnde
een nieuwe woonwijk.
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Op de route via de Europalaan is echter geen tot beperkte aantasting
van landschappelijke waarden, terwijl voor de andere varianten
beplanting verwijderd moet worden.
Cultuurhistorie:
De route die het oude spoorbaantracé volgt brengt de
cultuurhistorische betekenis terug, ook al moet de route bij een
eventueel vervolg vanaf de Kweekweg afwijken van deze historische
lijn. Deze variant biedt kansen om de cultuurhistorische betekenis van
de oude spoorbaan weer zichtbaar te maken en de lijn weer betekenis
te geven en identiteit te geven. In de oostelijke variant kan het unieke
gevoel van de spoorbaan benaderd worden, door de route zoveel
mogelijk een vloeiend tracé te geven met grote boogstralen. De oude
spoorbaan heeft namelijk ook grote boogstalen. Vanwege de
bestaande bebouwing en infrastructuur is dit bij de variant Europalaan
niet mogelijk.
Ecologie:
De route langs de Europalaan heeft de minst verstorende impact op
de bestaande natuur, maar biedt ook minder kansen om ecologische
waarden te versterken. De oostelijke variant biedt de meeste
mogelijkheden voor ontwikkeling van ecologische waarden.
Vergroening van de Europalaan draagt bij aan bestrijding van
hittestress in deze relatief stenige omgeving en heeft daardoor een
positief effect op de directe leefomgeving van aanwonenden.
Ligging in het Eper fietsnetwerk:
De route langs de Europalaan biedt een fijnmaziger aansluiting van
Epe op de F50 dan de route via het spoorbaantracé of de oostelijke
variant. Echter via de Zuukerenkweg en met behoud van de
aansluiting van de Leenhofweg worden de aansluitmogelijkheden op
woonstraatniveau geborgd. De routes via het spoorbaantracé en de
oostelijke variant bieden daarentegen de mogelijkheid om het
bedrijventerrein Kweekweg direct aan te sluiten ter hoogte van de
Rutgershof en optimaliseert de aansluiting van een mogelijke
toekomstige woonwijk op de Zuukerenk. Voor doorgaande fietsers
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(voorbij de direct aanliggende woonwijken van Epe) zijn de routes via
het spoorbaantracé en de oostelijke variant meer gestrekt dan de
route via de Europalaan en daarom aantrekkelijker.
Medegebruik:
Alleen in de variant via de Europalaan is sprake van medegebruik
door gemotoriseerd verkeer. Dit betreft bewoners en hun bezoekers,
alsmede sporadisch landbouwverkeer (naar de Leenhofweg). Bij deze
route, maar ook bij een route over het voormalige spoorbaantracé of
oostelijk daarvan wordt voorzien in een voorziening voor voetgangers.
Bij de Europalaan betreft het (het behoud van) trottoirs en ter hoogte
van de Leenhofweg een struinpad, bij de andere routes betreft het de
aanleg van een struinpad parallel aan het fietspad en aansluitend op
de bestaande padenstructuur.
Verkeersveiligheid:
De verkeersveiligheid is het meest gediend met gescheiden
afwikkeling van fietsers en autoverkeer. Hierdoor verdienen de
varianten via het voormalige spoorbaantracé en oostelijk daarvan,
beide bestaande uit een vrijliggend fietspad, de voorkeur boven de
route via de Europalaan, die is vormgegeven als fietsstraat. Gezien de
lage intensiteiten van het autoverkeer en de eveneens beperkte
rijsnelheid is het ongevalsrisico op een fietsstraat via de Europalaan
echter eveneens beperkt. Een licht voordeel van het spoorbaantracé
boven de oostelijke variant is dat de kruising met de Zuukerenkweg
binnen de bebouwde kom ligt, waardoor de naderingssnelheid van het
kruisende autoverkeer lager is. Op termijn kan dit nadeel komen te
vervallen als de Zuukerenkweg afgesloten wordt voor gemotoriseerd
verkeer. Eventuele achteringangen van aanliggende tuinen leiden,
door het ontbreken van een bufferruimte, op het spoorbaantracé
eerder tot conflicten tussen fietsers en voetgangers dan in de
oostelijke variant. Geadviseerd wordt geen achteringangen toe te
staan.
Kosten:
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De verschillen tussen de varianten Europalaan zijn in absolute zin,
gerelateerd aan de totale investering voor de F50, beperkt, maar relatief
fors: Het verschil in investeringskosten tussen de voordeligste en de
duurste variant, respectievelijk de Oude Spoorbaan en de Agrarische
variant is € 0,8 miljoen (exclusief risicoreservering en BTW).
Advies:
Alle drie de tracévarianten kunnen op verkeersveilige wijze worden
ingepast, waarbij landschappelijke, cultuurhistorische,
verkeersveiligheids- en ecologische kansen kunnen worden benut en
waarden versterkt. Per saldo verdient op technische en inhoudelijke
gronden de oostelijke tracévariant, Europalaan Agrarisch, de
voorkeur, vanwege de mogelijkheden om de natuurwaarden te
versterken of compenseren en omdat de verkeersveiligheid optimaal
geborgd is door het vermijden van medegebruik. De privacy van
aanwonenden wordt goed geborgd door de (groene) buffer tussen de
tuinen en de fietsroute.
De component ‘draagvlak’ is in dit onderzoek niet meegenomen. De
vergelijking van varianten is gebaseerd op inhoudelijke parameters.

