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Voorliggende Nota van Inspraak is een aanvulling op de Nota van Inspraak
van 19 oktober 2021.
Op 25 oktober en 3 en 4 november zijn drie informatieavonden in
respectievelijk Apeldoorn, Vaassen en Epe gehouden. Op de avonden zijn
de Voorlopige Ontwerpen gepresenteerd en is het vervolgproces toegelicht.
Tot en met 8 november kon hierop schriftelijk gereageerd worden. In deze
nota zijn alle schriftelijke reacties, die bij de gemeenten Apeldoorn en Epe
en de Cleantech Regio binnengekomen zijn, opgenomen.
Daarnaast zijn van september t/m november 2021 door de regio en de
gemeenten bezoeken afgelegd bij verschillende grondeigenaren langs de
route. De belangrijkste thema’s van die gesprekken zijn eveneens aan de
nota toegevoegd.

1. Inleiding
1.1

Kader van de studie F50 Epe Apeldoorn

In de regio Apeldoorn - Zwolle staat de mobiliteit onder druk. De belangrijkste
rijks- (A50) en regionale hoofdwegen in de regio stromen in rap tempo
vol. Met name rond Apeldoorn en Zwolle treedt steeds vaker congestie en
vertraging op. Op basis van de huidige groeicijfers van de verkeersintensiteiten
en de verwachte stedelijke groei gaat de druk op het wegennet toenemen. Het
regionale openbaar vervoer kan deze groei maar ten dele opvangen. Zeker op
de lijn Apeldoorn-Vaassen-Epe-Heerde-Hattem is een alternatief voor de auto
en het openbaar vervoer nodig door het ontbreken van een treinverbinding.
Dat hebben de regio Stedendriehoek (de Cleantech Regio, bestaande uit de
samenwerkende gemeentes) en Provincie Gelderland er samen toe bewogen
om een aantrekkelijke, vlotte en veilige fietsroute, de F50, uit te werken
en als het mogelijk is, te gaan realiseren. Deze route moet reizigers op het
traject tussen Apeldoorn en Zwolle verleiden om de fiets te gaan gebruiken
als duurzaam, gezond en veilig alternatief voor de auto. Voor optimaal gebruik
van de route is een goede verbinding met of door de tussenliggende kernen
van belang.
In 2017 zijn mogelijke tracés voor de snelfietsroute verkend en onderling
afgewogen. De belangrijkste criteria voor de Stuurgroep om een keuze te
maken tussen de verschillende tracés waren:
► het huidige gebruik van de route: drukke routes vragen om goede
voorzieningen;
► de lengte van de route (de fietsafstand): fietsers houden niet van omfietsen;
► de herkomsten en bestemmingen: de route moet een logische verbinding
zijn tussen waar mensen wonen en waar ze werken;
► de aantrekkelijkheid van de route: fietsen in een mooie, interessante
en afwisselende omgeving is belangrijk en leidt ook tot een effectiever
gebruikte route.

De Stuurgroep van de Cleantech Regio (bestaande uit de wethouders van de
betrokken gemeenten en de gedeputeerde van de provincie Gelderland) heeft
op grond van bovenstaande criteria de keuze gemaakt om twee mogelijke
tracés voor de vlot en veilig fietsroute nader uit te werken: Variant Baronnenlijn
2.0 en Variant Veluweflankroute:
❶ de ‘Baronnenroute’: deze loopt volledig over de voormalige spoortracé
Apeldoorn-Hattemerbroek;
❷ de ‘Veluweflankroute’: deze start bij het kruispunt Kanaal Noord/
Anklaarseweg in Apeldoorn. Ter hoogte van de Groeneveltweg in Wenum
sluit ze aan op de voormalige spoorlijn en volgt de spoorlijn vanaf daar
naar het noorden (Epe).
Beide varianten zijn in de periode 2018/2019 uitgewerkt tot een Schetsontwerp
(SO). Stakeholders en belanghebbende partijen zijn begin 2020 uitgebreid
geraadpleegd en reacties zijn, waar passend in de ambities, meegenomen in
de schetsmatige uitwerking van de varianten.
Gedurende dat proces is gebleken dat er voor het gedeelte in Epe, ten noorden
van de N309 verschillende tracés tot aan de Kweekweg, het voorlopige
eindpunt van de F50 denkbaar zijn, te weten:
❶ over het oorspronkelijke spoortracé;
❷ ten oosten van het oorspronkelijke spoortracé;
❸ over de Europalaan.
Deze 3 routes zijn op verzoek van de gemeente Epe aan de studie naar een F50
tussen Apeldoorn en Epe toegevoegd.
Hierdoor zijn er in totaal zes varianten voor de verbeterde fietsroute ApeldoornEpe, te weten:
❶ Baronnenroute met oorspronkelijke spoortracé
❷ Baronnenroute met tracé ten oosten van oorspronkelijke spoortracé
❸ Baronnenroute met tracé over Europalaan
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❹ Veluweflankroute met oorspronkelijke spoortracé
❺ Veluweflankroute met tracé ten oosten van oorspronkelijke spoortracé
❻ Veluweflankroute met tracé over Europalaan
In de afgelopen projectfase zijn de schetsen uit de vorige ontwerpfase, het
zogenaamde schetsontwerp (SO), uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO).
Het VO is door RHDHV uitgevoerd in opdracht van de Cleantech Regio.

Verkenning gemeente Epe

Het gedeelte ten noorden van de N309 is gelijktijdig door hetzelfde bureau
uitgewerkt in opdracht van de gemeente Epe. De gemeente heeft dit gedaan
om te onderzoeken of de Kweekweg een goed eindpunt is voor de huidige
studie Apeldoorn – Epe. Daarnaast dient de studie om inzicht te krijgen in
de mogelijkheden voor een doorgaande route van de N309 tot aan de
gemeentegrens richting Heerde.
Conclusie van deze ontwerpen:
► meerdere routes tussen de N309 en de Kweekweg zijn mogelijk; daarom
zijn twee varianten toegevoegd aan de VO studie Apeldoorn – Epe van de
Cleantech Regio;
► de Kweekweg is voor de huidige VO studie van de Cleantech Regio een
prima eindpunt;
► een doorgaande route vanaf de Kweekweg richting Heerde is kansrijk.
Voor beide uitwerkingen golden dezelfde uitgangspunten en ontwerpcriteria.
Daarnaast heeft er tijdens het uitwerken van alle tracés regelmatig afstemming
plaatsgevonden met omwonenden en organisaties. Uiteindelijk zijn alle
tracédelen samengevoegd in een ontwerpnota.

Voorlopig Ontwerp

Belangrijk doel van dit VO is naast het ontwerpen van een veilige en
comfortabele fietsroute, de inpassing van het ontwerp in de bestaande
omgeving uit te werken. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
de bestaande kwaliteiten en waar mogelijk worden de kwaliteiten versterkt.
Figuur 1: Voorbeeld (brug) van de inpassing van de route in de omgeving in het VO
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Bij het maken van het Voorlopig Ontwerp staat de verzameling van kennis over
de omgeving van de route voorop. Onderdeel daarvan is een intensief gesprek
met de omgeving. Zo zijn ook tijdens de VO fase diverse bijeenkomsten geweest
met de klankbordgroep. Dit is een groep van stakeholders en belanghebbenden
uit diverse geledingen, waaronder natuur en milieuorganisaties, wijk en
dorpsraden en ook de landbouw en veeteelt.
Als gevolg van corona zijn er tijdens de ontwerpfase geen inloopbijeenkomsten
gehouden om omwonenden en gebruikers te informeren over de plannen.
Als alternatief is een digitale tool ingezet, de zogenaamde Denkmee-app.
Met deze app zijn van 21 december 2020 tot 10 januari 2021 zogenaamde
Waardekaarten getoond. De Waardekaarten bevatten de belangrijkste
uitgangspunten en kenmerken van het gebied ten aanzien van cultuurhistorie,
kruisingen, medegebruik van de route, landschapstypen, natuur en ecologie
en overige routes in het gebied. Bewoners en belangstellenden konden via
deze Denk-mee app ook aandachtspunten en informatie geven ten behoeve
van het ontwerpproces. Daarnaast was het emailadres van de Cleantech Regio
beschikbaar voor reacties en informatie.
Alle opgehaalde informatie is verspreid onder de projectgroep en ter
beschikking gesteld aan het ontwerpend bureau, welke de informatie gebruikt
heeft bij het vormgeven van de verschillende routes. Zo heeft bijvoorbeeld
informatie over manages geleid tot aparte ruiterpaden, hebben looproutes en
klompenpaden geleid tot aanvullende wandelpaden en oversteken van koeien
tot een veetunnel.

Verslag van Inspraak

Dit is het derde verslag van de inspraak. Het eerste verslag van juli 2020
betreft alle reacties, suggesties en opmerkingen die tijdens de eerste fase,
de routekeuze en het schetsontwerp, zijn binnengekomen en welke zijn
gebruikt bij de selectie van de mogelijke routes en het Schetsontwerp van de
twee gekozen alternatieven: de Baronnenroute en de Veluweflankroute. Het
tweede verslag van oktober 2021 bevatte alle reacties die binnengekomen zijn
tijdens het ontwerpproces van het Voorlopig Ontwerp. Dit derde verslag is een
aanvulling op het tweede verslag met alle reacties op het afgeronde Voorlopig
Ontwerp van de F50.

Figuur 2: Bovenaanzicht veetunnel

Vervolg

Het VO staat nog niet vast. In het najaar van 2021 ligt het VO ter besluitvorming
voor bij de stuurgroep van de Cleantech Regio. Op basis van deze voorlopige
ontwerpen wordt het besluit genomen of we door mogen gaan met de verdere
uitwerking, en zo ja, welke variant van de fietsroute nader uitgewerkt gaat
worden.
Alle verslagen van inspraak zijn daarvoor belangrijke informatiedocumenten.
Zij worden gebruikt door de projectgroep en gedeeld met de leden van de
stuurgroep van de Cleantech Regio. De stuurgroep bestaat uit 8 wethouders en
gedeputeerden van Gelderland en Overijssel. De stuurgroep neemt uiteindelijk
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de beslissing over de fietsroute. Zij bepaalt waar de fietsroute komt te liggen
en adviseert daarmee de colleges van B&W van beide betrokken gemeenten
en het provinciaal bestuur. Het zijn uiteindelijk de gezamenlijke colleges en
raden/staten die bepalen of de route ook daadwerkelijk wordt verbeterd/
aangelegd.

1.2

Reactiekader

In juli 2020 is het eerste verslag van inspraak opgeleverd, genaamd ‘Verslag
van Inspraak’ 7 juli 2020. Het betrof een samenvatting van alle binnengekomen
reacties op het proces, de onderzoeken en de schetsontwerpen van de fietsroute
Epe-Apeldoorn. Alle reacties in die periode zijn gebruikt voor het verbeteren
van de schetsontwerpen, of het ontwerpproces. In de tweede inspraaknota
zijn alleen reacties meegenomen die na 1 juli 2020 zijn binnengekomen.
De reacties zijn binnengekomen via:
► de klankbordgroep
► het mailadres van de Cleantech Regio
► de Denkmee-app
Op 25 oktober en 3 en 4 november zijn drie informatieavonden gehouden
in respectievelijk Apeldoorn, Epe en Vaassen. Naar aanleiding daarvan
konden belangstellenden schriftelijk een reactie sturen aan de gemeenten
en de Cleantech Regio. Deze informatie is aan deze derde inspraaknotitie
toegevoegd.
Op basis van het VO zijn gesprekken gevoerd met aanwonenden langs de route.
Als gevolg van de wet op de privacy is het niet mogelijk om de gespreksverslagen
aan het document toe te voegen. De reacties zijn, geanonimiseerd, na de
informatiebijeenkomsten aan dit document toegevoegd.
Alle binnengekomen reacties, zowel uit de eerste fase, als uit de tweede fase,
zijn gedeeld met de ontwerpers van het VO. Zij beschikten bij de start van het
proces over zowel het ‘Verslag van Inspraak’, als alle onderliggende reacties.
Daarnaast zijn gedurende het ontwerpproces binnenkomende reacties direct
met hen gedeeld.

De reacties bestaan uit drie hoofdgroepen,
❶ standpunten of meningen;
❷ vragen;
❸ suggesties of aanbevelingen.
Over drie onderwerpen, te weten:
❶ proces;
❷ inhoud;
❸ en ontwerp.
De reacties zijn gebruikt tijdens het ontwerpproces van de route. Bij dit
verslag van Inspraak hoort een overzichtstabel met alle reacties, waarbij het
onderscheid is gemaakt tussen:
► Standpunten en meningen
► Vragen, waarvoor er in de tabel een kolom met antwoord is opgenomen
► Suggesties en aanbevelingen zijn ter harte genomen en gebruikt om het
proces te optimaliseren en de ontwerpen te verbeteren.
Hoe inhoudelijk met de vragen, de aanbevelingen en de suggesties omgegaan is,
staat vermeld in de tabellen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de belangrijkste
terugkerende thema’s in de onderzoeken en worden een aantal voorbeelden
gegeven. Deze rapportage bevat de rode draad van alle vragen, antwoorden
en suggesties, alsmede een aantal tabellen met de binnengekomen reacties.
Dit totaaloverzicht is tijdens het ontwerpproces beschikbaar gesteld aan
de projectgroep en ontwerpers. De reacties die na de presentatie van het
Voorlopig Ontwerp in oktober/november van 2021 binnengekomen zijn, zijn
niet meer verwerkt in het Voorlopig Ontwerp. Deze reacties worden via deze
inspraak nota wel meegegeven aan het bestuur. Daarnaast vormt zij, net als
de reacties uit de schets ontwerpfase een van de basisdocumenten voor de
eventuele vervolgstudie.
In de eerste fase van de studie lag het accent op de wens om te komen tot
een vlot en veilige fietsroute tussen Apeldoorn en Epe en de keuze voor de
verschillende routevarianten. Alle reacties die hierop binnengekomen zijn,
zijn verwerkt in het eerder genoemde ‘Verslag van Inspraak’ van 7 juli 2020.
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Dit verslag is beschikbaar geweest bij de besluitvorming in de stuurgroep van
juli 2020 om door te gaan met het ontwerpproces en te kiezen voor twee en
uiteindelijk zes varianten.

Niet meegenomen reacties in de VO-fase

Ook na 1 juli 2020 zijn er regelmatig herhaalde reacties binnengekomen
met betrekking tot nut en noodzaak van de route. Dit is geen onderwerp
van studie in de VO-fase. Vragen met betrekking tot nut- en noodzaak zijn
uitgebreid beantwoord in de eerste fase van de studie en de antwoorden
staan ook in het ‘Verslag van Inspraak’ van 7 juli 2020. Om die reden worden
deze reacties en vragen in dit verslag niet beantwoord. De reacties zijn echter
wel gedocumenteerd en worden meegenomen in het besluitvormingsproces
in het najaar van 2021.
Ook zijn er reacties binnengekomen die aangeven dat andere (al bekende en
eerder afgevallen varianten en routes) dan voorliggende zes varianten, betere
alternatieven zijn. Aangezien al eerder besloten is dat in deze voorlopige
ontwerpfase alleen de zes gekozen varianten uitgewerkt worden, zijn deze
reacties voor kennisgeving aangenomen en gedocumenteerd.
Alle suggesties en aanbevelingen en vragen over het ontwerp zijn relevant
om het ontwerp zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten bij het gebruik en
de omgeving. Daarnaast zijn als gevolg van de wet persoonsinformatie de
achtergrond van de indiener bij de gegeven reactie weggelaten. Alle afzenders
van de reacties zijn wel bij de projectgroep bekend om zowel de projectgroep,
als de beslissers inzicht te geven in de groepen die hebben gereageerd.

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat achtergronden. Hier staat bijvoorbeeld hoe inspraak
heeft plaatsgevonden. Er staat ook vanuit welke belangen mensen hebben
gereageerd. (bijv. aanwonende, fietser, etc.)
Hoofdstuk 3 bevat stellingen of aandachtspunten en thema’s die terugkomen
in de reacties en hoofdstuk 4 gaat in op de thema’s die aandacht moeten
krijgen in (de volgende fase van) het ontwerp.
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2. Inspraak en deelnemers
2.1

Mogelijkheden om mee te praten

Tot 1 juli 2021 kon via de verschillende kanalen gereageerd worden op de
ontwerpen. In de periode van september 2020 tot april 2021 van 21 december
2020 tot 10 januari 2021 via de Denkmee-app op de site van de Cleantech
Regio gereageerd worden op het ontwerpproces. In deze tweede ronde (de
eerste ronde was tijdens de schetsfase) zijn zogenaamde Waardenkaarten
getoond. Dit zijn digitale kaarten met informatie die gebruikt worden bij het
ontwerpen van de route. Het betrof informatie over natuurwaarden, lokale en
cultuurhistorische kenmerken en lokale gebruiksaspecten van de route.
De app was aangekondigd op de website van de Cleantech Regio, via diverse
kanalen (website, social media, huis-aan-huisblad) van de gemeenten
Apeldoorn en Epe en op de website van de Provincie Gelderland. Daarnaast
zijn alle klankbordgroepleden geïnformeerd.
Voor de Klankbordgroep zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van:
–
Bedrijvenkring Apeldoorn
–
Bedrijvenkring gemeente Epe
–
Bedrijvenkring Kweekweg Epe
–
Buurt- en Bel. ver. Beemte Broekland
–
Buurtvereniging Vegtelarij Epe
–
Dorpsraad Wenum Wiesel
–
Emster Belang
–
Fietsersbond, afdeling Apeldoorn
–
Fietsersbond, afdeling Epe
–
Industriekring Eekterveld Vaassen
–
Actiegroep ‘Houd Wenum groen’
–
Oener Belang
–
Ondernemersvereniging Emst e.o.
–
Ondernemersvereniging Vaassen
–
VVN, afdeling Epe

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Wijkraad De Naald
Wijkraad Kerschoten
Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn
Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken
Cumela, lokale vertegenwoordiger
LTO Noord Veluwe
KNNV Apeldoorn
KNNV Epe-Heerde
VVV Apeldoorn
VVV Epe
RGV Holding B.V.
Routebureau Veluwe
IVN Apeldoorn
Landelijk belang Wenum Wiesel (buitenplaats de Poel)
Kerngroep ‘Geen verlenging Epe’
NS Stations
Stichting rustpunt
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Veilig Verkeer Nederland, regio Oost
Politie noord- en oost-Gelderland
Cumela
Waterschap Vallei en Veluwe
Alsmede een aantal eigenaren langs de route

Hieronder leest u op welke drie manieren mensen konden reageren.

Denkmee-app

De Denkmee-app was te bereiken via de website www.vlotveiligfietsen.nl Het
is de tweede keer dat de Cleantech Regio een Denkmee-app gebruikt. Ook in
de eerste fase (Schets Ontwerp) van de F50 is de Denkmee-app ingezet. Van
beide kanten is de eerste sessie goed bevallen en daarom is dit proces ook
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in de VO-fase herhaald. Er zijn op deze wijze in de tweede sessie, 46 unieke
reacties ontvangen.

Email

De Cleantech Regio was ook via het mailadres fietsroutes@cleantechregio.nl
bereikbaar voor contact over het project. In de inspraakperiode zijn via de
mail 17 reacties ontvangen. In sommige gevallen was de reactie aanleiding
tot nader contact. Enkele personen hebben zowel reacties ingediend via de
Denkmee-app, als via de mail.

Klankbordgroep

Tijdens de klankbordgroep bijeenkomsten konden genodigden direct hun
reactie geven op het getoonde materiaal en/of achteraf via de app of het
emailadres.

Informatieavonden

Na de informatieavonden konden belangstellenden reageren op het
gepresenteerde ontwerp en zonodig aanvullende informatie mee geven die
belangrijk is voor besluitvorming of uitwerking van de route. Deze informatie
is verzameld in twee tabellen, welke opgenomen zijn in de bijlagen van deze
Nota van Inspraak.

Omgevingsgesprekken

In de periode van september tot en met november 2021 zijn, naar aanleiding
van het Voorlopig Ontwerp, door de gemeenten en de Cleantech Regio
verschillende gesprekken gevoerd met omwonenden van de tracés. Van de
gesprekken zijn aantekeningen gemaakt en de belangrijkste thema’s zijn,
geannonimiseerd, in de bijlagen aan deze Nota van Inspraak opgenomen.

2.2

lokaties waar vee oversteekt;
► in welke gebieden veel of juist weinig is gereageerd, zo zijn er relatief veel
reacties binnengekomen op de tracés binnen Epe en het gedeelte waar de
Veluweflankroute apart ligt van de Baronnenroute;
► in hoeverre de informatie specifiek voor een routevariant geldt, zoals
het gebruik en het belang van het Kappersbos tussen Epe en het
bedrijventerrein;
► welke informatie van direct belang is voor de detaillering van het ontwerp,
zoals uitritten van bedrijven, uitzicht op kruispunten of de mogelijke kap
van bijzondere bomen.
Deze inzichten zijn ook nuttig voor de toekomstige detaillering van het
ontwerp. De projectgroep kan de gegevens gebruiken om ‘stille’ inwoners en
gebruikers voortaan beter te betrekken. Of om extra publiciteit te geven in
gebieden waaruit nu weinig reacties kwamen.

2.2.1 Achtergrond van de reacties

Aan de personen die gereageerd hebben via de Denkmee-app is onder andere
gevraagd vanuit welke rol zij reageren. Uit de reacties valt af te lezen dat de
meeste mensen die gereageerd hebben, aanwonenden en gebruikers zijn
geweest. Daarnaast is gereageerd door bedrijven, automobilisten, fietsers,
vervoerders, recreanten en natuurliefhebbers.

2.2.2 Waar komen de reacties vandaan?

Op grond van de informatie die verstrekt is en de locaties waar de informatie
op van toepassing is, kan geconcludeerd worden dat de reacties uit Apeldoorn,
Emst, Epe, Vaassen en de buitengebieden van Apeldoorn en Epe komen. Enkele
reacties zijn binnengekomen van geïnteresseerde personen en instanties van
buiten de regio.

Wat heeft het opgeleverd?

Dankzij de reacties via de Denkmee-app heeft de projectgroep een beter beeld
gekregen van de beschikbare informatie over de omgeving van de fietsroute.
Zo is er nu meer inzicht in:
► de belangen en informatie van gebruikers en geïnteresseerden,
bijvoorbeeld ruiterpaden, behoefte aan aanliggende wandelpaden of
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3. Terugkerende thema’s
3.1

Inspraakreacties over routekeuze

De inspraakreacties uit deze paragraaf gaan over de wegen waarlangs de
Baronnenroute en de Veluweflankroute lopen. Deze routes zijn ontworpen op
basis van onderzoek in de vorige fasen. De stuurgroep heeft de projectgroep
de opdracht gegeven deze routes uit te werken in een voorlopig ontwerp.
Achter elk thema staat aangegeven hoeveel schriftelijke reacties er over
het betreffende thema gedurende het ontwerpproces van de route,
binnengekomen zijn bij de gemeenten en de Cleantech Regio.

Andere routes (22 reacties)

In een aantal reacties wordt aangegeven dat reeds afgevallen routes betere
alternatieven zouden zijn, omdat de insprekers denken dat ze eenvoudiger en
tegen lagere kosten om te bouwen zijn tot een vlot en veilige fietsroute.

Voorkeur voor de Veluweflankroute (2 reacties)

De Veluweflankroute die uit de verkenning is gekomen, biedt goede
mogelijkheden om als vlot en veilige fietsroute aangelegd te worden tussen
Epe en Apeldoorn. In het VO is deze route uitgewerkt als vlot en veilige
fietsroute volgens de richtlijnen van het CROW en de eisen die de provincie
Gelderland stelt aan hoogwaardige fietsroutes. In een aantal reacties wordt
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de (agrarische)bedrijven die direct aan
de route liggen en er dagelijks gebruik van moeten maken.

Europalaan (5 reacties)

Een aantal participanten geeft aan dat de Europalaan een prima alternatief
is voor de route op en naast het oorspronkelijke spoorbaantracé. Naar de
mening van de insprekers hoeven het oorspronkelijke spoorbaantracé en het
alternatief ten oosten daarvan niet uitgewerkt te worden. Voor een goede
afweging is echter een uitgewerkt ontwerp van alle drie de tracés noodzakelijk.

Reeds bij de verkenning van de mogelijke fietsroutes tussen Epe en Apeldoorn
is op basis van verschillende criteria bekeken wat de beste route is om op te
waarderen tot hoogwaardige fietsroute. De afstand, het huidige en verwachte
gebruik, de herkomsten en bestemmingen en de aantrekkelijkheid van de
omgeving waren daarbij de belangrijkste criteria. Op grond daarvan is gekozen
voor de Baronnenroute die Apeldoorn rechtstreeks met Epe verbindt en
de Veluweflankroute die de oostkant van Apeldoorn met Epe verbindt. De
stuurgroep heeft besloten om alleen deze twee routes verder uit te werken.
Daarom zijn suggesties om andere routes te kiezen voor kennisgeving
aangenomen.

Voorkeur voor Baronnenroute (10 reacties)

In een aantal reacties wordt een duidelijke voorkeur uitgesproken voor de
Baronnenroute. Redenen zijn voornamelijk het feit dat de route er al ligt,
eenvoudig om te bouwen is en een logische route is van Apeldoorn naar Epe.
Figuur 3: Fietsstraat Europalaan

Figuur 4: Geclusterd parkeren
Europalaan
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Naar Heerde en Zwolle (3 reacties)

Insprekers vragen zich af in hoeverre rekening gehouden is met doortrekking
van het fietspad naar Heerde en Zwolle.
In het kader van het onderzoek naar de Fietsenruggengraat van de
Stedendriehoek in 2016 is inderdaad geconstateerd dat de gehele route van
Apeldoorn naar Zwolle een potentiële vlot en veilige fietsroute is. Dit houdt
ook verband met de verkeersdrukte op de A50; als meer mensen gaan fietsen
in plaats van met de auto, neemt de druk op de A50 af. Dat betekent dat naast
het gedeelte van Apeldoorn naar Epe, ook het gedeelte van Epe naar Zwolle
moet worden uitgewerkt. De tracéverkenning van het deel van Epe naar
Heerde in Epe is afgerond. Uit dit onderzoek is gebleken dat een doorgaande
route van Apeldoorn naar Zwolle door Epe kansrijk is.
De stuurgroep heeft besloten om de grens van de studie Apeldoorn-Epe op
de Kweekweg aan te houden. De schetsontwerp studie voor de doortrekking
vanuit Epe (Kweekweg) naar Zwolle is recent opgepakt door de provincie
Gelderland. De verkennende studie van de gemeente Epe zal aan de provincie
Gelderland beschikbaar worden gesteld.

N309 naar Kweekweg (10 reacties)

Het fietspad doortrekken naar de Kweekweg is beter dan een fietspad door de
woonwijk, wordt door insprekers ingebracht.
Bij de aanleg van het fietspad is de inzet om de verschillende verkeerstromen
(auto’s, fietsers, voetgangers) zo veel mogelijk te scheiden. Vele tientallen
onderzoeken van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) hebben in de afgelopen 40 jaar aangetoond dat scheiding van fietsers
van auto in alle gevallen de veiligste oplossing is. Recenter onderzoek naar
het gebruik van de fietsstraat laat zien dat deze inrichtingsvorm een goed
alternatief kan zijn. (Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) |
Verkeerskunde)

3.2

Inspraakreacties over proces

Voordat een vlot en veilige fietsroute kan worden aangelegd worden vier
stappen doorlopen:
❶ Verkenning, waarbij mogelijke tracés met elkaar vergeleken worden;
❷ Schetsontwerp (SO), waarbij van de meest haalbare routes een globale
ruimtelijke verkenning wordt gemaakt;
❸ Voorlopig ontwerp (VO), waarbij van de meest haalbare routes een
maatvaste tekening met inpassingsvoorstel wordt gemaakt;
❹ Definitief ontwerp (DO), waarbij de gekozen route wordt uitgewerkt,
rekening houdend met alle detailinformatie langs de route.
Momenteel ligt de inspraak in de VO-fase voor. Een aantal reacties gaan
specifiek over het doorlopen van het proces om van het schetsontwerp via
het voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp te komen. Insprekers hebben
het specifiek over de wijze van inspreken en de verwachte uitkomsten van het
proces.

Kosten van het Proces (5 reacties)

Insprekers stellen dat het geld beter ergens anders aan besteed kan worden.
De bestuurders van de Cleantech Regio zijn zich ervan bewust dat goede,
veilige fietspaden geld kosten. Maar die kosten zijn veel lager dan bij
het aanpassen van auto(snel)wegen. Investeringen in betere fietspaden
leveren zonder uitzondering een positief rendement op. Naast de effecten
op de verduurzaming van het verkeer, spelen hier bijvoorbeeld ook
gezondheidswinsten en maatschappelijke verbeteringen (werkgelegenheid in
de regio wordt voor meer mensen bereikbaar).
Inwoners zijn steeds bewuster van het veranderende klimaat en ook van het
belang van genoeg beweging voor onze gezondheid. Daarom zal er meer anders
gereisd worden. Mensen kiezen ook bewust voor de fiets als vervoermiddel. Zo
zien we op de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe een groei in het aantal
fietsers. Tussen 2019 en 2021 is het aantal fietsers op de Baronnenroute, nabij
Apeldoorn met ruim 75% gegroeid naar bijna 2200 fietsers per etmaal. Ook
zijn er steeds meer verschillende fietsen op de weg: e-bikes, bakfietsen of een
fiets met een kratje, maar ook driewielfietsen en af en toe een speedpedelec.
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Om al deze verschillende fietsers veilig en comfortabel op de bestemming te
laten aankomen, zijn verbeteringen noodzakelijk. Voor veel van deze groepen
is het huidige pad te smal.
Uiteindelijk is het aan de gemeenteraden om de vraag te beantwoorden of zij
willen investeren in de fietsroute.