9.4

Advies

Samenvattend luidt het advies: Zet in op realisatie van een
hoogwaardige fietsroute tussen Apeldoorn en Epe en creëer daarmee
kansen om de unieke landschappelijke, cultuurhistorische en
ecologische waarden van het gebied te versterken.
De concrete uitwerking van de uitgangspunten in het ontwerp is mede
gebaseerd op de reacties uit de omgeving. De uiteindelijke
afwegingen die leiden tot dit advies zijn gebaseerd op alle voor dit
project relevante technische en inhoudelijke expertise. Dat betekent
dat de component ‘draagvlak’ in dit onderzoek niet is meegenomen in
de afweging. De vergelijking van varianten is gebaseerd op objectieve
parameters.
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De onderlinge weging tussen de verschillende criteria en de keuzes
voor een mogelijk vervolg zijn uiteindelijk een bestuurlijke afweging.
Voor wat betreft de afweging tussen de tracévarianten Baronnenlijn
2.0 en Veluweflankroute kent de Baronnenlijn 2.0 voordelen, vooral
met betrekking tot verkeersveiligheid en medegebruik, maar ook voor
cultuurhistorie. Landschap is niet onderscheidend. In ecologisch
opzicht is er een lichte voorkeur voor de Veluweflankroute. Veruit de
grootste ecologische kansen zijn te verzilveren als de beken als
doorgaande linten ontwikkeld worden. Daarom wordt, ongeacht de
keuze voor één van beide varianten aanbevolen om de duikers van de
Wenumse beek en Papegaaibeek op alle locaties -dus bij de kruising
van beide tracés- te vervangen door bruggen met vrijliggende
beeklopen en om gericht ecologisch (berm)beheer toe te passen. Dat
geldt ook voor de beekkruisingen op het grondgebied van Epe. De
investeringskosten liggen voor de Baronnenlijn 2.0 aanmerkelijk lager
dan voor de Veluweflankroute. Bij realisatie van de Baronnenlijn 2.0
kan het verschil (gedeeltelijk) worden benut om extra gronden aan te
kopen voor natuurcompensatie.
Het voorkeurstracé voor het trajectdeel ten noorden van de N309 loopt
al met al, vanuit de beschouwde aspecten, via de variant Europalaan
Agrarisch, vanwege de mogelijkheden om de natuurwaarden te
versterken of compenseren en omdat de verkeersveiligheid optimaal
geborgd is door het vermijden van medegebruik. De privacy van
aanwonenden wordt goed geborgd door de (groene) buffer tussen de
tuinen en de fietsroute.
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