Grondaankoop (7 reacties)

Een aantal personen geeft op voorhand aan gronden niet te willen verkopen
voor de verbetering van de route en vraagt hoe hier mee omgegaan wordt.
Het gaat in deze fase om ontwerpen. Deze ontwerpen gaan uit van een fietsroute
die goed vindbaar is, veilig andere wegen kruist en goed in het landschap is
opgenomen. Andere ontwerpen zijn ook mogelijk. Op dit moment worden
inventariserende gesprekken gehouden met grondeigenaren. De gesprekken
geven meer informatie over de inpassingsvoorwaarden op de locaties waar de
route buiten het gemeentelijk eigendom komt te liggen. Na de gesprekken met
de grondeigenaren worden waar nodig, in overleg, het definitieve ontwerp
bijgesteld ten opzichte van het VO. Daarbij worden alle belangen afgewogen.
De mogelijkheid bestaat dat het uiteindelijke ontwerp niet of nauwelijks over
particuliere kavels gaat.

Gebruik van de route (17 reacties)

Verschillende reacties gaan in op het huidige en toekomstige gebruik van
de route en vragen of dit nader onderzocht is. In de eerste fase van het
proces (de schetsontwerpfase) is onderzoek gedaan naar het gebruik van
de ‘Dorpenroute’, de route over het spoorbaantracé en een route langs het
kanaal. Daarnaast is er gekeken naar het gebruik van een aanvoerroute via de
Stadhoudermolen en Kanaal-Noord (nu grofweg de Veluweflankroute).

Informatie (13 reacties)

Een aantal personen vraagt naar de locatie van de beschikbare documenten
en hoe omwonenden kunnen reageren. De rapporten zijn te vinden op www.
vlotveiligfietsen.nl/apeldoornepe en hier staat ook, sinds de start van het
project, aangegeven dat mensen kunnen reageren (via Denkmee-app en mail).

3.3

Overige inspraakreacties

Woongenot (19 reacties)			

Een enkele inspreker meent dat de route het woongenot aantast. Het
uitgangspunt voor de ontwerpen is dat het voor omwonenden in deze mooie
omgeving prettig en veilig wonen en fietsen is en blijft, ook in de buurt van
de fietsroute. De afgelopen perioden is getracht om iedereen in de omgeving
van de fietsroutes in de gelegenheid te stellen (bijv. met de Denkmee-app,
het centrale emailadres van de Cleantech Regio en informatiebijeenkomsten)
om aandachtspunten aan te leveren die hieraan kunnen bijdragen. Ook in de
komende ontwerpfasen worden aanwonenden uitgenodigd om in te spreken,
om zo de ontwerpen zo goed mogelijk op alle wensen aan te laten sluiten.

Natuur en Ecologie (32 reacties)

De natuur- en ecologische waarden van het gebied zijn ook belangrijk.
Uitgangspunt voor de vlotte en veilige fietsroute is maximale ruimtelijke
en landschappelijke kwaliteit en daarmee ook behoud van de natuur en
ecologische waarden van het gebied. Voor het ontwerp zijn de waarden
geïnventariseerd en is zorgvuldig omgegaan met de kwaliteiten. De kwaliteiten
worden op zijn minst gerespecteerd en zo mogelijk versterkt. Zo worden
bijvoorbeeld laanstructuren die
gevormd worden door bomen,
hersteld. Maar ook de beken
worden
geaccentueerd
met
zichthoeken, specifieke bomen
en borden. Aan de andere
kant zijn er oversteekplekken
voor wild en speciale paden in
fietstunnels voor kleine dieren.
Bij het definitief ontwerp komt
een integraal inrichtingsplan. In
dit plan worden de belangrijke
uitgangspunten
meegenomen
zoals de landschappelijke kwaliteit,
cultuurhistorie, verkeersveiligheid
Figuur 5: Ecologische inpassing
en flora & fauna.
(Wildpassage en aanplant bomen)
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Bedrijfsvoering (48 reacties)

Insprekers maken zich ook zorgen om hun bedrijfsvoering. Uitgangspunt
voor de fietsroute is een goede ruimtelijke en verkeersveilige inpassing van
de fietsroute. Dit betekent dat de fietsroute zo goed mogelijk aansluit op
de directe omgeving. Dus ook op de functies in de directe omgeving van
de fietsroute, zoals bedrijven. Doel is om negatieve gevolgen van de aanleg
van de fietsroute te voorkomen of zo klein mogelijk te houden. Dat kan
enerzijds betekenen dat de route over een klein deel uitgevoerd kan worden
als fietsstraat, als dat nodig is voor de ontsluiting van een woning of bedrijf.
Maar het kan ook betekenen dat voor bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van een
manage een aparte ruiterroute wordt gecreëerd. Aan de andere kant blijkt
ook dat het verplaatsen van een uitrit de veiligheid op het fietspad vergroot.

Zwerfvuil (4 reacties)

Insprekers vragen aandacht voor het vuil in de weilanden en de bermen. Ook
in de schetsfase was zwerfvuil een issue. Voor de fietsroute is het onderwerp
zwerfvuil meegenomen bij de uitwerking in het voorlopige ontwerp. Voor
zover dit natuurlijk op te lossen is in dit plan, want zwerfvuil is het gevolg
van het handelen van de fietsers en niet de inrichting en inpassing van de
route. Zwerfvuil kan wel beperkt worden. Het kan op meerdere manieren
worden aangepakt. Bijvoorbeeld door de invoering van statiegeld op
kleine plastic flesjes, het plaatsen van extra afvalbakken, het plaatsen van
waarschuwingsborden en handhaving. Bij het opstellen van het definitief
ontwerp wordt extra aandacht besteed aan het aspect zwerfvuil.

Kosten (14 reacties)

Tijdens de inspraak op het SO zijn diverse vragen gesteld over de kosten van
de verschillende routes. Ook tijdens de VO fase zijn er reacties geweest met
een relatie tot de kosten.
In de VO fase zijn de ontwerpen in meer detail uitgewerkt en is er ook een
nieuwe kostenraming gemaakt. Erg belangrijk bij kostenramingen zijn de
uitgangspunten, de scope en het moment van de raming. De scope is in de
VO-fase op een aantal punten uitgebreid:
► Door vele reacties over de inpassing van de fietsroute is het VO nu
veelmeer een onderzoek geworden voor een gebiedsopgave. Hierin zijn
nu ook veel inpassingsvragen opgenomen met betrekking tot flora en
fauna, cultuurhistorische en landschapselementen. Ook de inpassing van
de verschillende alternatieve routes voor de F50, maken het ontwerp veel
meer een gebiedsopgave.
► De impact van de inpassing is in de raming van de schetsontwerpfase
vrijwel niet meegenomen, maar nu dus wel.
► Daarnaast is de scope vergroot door rekening te houden met de inpassing
en upgrading van de “Feeders” van de F50.
► Door inflatie en enorme stijging van bouwmaterialen zijn de
eenheidsprijzen ook gestegen. Ook deze prijsstijgingen zijn meegenomen
in de kostenramingen behorende bij het VO.

Figuur 6: Fietsstraat wordt fietspad ter plaatse van bedrijfsaansluiting

In het ontwerp van de Vlot en Veilige fietsroute zijn 2 onderdoorgangen en een
veetunnel verwerkt om drukke en onveilige locaties veilig te kunnen kruisen.
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De kosten van deze relatief dure maatregelen maken een groot deel uit van de
directe bouwkosten van de route en hebben door de systematiek van ramen
met verschillende opslagen voor risico’s en fasering ook een grote invloed op
de uiteindelijke investeringskosten van de vlot en veilige fietsroute.
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4. Aandachtspunten voor ontwerp
4.1

Veiligheid

Verkeersveiligheid (23 reacties)

Insprekers maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Huidige kruispunten
worden al als onveilig ervaren. Dit gevoel wordt sterker als fietsers voorrang
krijgen. Hoe pas je kruispunten aan, zodat ze veilig zijn voor zowel fietser als
kruisend gemotoriseerd verkeer?
Verbetering van de verkeersveiligheid op de kruispunten is een belangrijk
uitgangspunt, waarbij fietsers in principe op alle kruispunten voorrang krijgen.
In het Voorlopig Ontwerp (VO) zijn oplossingen uitgewerkt, waarbij fietsers
en kruisend verkeer elkaar goed kunnen zien en de kruisingen zelf ook beter
opvallen. Er zijn ook snelheidsbeperkende maatregelen op kruispunten
toegepast. Zo wordt de fietsroute hoger aangelegd, worden er haaientanden
en voorrangsborden geplaatst en worden de uitzichthoeken vergroot. In het
definitief ontwerp zullen de kruisingen nog gedetailleerder worden bekeken,
met name daar waar ook transportroutes lopen (zoals bij de Agro in Emst en
de Stationsstraat in Vaassen) en waar landbouwverkeer rijdt of kruist.

Gemengd verkeer (15 reacties)

Een aantal reacties gaat ook in op de verschillende routedelen waar gemengd
verkeer voorkomt. Door te kiezen voor inrichting als een fietsstraat wordt de
veiligheid vergroot. Binnen de bebouwde kom is al veel ervaring met fietsstraten.
Deze zijn veilig zolang auto’s, bestelbusjes en dergelijke er beperkt gebruik van
maken. Ook bij de F50 worden fietsstraten toegepast in die situaties dat er
weinig autoverkeer is. De Cleantech Regio heeft ook deel genomen aan een
landelijk onderzoek naar fietsstraten buiten de bebouwde kom. Dit onderzoek
bekijkt onder andere hoe fietsers en landbouw- en vrachtverkeer gelijktijdig
gebruik maken van een weg. De eerste uitkomsten van dit onderzoek tonen
aan dat fietsstraten buiten de bebouwde kom mogelijk, zinvol en veilig zijn.
Uiteraard blijft de regio het verloop en de aanbevelingen van het landelijk
onderzoek volgen en gaat die toepassen op de route.

Figuur 7: Kruispuntinrichting Brakerweg
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Fietsers komen uit op de Kweekweg in Epe, in de huidige situatie een wegvak
met veel vrachtverkeer. Hier dient aandacht te zijn voor de verkeersveiligheid.
In het VO is het vrachtverkeer ter plaatse omgeleid en is de situatie totaal
veranderd. Hierdoor ontstaat een rustiger, overzichtelijker en veiliger
verkeersbeeld.

Medegebruik fietsroute (17 reacties)

Insprekers vragen aandacht voor het medegebruik door wandelaars of
om de hond uit te laten. Kortom, op veel plaatsen wordt de fietsroute dus
niet alleen gebruikt door fietsers. In deze fase is het medegebruik in kaart
gebracht. De locaties die meegegeven zijn via deze Denkmee-app zijn hiervoor
een belangrijke informatiebron. Op de locaties waar intensief medegebruik
plaatsvindt, zijn in het ontwerp specifieke voorzieningen opgenomen.

Figuur 8: Flesse: Fietsstraat buiten de bebouwde kom

Uitgangspunt voor de fietsroute is dat het huidige en wenselijke gebruik op
en rond de fietsroute zoveel mogelijk blijft bestaan. Op die locaties waar
bijvoorbeeld veel voetgangersstromen zijn, zijn aparte voorzieningen in het
ontwerp opgenomen. Daarnaast blijven er voldoende brede bermen voor
uitwijken. In de volgende ontwerpfase wordt dit uitgewerkt.

Doorgaand verkeer (6 reacties)

Een aantal insprekers, met name rond de Veluweflankroute, spreekt, na het
presenteren van het Voorlopig Ontwerp in oktober 2021, haar zorg uit over het
doorgaande verkeer in het gebied. Naar hun mening betreft het sluipverkeer
dat met name bij files op de A50, de smalle landbouwwegen in het gebied
richting Vaassen en Epe gebruikt. Ze zijn veelal goed bekend en er wordt hard
gereden. Door het asfalteren van huidige semiverharde wegen en het afsnijden
van de bochten bij kruispunten, wordt het gebruik van de landbouwwegen in
hun ogen aantrekkelijker en wordt het onveiliger in het gebied. Dit is een punt
van aandacht.
Op de tot fietsstraat omgebouwde wegen heeft de fiets prioriteit en de praktijk
van de fietsstraten laat zien dat het profiel niet uitnodigt tot hoge snelheden.
In het definitief ontwerp wordt dit ongewenste gebruik onderzocht en worden
zo mogelijk aanvullende maatregelen getroffen.
Figuur 9: Kweekweg einde fietsstraat op kruispuntplateau
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Figuur 11: Fietsoversteek Anklaarseweg (Baronnenroute) en voorbeeld (Zwolle)

Vee (21 reacties)

Op een aantal locaties is er medegebruik door vee. Op beide mogelijke
fietsroutes vindt dit plaats. In het VO zijn hier mogelijke voorzieningen voor
bedacht, zoals een veetunnel. Dit zijn nog geen definitieve oplossingen. Samen
met de betreffende bedrijven wordt naar de beste en meest logische en
haalbare oplossing gezocht. Dit verschilt per locatie. Deze oplossingen worden
vervolgens uitgewerkt in het definitief ontwerp. Ook de locaties die nog niet
(exact) in beeld zijn, worden in de volgende fase alsnog meegenomen.

Figuur 10: Voetpad en voetgangersoversteek over fietsroute nabij Eekterweg

Anklaarseweg (9 reacties)

De veiligheid van de oversteek op de Anklaarseweg in de Baronnenroute
is een terugkerende reactie. In het ontwerp is gekozen voor een specifieke
rotondeconstructie, welke voldoet aan de richtlijnen voor verkeersveilige
oversteken in een dergelijke situatie. In de volgende fase wordt deze oplossing
nogmaals getoetst en gedetailleerd.

Figuur 12: Veetunnel
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Uitritten (12 reacties)

Insprekers plaatsen kanttekeningen bij het in- en uitrijden van de percelen.
Alle perceelontsluitingen zijn bij het voorlopig ontwerp beoordeeld en
zorgvuldig ontworpen. In de volgende fase wordt dit op detailniveau
uitgewerkt. Belangrijk hierbij is het maatgevende voertuig. Dat wil zeggen
welke voertuigen gebruikt de eigenaar van het aangrenzende perceel en hoe
vaak.

Tenslotte vragen enkele participanten zich af of het noodzakelijk is om het
fietspad te verbreden. Richtlijn voor een vlotte en veilige fietsroute is een
minimale breedte van 4 meter (Landelijke richtlijn hoogwaardige fietsroutes
CROW en richtlijn provincie Gelderland Hoofd- en doorfietsroutes), om alle
gebruikers voldoende ruimte te geven.

Figuur 14: Principeprofielen F540 Apeldoorn Epe: fietspad en fietsstraat

4.2

Figuur 13: Laan van Fasna; bestaande uitrit op fietsroute verplaatst naar Laan van
Fasna

Verlichting (3 reacties)

				
Enkele insprekers suggereren om geen verlichting toe te passen. Uitgangspunt
is dat alle kruispunten met het overig verkeer verlicht worden. Dat geldt
ook voor alle delen van de route waar de fietser samen met het overige
gemotoriseerde verkeer gebruik maakt. Voor het overige deel van de route
is bekeken of het wenselijk is om dit te verlichten. Daarbij spelen een aantal
uitgangspunten een rol, zoals ‘Veluwe donker en stil’, sociale veiligheid, maar
ook of er een verlichte, alternatieve route aanwezig is. In het definitief ontwerp
(DO) worden al deze uitgangspunten gewogen. Als blijkt dat (een gedeeltelijke)
verlichting wenselijk is, dan wordt in het DO bepaald welke verlichting voor de
verschillende locaties het meest geschikt is. Aan de andere kant zijn er ook
insprekers die de hele route graag verlicht zien.
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► verzacht (mitigeren) door bijvoorbeeld faunatunnels aan te leggen;
► gecompenseerd door bijvoorbeeld bloemrijke vegetaties op andere
plekken te vervangen.

Figuur 15: Voorbeelden van fietspadverlichting

4.3

Insprekers vragen naar de wijze waarop compensatie plaats vindt. De mate
van compensatie hangt mede af van welke route gekozen wordt. Hoe meer
groene structuren worden aangetast hoe meer gecompenseerd wordt.
Voor het compenseren geeft het VO denkrichtingen, zoals het herplaatsen
of aanplanten van struweel, bomen, wildpassages en het aanleggen van
waterpartijen, of rust en uitwijkgebieden voor wild. De feitelijke compensatie
wordt uitgewerkt in het definitieve ontwerp.

Natuur, ecologie en milieu (32 reacties)

Een aantal insprekers maakt zich zorgen over de effecten op de natuur. De
vraag is hoe de route ingepast wordt met respect voor flora en fauna. In
het VO is de fietsroute ‘natuurinclusief’ ontworpen. Dat wil zeggen dat in
de schetsfase al een ecoloog de ecologische waarden van de hele route in
beeld heeft gebracht. Dit is vastgelegd in het rapport ‘Ecologie Veluweflanken Baronnenroute 2020’. Op www.vlotveiligfietsen.nl/apeldoornepe is dit
rapport te downloaden. Dit rapport resulteerde in een aantal aandachtspunten
voor het ontwerp. Deze aandachtspunten vormden het vertrekpunt voor de
ecologische inpassing van de route. In het projectteam zitten ook deskundigen
op het gebied van landschap en natuur. Ook bij de vergunningverlening (na
het definitief ontwerp) wordt met veel aandacht gekeken of er goed met de
natuur rekening wordt gehouden. Natuurwaarden die mogelijk verloren gaan
zijn gecompenseerd volgens de geldende wet- en regelgeving. Hiervoor zijn
voorstellen opgenomen in het VO.
Insprekers stellen dat de aanleg van de route schadelijk is voor de natuur.
In deze fase van het proces zijn de effecten op natuur en ecologie onderzocht
en de risico’s in beeld gebracht. De mate van schadelijkheid hangt af van de
route die wordt gekozen. Bij het maken van het VO zijn de effecten wederom
in beeld gebracht. Een deel van de effecten zijn in het VO:
► voorkomen, bijvoorbeeld het handhaven van bomen met vaste
verblijfplaatsen van wild;

Figuur 16: Natuurontwikkeling Emst - Achterhegge
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staan de kwaliteiten en de kansen beschreven van de routes en de aangrenzende
gebieden. De Cleantech Regio wil de landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteiten bewaren en, waar mogelijk, de aanwezige gebiedskarakteristieken
verder versterken. Er wordt dus breder gekeken dan alleen zorgen voor een
vlotte, veilige fietsroute. Zo worden spoorelementen tijdens het opstellen
van het DO gebruikt bij het ontwerp van rust- en schuilgelegenheden.
Er worden ook specifieke informatie- en overzichtsborden geplaatst op
historische lokaties, zoals voormalige stations en bij rangeersporen. Ook wordt
samenwerking gezocht met andere lopende projecten in het gebied om het
landschap te versterken (bijvoorbeeld langs de beken met het waterschap
en natuurontwikkeling in samenwerking met Stichting Gelders Landschap en
Kastelen).

Figuur 18: Oude wachterswoning bij Epe en voormalig station Epe
Figuur 17: Locatie ecotunnel Verlengde Leenhofweg

4.4

Archeologie, landschap en cultuurhistorie (17 reacties)

In het landschap komen verschillende cultuurhistorische objecten voor.
Het betreft relikwieën uit de periode dat de route nog een spoorbaan was,
zoals de stationsgebouwen van Vaassen, Heerde en Wapenveld, maar ook
historische boerderijen, oude laanstructuren, beken en beekdalen, de Velden
en vergravingen. Hier wordt aandacht voor gevraagd.
In dit verband is een rapport voor de landschapsvisie opgesteld. Op de site van
de Cleantech Regio staat dit rapport bij de te downloaden documenten. Hierin

4.5 Overig
		

Bedrijfspercelen (28 reacties)

Een aantal insprekers vraagt zich af of de bedrijfspercelen voldoende
bereikbaar blijven. Zowel de Baronnenroute als de Veluweflankroute lopen
via diverse bestaande wegen. Hieraan liggen ook erven en percelen die veilig
bereikbaar moeten blijven. Het aspect ‘veilig ontsluiten erven & percelen’
is meegenomen in het VO. Zowel in het algemeen, als daar waar een erf of
perceel op de bestaande weg aansluit. Bijvoorbeeld bij een fietsstraat op de
Flesse, maar ook binnen de bebouwde kom van Epe op de Europalaan, blijkt
een veilige bereikbaarheid mogelijk en goed inpasbaar. In dat geval kan het
bestemmingsverkeer mede gebruikmaken van de fietsroute.
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Figuur 19: Fietsstraatprofiel Europalaan

Oversteekbaarheid van de fietsroute (11 reacties)

Verschillende insprekers stellen vragen over de bedrijfspercelen in relatie
tot de oversteek van het fietspad. Het verbreden van het fietspad zou de
oversteek van (landbouw)voertuigen onveiliger maken. In de DO-fase worden
dergelijke unieke lokaties in beeld gebracht en met de betreffende gebruikers
en eigenaren van de aangrenzende percelen besproken, om tot de meest
optimale en haalbare oplossing te komen.

Kabels en Leidingen (1 reactie)

Tenslotte vraagt een inspreker of er rekening gehouden is met de kabels en
leidingen die langs de route liggen. Het is bekend dat langs de route veel
kabels en leidingen liggen. Bij het opstellen van het VO is hier met behulp
van de kaart met alle kabels en leidingen, rekening mee gehouden. In het DO
wordt nogmaals ingezoomd op deze kaart en bepaald in hoeverre het ontwerp
van de route gewijzigd moet worden.
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Inspraakreacties Klankbordgroep
Vraag/opmerking

Onderwerp

Type Reactie

Reactie

We maken ons zorgen over de verkeersveiligheid. Huidige
kruispunten worden al als onveilig ervaren. Dit gevoel wordt
sterker als fietsers voorrang krijgen. Hoe worden kruispunten
aangepast, zodat ze veilig zijn en de fietser voorrang krijgt?

Veiligheid

Vraag

Kan er een andere route worden gevolgd?

Routekeuze

Vraag

Fietsers komen uit op de Kweekweg in Epe. Hoe wordt de
veiligheid daar verbeterd?

Veiligheid

Vraag

Kan er veilig gefietst worden op een weg waar ook ander
Veiligheid
verkeer gebruik van maakt? Bijvoorbeeld, wandelen,
speedpadelecs of landbouwverkeer
Wij maken ons zorgen over de effecten op de natuur. Hoe wordt Natuur /
de route ingepast met respect voor flora en fauna?
ecologie /
milieu

Vraag

Veel fietsers gaan naar het westen van Apeldoorn. Het is niet
duidelijk waarom de Veluweflankroute wordt onderzocht.
Het geld kan beter ergens anders aan besteed worden.

Routekeuze

Vraag

Nut /
Noodzaak

Standpunt

De gehele route is ontworpen volgens de landelijke
richtlijnen. In het ontwerp is er bewust voor gekozen om
de route ter plaatse van de kruisingen verhoogd aan te
leggen (plateau). Daarnaast zijn er voorwaarschuwingen
aangebracht en zijn de uitzichthoeken verbeterd.
Thans ligt de uitwerking van zes vastgestelde routevarianten
voor.
Er zijn eind 2020 door de gemeente auto- en
verkeerstellingen uitgevoerd. Ook is in april door de
gemeente Epe een kentekenonderzoek uitgevoerd om de
verkeersstromen in beeld te krijgen. Het is zaak dat de
fietsers, zowel de langzamere/jonge fietser als de snelle
fietser veilig gebruik kan maken van de route. Dit stelt eisen
aan de inrichting van de weg en er wordt onderzocht of en
welke verkeersmaatregelen nodig, wenselijk en haalbaar zijn.
Door te kiezen voor de inrichting van een fietsstraat kunnen
meerdere vervoerwijzen gelijktijdig op een veilige wijze van
dezelfde weg gebruikmaken.
In het kader van het ontwerp zijn flora en fauna uitgebreid
onderzocht. De waarden zijn in beeld gebracht en blijven
behouden, of worden versterkt. Eventuele schade of
waardevermindering wordt gecompenseerd.
De afweging voor de zes tracévarianten is in de vorige fase
(schetsontwerp) gemaakt en beargumenteerd.
Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Vraag
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Het landschap is bijzonder. Hoe wordt hiermee verantwoord
omgegaan?

Natuur /
ecologie /
milieu

Vraag

In het kader van het ontwerp zijn flora en fauna uitgebreid
onderzocht. De waarden zijn in beeld gebracht en blijven
behouden, of worden versterkt. Eventuele schade of
waardevermindering wordt gecompenseerd.
De route tast mijn woongenot aan.
Woongenot
Vraag
Bij het ontwerp is rekening gehouden met de bestaande
kwaliteiten van de route en de omgeving. De route is daarbij
zorgvuldig ingepast. In de volgende fase wordt wederom met
individuele aanwonenden gesproken over de inpassing van
de route.
Is een route langs het Apeldoorns Kanaal niet veel beter?
Routekeuze
Vraag
De afweging voor de zes tracévarianten is in de vorige fase
van het schetsontwerp gemaakt en beargumenteerd.
De route wordt gebruikt om honden uit te laten. Kan dit nog
Veiligheid
Vraag
Op die plaatsen waar structureel veel wandelaars aanwezig
veilig plaatsvinden?
zijn, zijn passende maatregelen getroffen. Daarnaast blijven
er langs het gehele tracé voldoende brede bermen over voor
wandelaars en honden.
Natuurontwikkeling Emst-Achterhegge kruist fietsroute. Hier
Natuur /
Suggestie
Kruising is in beeld en is in ontwerp meegenomen. In
samen ontwikkelen.
ecologie /
volgende fase nagaan of ontwerp voldoende inspeelt op de
milieu
mogelijkheden.
Behoud/ontwikkeling cultuurhistorische elementen
Archeologie
Suggestie
In het kader van het Voorlopig schetsontwerp zijn alle
/ landschap /
cultuurhistroische elementen in beeld gebracht. In het
cultuurhistorie
Voorlopig Ontwerp zijn de elmenten en ingepast.
Recreatie versus dagelijks gebruik
Veiligheid
Aandachtspunt Wordt ook meegnomen in volgende fase
Kan er veilig gereden en gewerkt worden met landbouwverkeer, Veiligheid
Vraag
Route met daarin opgenomen fietsstraten zijn ontworpen
mobiele kranen, BE-combinaties (in het agrarische
conform de landelijke richtlijnen. In de volgende
buitengebied) etc. Met gebruikmaking van de weg waar ook
ontwerpfase nagaan of het maatgevend voertuig afwijkt van
fietsverkeer in grote getalen gebruik van maakt? Bijvoorbeeld,
de norm en het ontwerp daarop zo nodig bijstellen.
racefietsers, speedpadelecs.
Doorsteken van percelen in eigendom van bedrijven
Routekeuze
Aandachtspunt Controle in volgende ontwerpfase.
(baronnenroute heeft voorkeur)
(ligging en
ruimtegebruik)
Zwerfvuil in ruwvoer (Scherp in). Door toename fietsverkeer
Natuur /
Aandachtspunt Bij rustpunten aandacht voor afval.
komt er meer zwerfvuil in percelen. Uiteindelijk komt dat in het ecologie /
rantsoen van het vee.
milieu
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“Waarom moet er weer gepraat worden over een andere route?
Het spoortracé wordt veel gebruikt. Autovrij! Pas dat aan en hef
de knelpunten in Vaassen op. Doe onderhoud aan het fietspad
langs het kanaal. Ik denk dat dat de mening is van de zwijgende
meerderheid”.
Rekening houden met landschapselementen en de historische
bouwkundige elementen van de voormalige spoorlijn (o.a. de
gemetselde bruggenhoofden).
Onder punt 13 dient ook het gebruik van de route voor
wandelingen met ezels/ezelkarren (en de kinderen die daar
omheen dwarrelen) meegenomen te worden. Ezels zijn ook
voor hun begeleiders onvoorspelbaar en krijgen het opeens
in hun hoofd om onverwacht om te keren. Er dient gezocht te
worden naar een alternatieve ezelroute.
Voor ons geldt als hoofdprioriteit (1) de ontwikkeling van een
fietsverbinding waarop de utilitaire fietser zich snel en veilig
tussen Epe (Emst, Vaassen) en Apeldoorn v.v. kan verplaatsen.
Verkeersveiligheid, d.w.z. viaducten op kruisingen met veel
autoverkeer, randbelijning, vergevingsgezinde bermen, beperkte
vermenging met andersoortige medegebruikers;
Vlotte doorstroming, d.w.z. de fietser in de voorrang op
kruisingen, comfortabel wegdek, voldoende breedte ivm diverse
snelheden fietscategorieën;
Strakke, rechtstreekse route, d.w.z. route voormalige
Baronnenlijn, met de Veluweflankroute als feeder
Locaties die ons het meest zorgen baren zijn de kruisingen
met de Eekterweg, Laan van Fasna en de aansluiting op de
Anklaarseweg.

Routekeuze

Standpunt

Kennis genomen van standpunt. De Kanalenroute is thans
geen onderwerp van studie.

Archeologie
Aandachtspunt In het kader van het ontwerp zijn alle cultuurhistroische
/ landschap /
elementen in beeld gebracht en ingepast.
cultuurhistorie
Veiligheid
Aandachtspunt Ter plaatse van de ezelroute is een eigen voorziening in het
ontwerp opgenomen.

veiligheid en
doorstroming

Standpunt

Kennis genomen van standpunt.

Veiligheid

Vraag

Route is ontworpen conform de landelijke richtlijnen.

Veilgheid

Aandachtspunt Route is ontworpen conform de landelijke richtlijnen.

Routekeuze

Aandachtspunt Kennis genomen van standpunt.

Veilgheid

Aandachtspunt Route is ontworpen conform de landelijke richtlijnen, deze
locaties zijn daarbij ook expliciet beschouwd.
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Wij zijn geen voorstander van aansluiting op de Kweekweg i.v.m.
druk vrachtverkeer, brandweer, toegang voetbalclub. Wij zien
liever dat een oplossing wordt gezocht om het bedrijventerrein
heen, bijvoorbeeld vanaf de tunnel onder de N309 achter de
tuinen langs naar de Zuukerenkweg, via de huidige zandweg
(voormalig deel Horsterweg) naar de Meent en langs de Meent
naar de Oenerweg. Vanaf de Oenerweg een doorsteek naar de
Heerderweg richting Zwolle.
Graag aandacht voor enkele (smalle) bruggetjes over de beken.
De historische bruggenhoofden staan zo’n verbreding toe.
Het bestaande fietspad over de voormalige spoorbaan maakt
deel uit van het Veluws knooppuntennetwerk; op de route
liggen diverse knooppunten (64, 98, 76, 77, 19, 63, 51), waar
overzichtsborden staan. Daar dient de berm voldoende breed te
zijn zodat knooppuntfietsers, die het bord bestuderen, niet op
het fietspad stilstaan.
In de klankbordgroep hebben vooral belangengroeperingen
zitting die georganiseerd zijn en direct betrokken bij de
ontwikkeling van de F50. Uitgerekend de scholieren en
werkenden die nu en straks gebruik maken van de route zijn
ondervertegenwoordigd, terwijl hun stem toch van cruciaal
belang is. Hoe bereik je hen om hun visie op het project te
peilen?
Tenslotte zouden wij graag een onderzoek willen dat inzicht
geeft in het verwachte aantal automobilisten dat na aanleg van
de F50 de overstap naar de fiets zal maken, ook in de richting
van Zwolle. Daarmee zijn sceptici beter te overtuigen van nut en
noodzaak van de F50.

Veilgheid

Aandachtspunt Locatie bij de Kweekweg wordt heringericht. Vrachtverkeer
uit bedrijventerrein (muv brandweer) verdwijnt. Dit komt de
veiligeheid ten goede.

Veiligheid

Vraag

Veiligheid

De gehele route wordt 4 meter breed, ook ter plaatse van de
bruggen.
Aandachtspunt Routeverwijzing en informatieborden worden conform de
richtlijnen zo geplaatst dat deze veilig bestudeerd kunnen
worden, zonder hinder of gevaar voor het overige verkeer.

Proces

Vraag

Via de openbare media, is bekend gemaakt dat de
onderzoeken en het ontwerp lopen. Ook zij hebben kennis
kunnen nemen van de waardekaarten. Daarnaast zijn zij via
dezelfde kanalen in kennis gesteld van de inloopsessie.

Nut /
Noodzaak

Vraag

informatie is reeds beschikbaar gesteld bij de start van het
proces en komt terug bij de besluitvorming dit najaar.
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Ruimere fietspaden: ok. Maar dan wel op plaatsen waar dat
kan, en niet over een voormalige treinroute, waar 36 (!!)
kruisingen zijn met autowegen!!!!! Er ligt een fantastische
route: Het Kanaal. Die route is al klaar, mits er aanpassingen
komen voor aanliggende bedrijven. Of misschien auto’s te
gast laten zijn. Dan kan cultuur en natuur gespaard worden op
het bestaande recreatieve ,zg Treinbaanpad, waar gewandeld
én gefietst wordt.
Ook is er nooit een werknemers onderzoek gedaan. Slechts een
theoretisch groeimodel voor het aantal fietsers.
De metingen wb fietsgebruik langs het gedeelte WenumKoninginnelaan, notarieel vast gelegd, is nergens terug te
vinden in de verslaglegging van de klankbordgroep.

Veiligheid

Standpunt

Nut /
Noodzaak
Proces

Standpunt

Er zijn ook grote problemen bij de Treinbaanroute bij
verkeersknelpunten. Speciaal bij Vaassen , Laan van Fasna,
en bij de Anklaarseweg-Koninginnelaan in Apeldoorn. Beide
knelpunten hebben bijna onoplosbare problemen. Met
ingewikkelde en zeer kostbare ingrepen probeert men hiervoor
een oplossing te vinden.
Ook moeten er allerlei onteigeningen geregeld worden:
tijdverslindend.
Er ligt ook al een prachtig ruim fietspad langs het Kanaal achter
de Zwitsal, dus dat is ook al klaar. Zo fiets je snel vanuit Vaassen
naar de stad of het Station in Apeldoorn.
Ook liggen de nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein aan de
kant van het Kanaal.
De natuur en het milieu heeft er baat bij, gezien de problemen
rond de stikstof uitstoot en de belasting van het gemotoriseerd
verkeer. IVN is voorstander van het creëren van een veilig maar
ook aangenaam fietspad met oog voor natuurbeleving.

Veiligheid

Keuze voor de zes te onderzoeken varianten is in de vorige
fase genomen.

Informatie is reeds beschikbaar gesteld bij de start van het
proces en komt terug bij de besluitvorming dit najaar.
Aandachtspunt Individuele inspraakreacties in de eerste periode zijn om
privacyredenen niet openbaar gemaakt, maar maken wel
onderdeel uit van het dossier en zijn voor de projectgroep,
de ontwerpers en de bestuurders beschikbaar.
Standpunt
Voor voornoemde lokaties is volgens de landelijke richtlijnen
een passende en verkeersveilige oplossing uitgewerkt, die
past binnen de gedachte van een hoogwaardige fietsroute.

Proces

Standpunt

Kennisgenomen van het standpunt.

Nut /
Noodzaak

Standpunt

Keuze voor de zes te onderzoeken varianten is in de vorige
fase genomen.

Nut /
Noodzaak
Natuur /
ecologie /
milieu

Suggestie

Keuze voor de zes te onderzoeken varianten is in de vorige
fase genomen.
Kennis genomen van het standpunt

Standpunt
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De voorkeur betreft het tracé fietspad langs het baronnen
lijntje. Langs deze route is veel te beleven zowel als recreatie
maar ook cultuurhistorie, denk aan de beken en sprengen en
daarbij behorende molens. IVN beveelt aan deze beken en
sprengen een betere aansluiting te geven, zonder duiker maar
met bruggen, zodat het water met de daar bij behorende dieren
veilig onder het fietspad door kunnen.
De natuurinrichting rond het baronnen lijntje heeft wel een
opknap beurt nodig , door de jaren heen zijn er veel bomen en
struiken verdwenen, ook op grond van de aanliggende boeren.
Het tracé - in overleg met hen- zo goed mogelijk inrichten levert
een grote aanvulling voor mens en natuur.
IVN meent dat het geld nuttig besteed wordt. Als de jeugd het
fijn vind om er te fietsen doen ze het op hun latere leeftijd ook.
Bij kap bij kapellenbosje wordt overlast door achterliggend
industriegebied bij aanwonenden vergroot
Sociale onveiligheid (hangjongeren, dealen) voor tracé tunnel
N309 – Kweekweg

Natuur /
ecologie /
milieu

Standpunt

Kennis genomen van het standpunt

Natuur /
ecologie /
milieu

Standpunt

Kennis genomen van het standpunt

Nut /
Noodzaak
Routekeuze

Standpunt

Kennis genomen van het standpunt

Routekeuze

Routekeuze
Kweekweg is onlogisch eindpunt. De fietser rijdt klem op dit
industriegebied met veel vrachtwagens en uitrukroute van
brandweer en missende ruimte voor fietsers. Onduidelijk hoe
de route door het dorp Epe het beste kan lopen als de fietsroute
wordt doorgetrokken naar Heerde-Zwolle.

De onderbouwing van de CO2-reductie ontbreekt.

Nut /
Noodzaak

Aandachtspunt Route is om het kapellenbosje gelegd om kap te
minimaliseren.
Aandachtspunt Bij sociale veiligheid is het belangrijk om te zien en gezien
te worden. Dit is uitgangspunt geweest bij het ontwerp en
straks de verdere uitwerking.
Aandachtspunt Middels een eigen verkenning heeft de gemeente Epe
onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden om
route te vervolgen richting Heerde/Zwolle. Uit het onderzoek
zijn diverse kansrijke mogelijkheden naar voren gekomen.
Daar maakt de Kweekweg geen onderdeel vanuit. In de
studie Epe - Zwolle zullen de verschillende varianten verder
uitgewerkt worden, zodat een keus gemaakt kan worden. De
regionale studie Epe - Zwolle zal dit najaar gaan starten.
Vraag
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Geen analyse op juiste feeders in relatie met F50 als gevolg
van ontbreken van analyse op fietsstromen nabij het tunneltje.
Hier komen vanuit Epe, 3 fietsstromen samen (Europalaan
vanaf centrum, vanuit de wijk via de Zuukerweg en Europalaan
vanaf Abraham Kuyperstraat). Verbinding met dorpentracé (zie
rapport goudappel) ontbreekt.
Onduidelijk hoe wordt omgegaan met doorkruisen N2000gebieden bij de beken net ten zuiden van Epe.
Verlichting verstoort mensen- en dierenleven.

Nut en noodzaak van de verlenging vanaf de tunnel onder de
N309 totaan de Kweekweg is niet aangetoond. Zie verslag van
inspraak: aanvullend onderzoek op toekomstig gebruik is nog
nodig

Routekeuze

Natuur /
ecologie /
milieu
Natuur /
ecologie /
milieu
Nut/Noodzaak

De aanwezigheid van bosstruweel nabij de tunnel onder de
N309 en nabij de Pal, de overgang naar het open landschap en
de aanwezigheid van diverse rode lijst soorten zouden nader
onderzocht moeten worden.

Natuur /
ecologie /
milieu

Aantal fietsbewegingen voldoet niet aan door Gelderland
gestelde norm voor een SFR om voor provinciale subsidie in
aanmerking te komen.

Proces

Compensatieplan natuurwaarden ontbreekt.

Natuur /
ecologie /
milieu

De feeders zijn opgenomen in het concept-mobiliteitsplan,
dat eind september is vastgesteld door het college van
de gemeente Epe. Daarin zijn o.a. de Vegtelarijweg en de
Brinklaan opgenomen.

Vraag

Alle N2000 gebieden zijn in kaart gebracht. Doorsnijdingen
zijn ingepast, gevolgen worden gecompenseerd

Aandachtspunt In de volgende ontwerpfase wordt een verlichtingsplan
opgesteld. Hierin worden flora en fauna in het bijzonder
nauwkeurig bekeken.
Suggestie
We willen een vlotte en veilige doorgaande fietsroute
van Apeldoorn naar uiteindelijk Zwolle. Voor de huidige
studie ligt de grens bij de Kweekweg. Voor het tracé van
tunnel N309 tot aan de Kweekweg worden nu 3 varianten
onderzocht die allen aan de criteria van vlot en veilige
fietsroutes voldoen. Bij het afronden van de huidige
studiefase geven we ook een onderbouwing op nut en
noodzaak voor het deeltracé Apeldoorn - Epe (Kweekweg).
Suggestie
In het kader van de verkenning en het schetsontwerp is
uitgebreid inderzoek gedaan naar de natuur en ecologische
waarden van de verschillende routes. De rapportage hiervan
is te downloaden van de site van de Cleantech Regio. Ook de
locatie van de tunnel onder de N309 is hierin meegenomen.
In de DO-fase worden voor deze lokaties de gegevens
nogmaals getoetst.
Suggestie
De door de provincie Gelderland gehanteerde fietsnorm
is niet de enige voorwaarde voor subsidie. Het betreft een
afweging van kwaliteit, medegebruik, gebruik en potentie
van de route.
Aandachtspunt Compensatie is meegenomen in het ontwerp en beschreven
in de ontwerpnotitie.
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De toevoerroutes zijn medebepalend voor het gebruik van de
hoofdroute, toevoerroutes in Epe zijn nog niet onderzocht

Routekeuze

Natuurlijk sturen is voor ons belangrijk en verkeersoplossingen,
die de weggebruiker logisch en veilig vinden (inrichting,
kruispuntoplossingen, combinatie met ander verkeer)
Bedrijfsvoering agrarisch wordt onmogelijk flank route doorsnijd
landbouwgebeiden

Veiligheid en
doorstroming

Bedijfsvoering Zorg en Landbouw Flankroute maakt
bereikbaarheid slecht route loopt over grond van de
zorgboerderij hier ernistige beperkingen in de bedrijfvoering
Natuurontwikkeling Natuur kwestbaar gebied Veluwe flank gaat
door een gebied waar steenuilen, kerkuilen broeden en het
fourangeer gebied is van de dassen.
Veluwe Flank route Groeneveld weg en Flesse Fieters
wandelaars en landbouw vekeers veilgheid. Dit gaat niet samen
en het is dan ook wachten op fatale ongelukken PM dit geld ook
voor ander punten op de flank route
Vee Koeien en Paarden weilanden zijn alleen te bereiken over
de weg dan wel het voor gestelde fietspad Flank route dit is
voor beide partijen gevaarlijk. Bij afsluiten voor Vee en paarden
wordt de weidegang ernstig belemmerd
Natuurlijke uitstraling Grind wegen in het buitengebied
verdwijnt. Bij de Veluwe Flankroute komt dit voor op grote
delen van het trace. Dit staat haaks op de beweging minder
geasfalteerde en beton wegen
Meer zwerfafval blik etc. schade aan welzijn van Koeien Bij
iname maag bloedingen

Aandachtspunt De feeders zijn opgenomen in het concept-mobiliteitsplan,
dat eind september is vastgesteld door het college. Daarin
zijn o.a. de Vegtelarijweg en de Brinklaan opgenomen. Uit
praktijkervaring weten we dat dit (veel) gebruikte fietsrouets
zijn. Daarnaast zijn er eind 2020 op diverse trajecten
fietstellingen uitgevoerd.
Aandachtspunt Natuurlijk sturen maakt onderdeel uit van de landelijke
richtlijnen voor veilig wegontwerp.

Economie en
Aandachtspunt In volgende ontwerpfase nagaan waar dit mogelijk speelt en
bedrijfsvoering
nog niet in beeld is. Hier indien nodig passende maatregelen
treffen.
Economie en
Aandachtspunt In volgende ontwerpfase nagaan in welke mate dit speelt.
bedrijfsvoering
Hier indien nodig passende maatregelen treffen.
Natuur /
ecologie /
milieu
Veiligheid

Aandachtspunt Kwetsbare natuurgebiedengebieden zijn in kaart
gebracht. Doorsnijdingen zijn ingepast, gevolgen worden
gecompenseerd
Aandachtspunt In het ontwerp van de fietsstraat op de Flesse is specifiek
rekening gehouden met de diversiteit in gebruik.

Veiligheid

Aandachtspunt Aandachtspunt voor de volgende ontwerpfase.

Natuur /
ecologie /
milieu

Standpunt

Natuur /
ecologie /
milieu

Aandachtspunt Kennis genomen van het aandachtspunt

Kennis genomen van het standpunt
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Flank route gaat over veel bedrijfs en prive eigendomen.
Hierdoor langdurige en kostbare procedures. Route Flesse
Groenveltweg onvoldoende breed. Bestaande fietsroutes
gebruiken is goedkoper en doelmatiger.
Waarom alternatief Veluwe Flank route. In de directe nabijheid
zijn drie alternatieven. Woonwerk vekeer en school fieters gaan
niet om rijden
Aantal punten is het trace veluweflank zijn te smal (Flesse,
Groeneveltweg)

Routekeuze

Standpunt

Kennis genomen van het standpunt, routekeuze is in de
vorige fase bepaald.

Proces

Standpunt

Kennis genomen van het standpunt, routekeuze is in de
vorige fase bepaald.

Veiligheid

Punten en onderbouwing Haalbaarheidsstudie sperate mail

Proces

Aandachtspunt De gehele route is ontworpen conform de landelijke
richtlijnen en voldoende breed in relatie tot het verwachte
gebruik. Daarvoor is soms extra ruimte buiten bestaand
wegprofiel gekeken.
Aandachtspunt Onderbouwing en haalbaarheidsstudie maakten deel uit van
de eerste fase.

KBG januari 2021
Het belang van het dorp Emst is vooral een goed fietspad dat
veilig door medegebruikers kan worden gebruikt. Dank aan het
uitlaten van de hond, joggen, wandelen op de klompenpaden
die voor een deel ook in Emst over dit tracé lopen. Emst is
lintbebouwing, en het fietspad nu bied de mogelijkheid tot een
ommetje. Dát is het sociale belang van een route nu.
Om vanuit Emst naar Epe of Vaassen te komen wordt het meest
gebruik gemaakt van de dorpenroute. De meeste Emstenaren
wonen in het dorp, dus aan de dorpenroute, die gaan niet eerst
naar de spoorlijn fietsen. Er wel behoeft aan goed onderhoud,
niet zozeer aan een brede snelle route wat Emst betreft.
De baronnenrouten kruist met belangrijke oost-west
verbindingen in Emst. Aan één ervan is een school gevestigd.
Het laatste waar Emst behoeft aan heeft is een obstakel, een
moeilijk te nemen horde, die oost-Emst van de kern scheidt.
Verder is Emst een landelijk gebied, veel en vaak zal de
voorgenomen route gekruist worden door landbouw- en
vrachtverkeer en koeien. Dat moet goed geregeld worden, het
kan niet bestaan dat ondernemers hierdoor beperkt worden.
Dan is het met het draagvlak snel gedaan.

Veiligheid

Aandachtspunt Medegebruik is meegenomen in het ontwerp van de route.

Routekeuze

Standpunt

Veiligheid

Aandachtspunt Bij het ontwerp is rekening gehouden met kruisende
verkeersstromen. In de volgende ontwerpfase wordt op deze
locatie nogmaals ingezoomd.

Veiligheid

Bij het ontwerp is rekening gehouden met kruisende
verkeersstromen. In de volgende ontwerpfase wordt op deze
locatie nogmaals ingezoomd.

Kennis genomen van het standpunt
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Sowieso vind men het hier een enorm duur project worden
en vraagt men zich af of dat niet beter in de bestaande
infrastructuur gestoken kan worden.
De baronnenlijn ligt vol met nutsvoorzieningen. Een enorme
drinkwater transportleiding, gasleidingen, elektra- en nu zelfs
glasvezelkabels, het ligt er vol mee. Kan daar zomaar een
wegdek bovenop dat toch minimaal tweemaal zo breed al nu
het geval is?
Locatie tunnel N309
Het huidige hellingspercentage van de tunnel onder de N309
is waarschijnlijk hoger dan de in het schetsontwerp genoemde
4%. Betekent dat dat de bestaande helling wordt afgevlakt?

Proces

Standpunt

Routekeuze

Aandachtspunt Bij het ontwerp van de route is rekening gehouden met de
Kabels en Leidingen. Mochten deze niet onder het fietspad
passen, dan dienen zij zo mogelijk verlegd te worden.

Veiligheid en
comfort

Vraag

Archeologie
Suggestie
Samen met de Stichting Promotie Epe en VVV Epe heeft
/ landschap /
Fietsersbond Epe recent een fietsroute ontwikkeld om de
cultuurhistorie
aandacht te vestigen op historische infrastructuur: het
Apeldoorns Kanaal en de Baronnenlijn. Op dit moment wordt
gewerkt aan de aanmaak van informatieborden die de fietser
bondig het verhaal vertellen over aanleg en toenmalige
betekenis van de noord-zuidverbindingen en die hen attenderen
op bijzondere elementen, waaronder de nog bestaande
spoorweghuisjes en de karakteristieke landhoofden bij de
beken. Twee van de vier borden komen langs de Baronnenroute
te staan. Het lijkt ons wenselijk dat er gelijkvormigheid komt in
de infoborden langs de route, wanneer in het kader van de F50
een infobord wordt geplaatst bij de spoorweghuisje in Zuuk,
zoals in het schetsontwerp wordt genoemd.

Kennis genomen van het standpunt

Het ontwerp 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.
Flora en Fauna en Cultuurhistorie zijn in het kader van het
onderzoek onderzocht en meegenomen in het ontwerp.
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Locatie: direct ten zuiden van tunnel N309
De voorgestelde inrichting van de kruising met de Brakerweg/
Ledderweg roept bij ons twijfels op over de veiligheid, met
name omdat de Brakerweg ter hoogte van de kruising niet
versmald kan worden. Juist daar krijgen fietsers voorlopig
nog te maken met kruisend zwaar verkeer van/naar de VMI.
Dat probleem wordt in de toekomst wel opgelost als de VMI
een directe aansluiting krijgt op de N309. (N.B: de in het
schetsontwerp genoemde Brakerweg is de Ledderweg; de
Brakerweg ligt aan de westzijde van het fietspad). Maar als
dat zware verkeer eraf is, geeft dat personenauto’s meer
gelegenheid voor een hogere snelheid.
Locatie F50 tussen Korte Kopermolenweg en Tolweg Epe/Emst
Het medegebruik door ezels en ezelwagens is zeer ongewenst.
De dieren zijn onvoorspelbaar en hun tijdelijke begeleiders
kunnen daar meestal niet mee omgaan. Bovendien zwermen
er rondom de ezels vaak kinderen die zich impulsief over het
fietspad bewegen.
Wij dringen er op aan in overleg te gaan met het ezelbedrijf
voor het ontwikkelen van een alternatieve ezelroute.
Locatie: Heggerenk Vaassen
De vraag of de feeder, zoals ingetekend in het schetsontwerp,
er moet komen, kunnen wij volmondig beantwoorden: ja
zeker. Een deel van de feeder ligt er immers al; het gaat om
een ontbrekend deel langs de Laan van Fasna. De feeder is dan
een rechtstreekse verbinding tussen Vaassen-noord en het
bedrijventerrein Eekterveld.
We geven in overweging om voor de fietsers die vanuit de
Boxhofstede in zuidelijk richting willen aan de oostzijde
van de Laan van Fasna een fietsverbinding te maken tussen
Boshofstede en de Deventerstraat. Daar kunnen zij de Laan van
Fasna veiliger oversteken.

Veiligheid

Aandachtspunt Verkeersveiligheid maakt onderdeel uit van de
ontwerprichtijnen voor wegen, waar het ontwerp op
gebaseerd is.

Veiligheid

Aandachtspunt De ezelroute heeft een geheel eigen voorziening gekregen
naast de hoofwaardige fietsroute.

Veiligheid

Suggestie

Maakt onderdeel uit van de volgende fase.

Bereikbaarheid Standpunt

Kennis genomen van het standpunt

Veiligheid

Aandachtspunt voor de volgende fase.

Suggestie
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Locatie Laan van Fasna thv fietstunneltje Grotekampstede
Over het genoemde infobord bij voormalig station Vaassen zie
toelichting hierboven over bord bij spoorweghuisje Zuuk.
Locatie Astaweg Wenum
Is het een optie in de Astaweg voor doorgaand verkeer een
knip te maken ter hoogte van de F50? Dat maakt niet alleen
die kruising veiliger, maar ook de T-kruising Oude-ZwolsewegAstaweg.
Locatie Papegaaiweg Wenum
Net als bij de eerdergenoemde kruising met de Brakerweg/
Ledderweg is de geschetste inrichting van de oversteek van de
Papegaaiweg aanvechtbaar waar het de veiligheid betreft. Ook
hier is dat ingegeven door het niet kunnen versmallen van de
weg. Voordeel is hier wel dat de kruising in een 30 km-gebied
ligt.
Locatie Anklaarseweg Apeldoorn
De keuze voor een fietsrotonde naar Zwolse model voor de
oversteek van de Anklaarseweg is enerzijds een logische, maar
roept wel vragen op. Het fietsklimaat in Zwolle is anders dan
in Apeldoorn. Zwolse weggebruikers zijn gewend aan (veel)
fietsers en aan de plaats in het verkeer die de fietsers daar
hebben gekregen. Voor alle verkeersdeelnemers zal het bij de
beoogde fietsrotonde behoorlijk wennen zijn.

Routeinformatie

Aandachtspunt Kennis genomen van aandachtspunt

Veiligheid

Suggestie

De suggestie is reeds verwerkt en wordt nader uitgewerkt in
de volgende fase.

Veiligheid

Suggestie

De suggestie wordt onderzocht in de volgende fase.

Veiligheid

Standpunt

Kennis genomen van het standpunt
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Veluweflankroute
De bezwaren vanuit de agrarische sector tegen de
Veluweflankroute, zoals verwoord tijdens de recente
videobijeenkomst van de klankbordgroep, bevestigen nog
eens dat de combinatie fietsers en agrarisch verkeer/vee op
de wegen in deze route verre van ideaal is. Beide groepen
gebruikers zullen elkaar danig in de weg zitten. Bovendien
voegen zich de wandelaars op de klompenpadroute daar
nog bij, als de grondeigenaren niet bereid zijn tot enige
medewerking in de werving van de benodigde grond voor
een wandelpad, zoals hun vertegenwoordiger voorspelde. De
Veluweflankroute is voor ons daarom geen serieuze variant voor
de F50. Wij gaan hier daarom niet gedetailleerd in op de route.
Baronnenroute
Het grote voordeel van de Baronnenroute is het recht-toerecht-aan-traject over de volle lengte van de snelle fietsroute.
Daarmee voldoet deze variant het best aan de intentie om
automobilisten tussen Apeldoorn en Epe uit de auto en op de
fiets te krijgen. Daarnaast is deze route het aantrekkelijkste en
meest nabije alternatief voor het hoge aantal fietsers dat nu nog
van de dorpenroute gebruik maakt.
Schetsen die getoond zijn mbt Veluweflankroute
De plaatsen waar de route de private gronden doorsnijden zijn
niet aangegeven;

Oversteekplaats voor vee aan de Veldmaterweg 2x staat niet
aangegeven;
Oversteekplaats voor vee aan de Flesse staat niet aangegeven;
Aanwezigheid van Vee op de Flesse en Veldmaterweg om de
weilanden te bereiken door over de route te lopen staat niet
aangegeven;

Veiligheid

Standpunt

De route is ontworpen conform de landelijke richtlijnen voor
het ontwerp van wegen en fietspaden, waarbij rekening
gehouden is met het verwachte gebruik.

Routekeuze

Standpunt

Kennis genomen van de voorkeur voor een variant

Economie en
Aandachtspunt In de ontwerptekeningen zijn de kadastrale grenzen
bedrijfsvoering
aangegeven. De eigenaren kunnen hun percelen herkennen.
Eventuele doorsnijdingen, voor zover nog niet bekend,
worden in beeld gebracht en meegenomen in het volgdende
ontwerpproces.
Veiligheid
Aandachtspunt Lokaties worden in beeld gebracht en in het volgende
ontwerpproces meegenomen en uitgewerkt.
Veiligheid
Aandachtspunt Locatie is in beeld gebracht en in het volgende
ontwerpproces meegenomen en uitgewerkt.
Veiligheid
Aandachtspunt Locatie wordt in beeld gebracht en in het volgende
ontwerpproces meegenomen en uitgewerkt.
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Landbouw en vrachtverkeer op de fietsroute ter plaatse van
boerderijen(2x) aan de Flesse zijn aangeven;
Bereikbaarheid Zorgboerderij Wenum hoeve staat ernstig onder
druk;
Zorg om de veiligheid. De combinatie Landbouw verkeer (extra
druk door eerdere maatregelen nabij de Watermolen) en de
beperkte ruimte maken het geheel onveilig voor mens en dier;
Aankoop van private gronden aan de Flesse hebben grote
consequenties voor de bedrijfsvoering.
Wij zijn van mening dat de beste variant is het versterken van de
huidige spoorlijn variant.
Wat betreft het landbouwverkeer: dat zal nu ook al de route
delen met fietsers. Uitgangspunt in een fietsstraat is dat ander
verkeer zich aanpast aan de fietsers daar. De snelheid zal dus
omlaag moeten op het moment dat er fietsers zijn op het
traject. Is dat niet het geval, dan is het onzin om te ‘pronken’
met een predicaat fietsstraat.
Zoals al tijdens de bijeenkomst aangegeven wordt het pad
in een roodachtige kleur aangelegd. Dat dit zeker geen
brandweerrood moet zijn, lijkt helder. In de presentatie die we
kregen toegestuurd lijkt het vooral ‘oranje-na-winst-van-hetNederlands-Elftal’. Beide zijn niet passend bij het karakter van
het pad. Bovendien zijn er landelijke richtlijnen. Dus: passend bij
het karakter van het pad is een meer natuurlijke kleur beter.
Goed dat er direct al kantmarkering wordt opgenomen in
de route. Zeker met beperkt verlichting (hoewel ook dat nog
bepaald moet worden) is het dan duidelijk waar het pad
eindigt en de berm begint. Wij zijn bijvoorbeeld blij met de
route tussen Apeldoorn en Klarenbeek (langs het Apeldoorns
Kanaal). Dat is zelf onverlicht en het licht van de autoweg aan de
andere kant van het water is beperkt. De gemeente heeft hier
afgelopen jaar kantmarkering aangebracht.

Veiligheid

Aandachtspunt Locatie wordt in beeld gebracht en in het volgende
ontwerpproces meegenomen en uitgewerkt.
Standpunt
Kennis genomen van het standpunt

Economie en
bedrijfsvoering
Veiligheid
Aandachtspunt Locatie wordt in beeld gebracht en in het volgende
ontwerpproces meegenomen en uitgewerkt.
Economie en
Standpunt
bedrijfsvoering
Routekeuze
Standpunt

Kennis genomen van het standpunt

Veiligheid

Standpunt

Kennis genomen van het standpunt

Ontwerp

Aandachtspunt Aandachtspunt voor het ontwerp en de vormgeving in de
volgende fase.

Verlichting

Aandachtspunt Aandachtspunt voor het ontwerp en de vormgeving in de
volgende fase.

Kennis genomen van de voorkeur voor de Baronnenroute
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Een optimale inrichting van de vele kruisingen op de route zijn
belangrijk om de verkeersveiligheid te waarborgen. Dat is nu
zeker niet het geval. Over de snelheid (die moet echt omlaag) en
opeenvolging van lijnen, borden, plateau en wat al niet meer, is
al het een en ander gezegd. Nog beter zou het zijn als kruisende
auto’s niet rechtdoor kunnen kruisen. Door een slingertje in
de weg, moet de snelheid zeker terug bij nadering van een
kruising. Een andere mogelijkheid: reflecterende kattenogen
in het wegdek. De gepresenteerde kruising die we tijdens de
bijeenkomst besproken hebben was erg overzichtelijk. In een
volgende bijeenkomst hopen we ook een voorbeeld te zien
met hagen, struiken en bomen rondom. Dat is immers vaak de
praktijk.
Over de fietsrotonde bij de Anklaarseweg zijn we niet juichend,
maar lijkt nu de beste optie. Zo’n zelfde ontwerp in Zwolle bleek
veel bijna-ongelukken op te leveren. Voorwaarden voor veilige
rotonde zijn dus: fietsers hebben geen voorrang bij het oprijden
van de rotonde; ze fietsen slechts in één richting; eenmaal op
de rotonde fietsers steeds voorrang op automobilisten.
Tijdens het overleg leek al dat de Andreaskruisen een
leuke verwijzing kunnen zijn naar de oude functie van de
Baronnenroute. Die gebruiken voor auto’s voor nadering van
het fietspad is niet meer aan de orde. Wel een mogelijkheid die
wij zien: ze toepassen bij de rustpunten met een bankje voor
fietsers.
In een van de laatste sheets was een tunnelbak te zien. Veel
grijs beton aan de zijkanten laat je snel vergeten dat je in de
natuur fietst. Is het mogelijk dat beton groen te maken?

Veiligheid

Suggestie

De kruispunten zijn ontworpen conform de landelijke
richtlijnen voor het ontwerp van wegen en fietspaden.
Bijgevoegde suggesties worden meegenomen in de
detaillering van het ontwerp in de volgende fase.

Veiligheid

Standpunt

Kennis genomen van het standpunt. De rotonde is
ontworpen conform de landelijke richtlijnen.

Ontwerp

Suggestie

Suggestie wordt onderzocht in de volgende fase

Ontwerp

Vraag

In de volgende ontwerpfase wordt nader ingegaan op
vormgevingaspecten, inpassing en aankleding van het
ontworpen tracé.
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Baronnenroute
Aan het gebruik van de Baronnenroute kleven weinig bezwaren. Veiligheid
Aandachtspunt is dat de kruisingen met de fietsroute goed
moeten worden uitgevoerd. Zeker met het oog op zichtbaarheid
op naderende fietsers. De Baronnenroute zorgt voor dus een
snelle en veiliger fietsroute waar fietsers en gemotoriseerd en
landbouwverkeer goed gescheiden zijn. Deze voorkeur is ook
tijdens de klankbordsessies aangegeven.
Tijdens de recente bijeenkomst van donderdagavond 21 januari Ontwerp
werd een versmald ontwerp van de oversteekplaats op de
Baronnenroute gepresenteerd. Landbouwmaterieel is breder
dan reguliere voertuigen (max. 3,5 meter met ontheffing),
belangrijk om op te merken dat er dus voldoende rekening
moet worden gehouden met de dimensionering om opgestelde
wachtende voertuigen te laten passeren/
Veluweflankroute
Voor de bewerking van de percelen en bereikbaarheid van
Veiligheid
werkgebieden zijn veel bewegingen over de openbare weg
met machines nodig. Dit verkeer zal dan plaats moeten
vinden over de fietsstraat waar gemotoriseerd verkeer te
gast is. Passeren van fietsers gaat niet meer vanwege de
inrichting, de toegenomen intensiteit van fietsers en het
geringe snelheidsverschil tussen landbouwverkeer en fietsers.
Voornamelijk de snelheid waarmee fietsers op elektrische
fietsen zich in het verkeer bewegen komt dicht bij de maximale
snelheid van 30 km per uur welke voornamelijk op fietsstraten
wordt toegestaan. Ook als men er ruim afstand houdt van
fietsers voelen fietsers zich opgejaagd door de machines. Tevens
geven jullie zelf ook aan dat bij een ongeval de bestuurder van
gemotoriseerd verkeer een deel aansprakelijk is voor schade
en of letsel. Dit zorgt ervoor dat fietsers in het dagelijks verkeer
onvoldoende rekening houden met gemotoriseerd verkeer. Dit
zorgt voor gevaarlijke omstandigheden.

Standpunt

Kennis genomen van de voorkeur voor deze variant van de
route.

Aandachtspunt Aandachtspunt wordt meegenomen in de volgende
ontwerpfase van de route.

Aandachtspunt de fietsstraat is ontworpen conform de richtlijnen voor
wegen buiten de bebouwde kom in relatie tot het verwachte
gebruik. De uitkomsten van nadere onderzoek naar de
gebruiksategorien kunnen het ontwerp nog bijstellen.

38

Door de beperkingen in tonnage en breedte op de alternatieve
route over de Oude Zwolseweg gaat de aanvoer via de
Veldmaterweg. Op de brug over de Oude Zwolseweg en langs
de oude watermolen zit een tonnagebeperking (aslastbeperking
van 4 ton) en is te smal. Er is geen geschikte alternatieve route
waardoor bedrijven en Brouwer in het bijzonder is aangewezen
op gebruik van de fietsstraat.
Ten behoeve van de route wordt een agrarisch perceel doorkruist. Het perceel is al drie generaties in familiebezit. Het
bouwland is met zorg onderhouden en hierdoor is de bodemstructuur goed. De percelen zijn ook nodig voor de ruwvoervoorziening (mais en gras). De economische benutbaarheid
neemt door de doorsnijding af.
Doordat er meer fietsers gebruik gaan maken van de route
neemt het risico op “scherp-in” toe. Scherp-In is afval dat in
het perceel terechtkomt door passanten en dat vervolgens via
het ruwvoer in het vee terecht komt en daar de verwoestende
werking doet. Hier sterven dieren aan. Op dit moment komen
er weinig fietsers langs waardoor het risico minimaal is. Zie
onderstaande link naar de gevolgen en het onderzoek naar de
oorsprong van zwerfafval in ruwvoer.
Op een perceel is recht van overpad gevestigd voor zorgboerderij. Op de kavel zit recht van overpad, dit overpad kan niet
gewaarborgd blijven als fietspad over perceel gaat.
De belangen van de Cumela leden, hun agrarische klanten en
een agrarisch bedrijf op de route worden bij de keuze van de
Veluweflankroute onevenredig geschaad. Ook ontstaat er een
groot risico op ernstige ongevallen tussen fietsers en landbouwmaterieel. Voor de baronnenroute gelden deze bezwaren
niet. Hierdoor zijn wij van mening dat het noodzakelijk is om te
kiezen voor de baronnenroute.

Ontwerp

Aandachtspunt Aandachtspunt wordt meegenomen in de volgende
ontwerpfase van de route.

Grondgebruik

Aandachtspunt Aandachtspunt wordt meegenomen in de volgende ontwerpfase van de route.

Bedrijfsvoering Aandachtspunt Voldoende afvalpunten bij rustplekken en zo nodig aanvullende maatregelen indien mogelijk.

Grondgebruik

Routekeuze

Aandachtspunt Nagaan wat het recht van overpad betekent en hoe hier mee
omgegaan kan worden. Wordt nader bekenen, in overleg
met de betrokkenen in de volgende ontwerpfase.
Standpunt
Het ontwerp van de fietsstraat voldoet aan de richtlijnen en
het verwachte gebruik. Kennis genomen van de voorkeursvariant.
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Inspraakreacties Klankbordgroep juli 2021
Nummer

Opmerking

KBG 3-1

Zeer gevaarlijke kruising
1 van 4
richting Wenum
Let op! Doorgaande route
2 van 4
voor zwaar landbouwverkeer
Krap!
2 van 4

KBG 3-2
KBG 3-3
KBG 3-4

KBG 3-5
KBG 3-6

KBG 3-7

KBG 3-8

Ontsluiting
landbouwpercelen via
fietsroute. Geldt op veel
meer plekken
Handhaven bestaand
voetpad (tussen hagen)
Natuurontwikkeling.
Verlichting fietspad. Op
ons erf zijn steenuilen en
kerkuilen
Waterberging

Kaartnummer Locatie

Traject

Kruising
Baron
Westendorperweg
Kruising met Brinkerweg Baron
Kruising met Brinkerweg Baron

Opmerking door:
kruising is conform richtlijnen herontworpen. Fietsroute is in
de voorrang geplaatst
Aandachtspunt voor volgende ontwerpfase. Nagaan wat
maatgevend ontwerpvoertuig moet zijn.
Is in ontwerp reeds rekening mee gehouden. Aandachtspunt
voor volgende ontwerpfase.
In volgende ontwerpfase nagaan of er alternatieve
ontsluitingsmogelijkheden zijn, of combinaties van
ontsluitingen

2 van 4

Kruising met
Achterdorperweg

Baron

3 van 4

Voetpad dat uitkomt op
Pastoorsweg
Gebied tussen grens
Epe/Apeldoorn en
Groeneveltweg

Baron

Aandachtspunt voor volgende ontwerpfase.

Baron

Alle beschermde diersoorten zijn in beeld gebracht, in
volgende fase wordt verlichtingsplan uitgewerkt. Dit aspect
wordt daarin meegenomen.

Baron

Waterberging maakt onderdeel uit van
compensatienoodzaak route. In volgende fase wordt de
opgave nader uitgezocht.
Alle beschermde diersoorten zijn in beeld gebracht, in
volgende fase wordt verlichtingsplan uitgewerkt. Dit aspect
wordt daarin meegenomen.

1 van 2

1 van 2

Voor hele tracé. Kruispunten. 1 van 2
Das. Uil. Vleermuis. Geen
verlichting! Alle struiken,
bomen laatste paar jaar al
weggehaald.

Vijver in gebied tussen
gemeentegrens en
Groeneveltweg
Hele tracé

Baron
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KBG 3-9

Hoezo bewaren. Alles is al
weg

1 van 2

KBG 3-10
KBG 3-11

Startpunt klompenpad
Teveel kruisingen op de
route Epe - Apeldoorn.
Moet allemaal beveiligd.
Niet logisch vlgs hoogleraar
vervoer/mobiliteit UMC
Rotonde bij Anklaarseweg!
Bijna belachelijk. Wat een
verspilling

KBG 3-12

KBG 3-13

KBG 3-14

KBG 3-15

Baron

Alle ecologische waarden zijn in beeld gebracht en waar
mogelijk blijven ze behouden of worden ze versterkt. Deze
locatie in volgende fase opnieuw bezien.

1 van 2
2 van 2

Boven Marleweg; bij
opmerking ‘Schrale
bermen met struikheide
en zandblauwtje
behouden en
versterken’.
Kruising met Astaweg
Hele tracé

Baron
Baron

Is meegenomen in het ontwerp.
Gevaarlijkste kruisingen worden ongelijkvloers ingericht,
overige kruisingen worden conform de landelijk richtlijnen
herontworpen. Aantal kruisingen kan niet worden beperkt.

2 van 2

Rotonde Anklaarseweg

Baron

Rotonde: mooi voor fietsers 2 van 2
maar wat doen al die bussen
en vrachtauto’s die op de
Anklaarseweg [rijden]. Gaan
ze afremmen. Rotonde
Anklaarseweg gevaarlijk.
Vrachtverkeer en bussen
Fruytierschool.
Waar moeten de fietsers
2 van 2
heen als ze de Anklaarseweg
zijn overgestoken?
Koninginnelaan?
Verlichting. Natuur. Op ons
1 van 3
erf zitten steenuilen en
kerkuilen. Fourage das

Rotonde Anklaarseweg

Baron

Er zijn verschillende varianten afgewogen van een tunnel
tot een gelijkvloerse oversteek met een VRI. Op grond
van een technische afweging in relatie tot de veiligheid
van de overstekende fietsers en de doorstroming van
het autoverkeer is voorliggende oplossing gekozen. In de
volgende ontwerpfase wordt dit nader uitgezocht.
Er zijn verschillende varianten afgewogen van een tunnel
tot een gelijkvloerse oversteek met een VRI. Op grond
van een technische afweging in relatie tot de veiligheid
van de overstekende fietsers en de doorstroming van
het autoverkeer is voorliggende oplossing gekozen. In de
volgende ontwerpfase wordt dit nader uitgezocht.

Rotonde Anklaarseweg

Baron

De rout gaat naar het centrum via het fietspad parallel aan
de Koninginnelaan en via de Ankelaarseweg.

Gebied direct onder
grens Epe - Apeldoorn

Veluwe

Alle beschermde diersoorten zijn in beeld gebracht, in
volgende fase wordt verlichtingsplan uitgewerkt. Dit aspect
wordt daarin meegenomen.
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KBG 3-16
KBG 3-17
KBG 3-18

KBG 3-19

KBG 3-20

KBG 3-21
KBG 3-22

KBG 3-23

Verplaats de route over de
Groeneveld route
Doorgang / Klompenpad?
Ontwerp loopt
We missen op alle fronten
onze opmerkingen. Bedrijfsvoering onmogelijk.
- Veiligheid: vee, landbouw,
wandelaars. - Recreatie. Natuur.
Grondaankoop; niemand
is bereid tot verkoop.
Bedrijfsvoering ernstig
beperkt. Lange procedures
onteigenen
Bovenstaande opmerkingen
3-18 en 3-19 gemaakt door
Landelijk Wenum Wiesel
Ontsluiting percelen,
verkeers veiligheid
Inpassing woon/werk/
beuken
Communiceer de stappen
met belanghebbenden

1 van 3

R60.00 - R50.00

Veluwe

1 van 3

Boven Groeneveltweg

Veluwe

1 van 3

Tracé Veluweflankroute

Veluwe

Bij het ontwerp van de route zijn alle gemaakte
opmerkingen meegenomen en afgewogen ten opzichte
van de te realiseren fietsroute. In de volgende ontwerpfase
worden deze belangen opnieuw bekeken en afgewogen.

1 van 3

Tracé Veluweflankroute

Veluwe

Voor kennisgeving aangenomen.

1 van 3

Tracé Veluweflankroute

Veluwe

Voor kennisgeving aangenomen.

1 van 3

Tracé Veluweflankroute

Veluwe

1 van 3

Perceel met bebouwing
onder Groeneveltweg;
oosten van tracé
Tracé Veluweflankroute

Veluwe

Ontwerpen zijn opgesteld conform landelijke richtlijnen.
Aandachtspunt voor volgende ontwerpfase.
Bij het ontwerp is rekening gehouden met de omgeving.
Nadere inpassing van bijzondere objecten vindt ook plaats
in de volgende ontwerpfase.
Wordt meegnomen naar de Inloopbijeenkomsten.

1 van 3

Veluwe

Na verkenning is voorliggend tracé vastgesteld als uit te
werken route.
Het Klompenpad is opgenomen in het ontwerp.
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KBG 3-24

KBG 3-25

KBG 3-26

KBG 3-27

Koeien over de weg
voorkant en achterkant.
De Flesseweg half uur
dicht. Bedrijfsvoering
ernstig in het geding. Geen
ruimte voor snelfietspad.
Grondeigenaren zijn
niet bereid tot verkoop.
Zwerfafval icm gezondheid
dieren.
Veiligheid met zwaar vracht
en landbouwverkeer.
Wachten op fatale
ongelukken. Grondaankoop:
niemand bereid te verkopen.
Koeien moeten de gehele
‘De Flesse’ gebruiken om
naar de wei te komen
Alles overwegende: fietspad
langs kanaal maken. Waar
het te smal is: vlonder erbij.
Zoals achter Zwitsal. Het kan
dus!
Knelpunt koeien over
de weg. Zie eerdere
opmerkingen. Weg half uur
dicht 2x per dag.

1 van 3

De Flesse

Veluwe

Aandachtspunt voor nadere uitwerking in de volgende
ontwerpfase. Indien het om een structurele blokkade van de
mogelijke fietsroute gaat, worden passende maatregelen in
het ontwerp voorgesteld. Zo is op de Flesse een veetunnel
opgenomen.

1 van 3

De Flesse

Veluwe

Aandachtspunt voor nadere uitwerking in de volgende
ontwerpfase. Indien het om een structurele blokkade van de
mogelijke fietsroute gaat, worden passende maatregelen in
het ontwerp voorgesteld. Zo is op een andere locatie al een
veetunnel opgenomen. Trace wordt ingericht als fietsstraat,
voldoende breedte voor vrachtverkeer.

1 van 3

Hele tracé

Veluwe

Kennis genomen van voorstel. Zie besluitvorming inzake
trechtering tracévarianten fietsroute Epe Apeldoorn.

2 van 3

Kruising Veldmaterweg

Veluwe

Aandachtspunt voor nadere uitwerking in de volgende
ontwerpfase. Indien het om een structurele blokkade van de
mogelijke fietsroute gaat, worden passende maatregelen in
het ontwerp voorgesteld. Zo is op een andere locatie al een
veetunnel opgenomen.
Aandachtspunt in volgende ontwerpfase. In principe
zijn er geen voetpaden in het buitengebied, maar wel
wandelpaden. Bij structureel gebruik kunnen deze paden
mogelijk onderdeel uit gaan maken van de oplossing.
Aandachtspunt voor de volgende ontwerpfase. Voorstel is
conform landelijke richtlijnen. Nagaan of specifieke eisen
gelden voor de ontsluiting/inrichting van de locatie.

KBG 3-28

Verkeer. Veiligheid.
Combinatie veel wandelaars
en verkeersdruk.

2 van 3

Kruising Papegaaiweg

Veluwe

KBG 3-29

Ontsluiting in gevaar.
Veiligheid. Bedrijfsvoering
boeren en Zorgboerderij

2 van 3

Ter hoogte
Wenumsedwarsweg

Veluwe
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KBG 3-30
KBG 3-31

Geen ruimte voor auto’s,
fietsers, wandelaars
Waarom niet direct hier
oversteken. Er zijn al
fietspaden die de Stadh.
molenweg kruisen.
Afremmen/alert zijn is hier
al aan de orde. Nu 300 m
verder oversteken?

2 van 3
3 van 3

Ter hoogte
Wenumsedwarsweg
Kruising Kanaal Noord/
Stadhoudersmolenweg

Veluwe
Veluwe

Inrichting tot fietsstraat maakt gecombineerd gebruik
mogelijk.
Er is een afweging gemaakt op grond van sneheid
autoverkeer, afstand tot eerst volgende oversteek, routes
fietsverkeer na oversteek en inpassing van de oversteek in
de omgeving. Bij direct oversteken zou de fietsoversteek uit
de voorang komen, hetgeen onlogisch is voor de naderende
fietser uit Epe.
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Inspraakreacties Denkmee-app
Datum

Reactie

Onderwerp

16-9-2020

Historische waarde verhogen, bijvoorbeeld
door bij de Wenumse watermolen en andere
cultuurhistosrische waarden.

Archeologie
LBWW
/ landschap /
cultuurhistorie

16-9-2020

Schakel met andere innitiatieven waarde
gemeenten bij betrokken zijn, bijvoorbeeld
schaduwbomen, klompenpad, e.d.

Overig

LBWW

16-9-2020

De route hindert ernstig in de bedrijfsvoering.
Het gaat om 3 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. verschillende argrariers hebben gronden
aan weerszijden van de fietsroute. Bij één
van de bedrijven loopt de fietsroute praktisch
over het erf. Dat betekent dat ze in veel
gevallen manouvres met grote machines en
voertuigen moeten maken op het fietspad. dat
geeft irritatie, vertraging en onveiligheid aan
beide kanten: voor zowel fietser als voor de
landbouwer.

Routekeuze

LBWW

16-9-2020

Veiligheid

Betrokkenheid Reactie
In het kader van het Schetsontwerp zijn alle historische
waarden van de verschillende routes in beeld gebracht.
In het kader van het VO zijn de waarden gehandhaafd
en zo mogelijk versterkt. Bijvoorbeeld verwijzingen naar
elementen van het oude spoortracé, accentuering van beken
en herstel van laanstructuren.
Alle plannen die langs of op de route liggen zijn bij het VO
ontwerpproces meegenomen, dat geldt ook voor recreatieve
initiatieven als klompenpaden en knooppuntenroutes en
lange afstandswandelroutes. Indien gewenst zijn hier aparte
voorzieningen aangebracht zoals voor het Klompenpad. In
de DO-fase wordt dit meteriaal geactualiseerd en bij het
ontwerp betrokken.
Informatie die op voorhand beschikbaar was, is
meegenomen, maar in de DO-fase wordt bij het
detailontwerp in overleg getreden met de betreffende
eigenaren/gebruikers om tot een zo optimaal mogelijke
oplossing te komen.
Informatie die op voorhand beschikbaar was, is
meegenomen, maar in de DO-fase wordt bij het
detailontwerp in overleg getreden met de betreffende
eigenaren/gebruikers om tot een zo optimaal mogelijke
oplossing te komen.
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16-9-2020

3. de wegen zijn noodzakelijk om met vee de
Veiligheid
percelen te bereiken. Dit geldt in ieder geval op
drie plaatsen op De Flesse en de Veldmaterweg,
waar twee keer per dag koeien moeten
oversteken. Deze koeien steken niet alleen over,
maar hebben op meerdere delen de weg ook in
de lengte nodig om bij de percelen te komen.

16-9-2020

De wegen waarop de Veluweflankroute is
geprojecteerd worden veel gebruikt door
andere verkeersdeelnemers. Dit geldt
eigenlijk voor het hele traject tussen de
Stadhoudersmolenweg en de Groeneveltweg.
Dus dit geldt voor de Wenumseveldweg,
Veldmaterweg en De Flesse. dit geldt des te
meer in de periodes van oogst, bemesten of
bewerken van de grond vanwege toename van
grote voertuigen. Er is dagelijks zwaar verkeer,
landbouwvoertuigen en toeleverd vrachtverkeer
voor de bedrijven in het gebied. Maar dit geldt
ook voor kwetsbare verkeersdeelnemers, van
onder meer de zorgboerderij. Zij hebben een
veilige, beschermde omgeving nodig, waarin
zorg en natuur met elkaar verbonden zijn. over
de wegen in het gebeid wordt veel gewandeld,
gefietst en met honden gelopen.
Er zijn meerdere grindwegen in het gebied,
waarvan de Flesse en één is- Dit is een bewuste
keuze om de karakter van het gebied te
behouden. Er zijn in de jaren ´70 zelfs wegen
verhard, wat later weer is terug gedraaid.

16-9-2020

Veiligheid

Archeologie
/ landschap /
cultuurhistorie

Informatie die op voorhand beschikbaar was, is
meegenomen, maar in de DO-fase wordt bij het
detailontwerp in overleg getreden met de betreffende
eigenaren/gebruikers om tot een zo optimaal mogelijke
oplossing te komen. Voor de Flesse is een fietsstraat
buiten de bebouwde kom uitgewerkt en indicatief een
veetunnel ingetekend. In principe is dit een veilige oplossing.
mochte het overige gebruik van de route aanleiding geven
tot herziening van dit profiel, dan kan dit in de DO-fase
gebeuren.
Voor de route van de Flesse tot aan Stadhoudersmolenweg
is een fietsstraat buiten de bebouwde kom uitgewerkt. Met
uitzondering van enkele delen nabij uitritten van bedrijven.
Om veiligheidredenen van in en uitrijdend zwaar verkeer
is een vrijliggend fietspad langs de weg geprojecteerd. In
principe is dit een veilige oplossing. mochte het overige
gebruik van de route aanleiding geven tot herziening van dit
profiel, dan kan dit in de DO-fase gebeuren.

Voor fietsers zijn onverharde, of semiverharde wegen geen
optie. Bij de opwaardering van de Flesse wordt rekening
gehouden met de cultuurhistorische en landschappelijke
waarde van het gebied. Er wordt niet meer verhard dan strikt
noodzakelijk is, de verharding wordt op een natuurlijke wijze
ingepast, bevoorbeeld met grasbetonstenen en zo mogelijk
is er extra groen in het tracé.
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16-9-2020

16-9-2020

16-9-2020

16-9-2020

Zwerfafval is een risico voor de gezondheid
van koeien. Met name blikjes die vermalen
worden en in het voer terecht komen kunnen
grote gevolgen hebben. In meindere mate geldt
dit ook voor hondenpoep, die de gezondheid
van dieren kan aantasten. Een toename van
zwerfafval is niert gewenst
Er leven byzondere diersoorten in het gebied,
daar graag rekening mee houden. Bijvoorbeeld
steen- en kerkuilen en dassen. Langs de
Veldmaterweg in de bosschages zitten de
raaf, eenkhoorn, groene specht, reeën en
vleermuizen.

Natuur /
ecologie /
milieu

Wij nemen deze zorg ter harte. Zwerfafval is een groot
probleem, maar niet alleen van een fietsroute. Op
verschillende fronten wordt met het ontwerp getracht om
rekening te houden met zwerfafval, zoals afvalbakken bij
rust en schuilgelegenheden, en informatievoorziening aan
gebruikers.

Natuur /
ecologie /
milieu

In het kader van de verkenning en het schetsontwerp
is uitgebreid onderzoek gedaan naar de ecologische en
natuurwaarden van de route. Ook in het VO-ontwerp zijn
met behulp van Waardekaarten de kwaliteiten in beeld
gebracht. Deze waarden worden beschermd, versterkt en
in geval van kwaliteitsverlies gecompenseerd. Zo is er een
drinkpoel bij de Veluweflankroute en extra bossages langs de
velden dwars op de route.
Dankuwel voor de informatie. Dit geldt naar onze mening
voor alle zes de routevarianten. Afsluiten van de route
betekent dat alternatieve routes in beeld komen en dat daar
zonodig naar verwezen wordt.

Indien er op een argrarisch bedrijf direct liggend Overig
aan de fietsroute een dierziekte zoals vogelgriep
of MKZ uitbreekt is er een kans dat het fietspad
gedurende een aantal weken of maanden
gesloten moet worden
Afweging in tijd en geld met betrekking tot de
Proces
realisatie van de Veluweflankroute. Deze lijkt
kostbaar gezien grote benodigde aanpassingen
en mogelijke grondverwerving. Daarna is
realisatie in verband met procedures tijdrovend.
Ook ontstaan onderhoudskosten, die er ook al
zijn voor de bestaande route over de voormalige
baronnenlijn.

De kosten van alle zes de varianten zijn in beeld gebracht.
Dat geldt ook voor de kosten van grondverwerving.
Onderhoudskosten zijn in deze van het ontwerpproces nog
niet berekend. Dat gebeurt in de DO-fase.
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16-9-2020

16-9-2020

16-9-2020

16-9-2020

16-9-2020

16-9-2020

De kruisingen met de oost-west georiënteerde
wegen verdienen aandacht. Hier wordt vaak
hard gereden en het zicht is op een aantal
plaatsen beperkt, mede door het groen rondom
het fietspad. Een aandachtspunt hierbij is
ook de voorrang. Een verschil daarbij is de
toegestane maximumsnelheid, deze is niet
overal gelijk. Voor enkele kruisingen in de
Baronnenroute is deze 30 km per uur. Voor
alle kruisingen met de Veluweflankroute is
de maximumsnelheid op de kruisende weg
60-km per uur.Overzichtelijker maken, met
verhogingen of drempels en voorrang voor de
fietser kunnen wellicht helpen.
Dit speelt voornamelijk rond de Papegaaiweg
met veel scholieren en groepsvorming. Ook op
de Marleweg en Ramsbrugweg
Gebied donker houden of veiligheid verhogen.
Graag aandacht voor de afweging tussen
natuur en sociale veilighed. De Zwolseweg is
bijvoorbeeld al verlicht.
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?
Goede visualisaties zouden helpen om een
eerlijk, genuanceerd beeld te geven van hoe de
fietsroute eruit komt te zien.
Houdt rekening met duikers en overgangen,
houd de ecologie in stand

Veiligheid

Alle kruispunten worden verkeersveilig opgelost. Dat
wil zeggen de fietsroute wordt opgetild, er komen
haaientaneden en voorrangsborden en de uitzichthoeken
worden zonodig vergroot. Op de wegen met medegebruik
door gemotoriseerd verkeer worden ingericht als fietsstraat.

Veiligheid

Ook op deze kruispunten komt de fietsroute in de voorrang
en ook hier geldt optillen, haaentanden, voorrangsborden en
uitzichthoeken waarborgen.
Alle kruispunten worden verlicht. Dat geldt ook voor de
fietsstraten. Op de overige delen wordt gekeken welke
verlichting mogelijk is in relatie tot natuur, sociale veiligheid
en verkeersveiligheid.
Dank u wel voor de suggestie. Deze doorsteek past op dit
moment niet in de onderzochte tracés, maar is hiermee wel
opgenomen in de reactienotitie en komt ter kennisgeving
van de beslissers.

Verlichting

Routekeuze

Proces

De visualisaties zijn aan het dossier toegevoegd.

Natuur /
ecologie /
milieu

Duikers blijven in het ontwerp gehandhaafd. In de DO-fase
wordt elke duiker nogmaals apart beschouwd.
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16-9-2020

Probeer de recreatieve waarde van de route te
behouden

Archeologie
/ landschap /
cultuurhistorie

16-9-2020

Eigenlijk moet je pas Epe in wanneer je weet
waar je Epe uitfietst

Routekeuze

16-9-2020

Vooral het beoogde einde van de fietstrace bij
het industrieterein is gevaarlijk. Zeker wanneer
je de route doortrekt over het industrieterrein.
Hierin zit ook de vraag opgesloten t.a.v. de nut
en noodzaak, wat is het nut van de verlenging
als je nog niet weet wat en hoe t.a.v. het
vervolg.
Je zult altijd terug moeten naar de Zuukerweg
wanneer je de route doortrekt richting Heerde.
Er bestaan plannen voor een ‘knip’ op de
Kweekweg zodat het verkeer (vrachtwagens)
alleen richting het oosten en noorden weg kan.
Dit maakt de Kweekweg niet veel veiliger, maar
de Zuukerweg wel.
Indien het fietspad er moet komen, zorg er dan
voor dat er een mooi beeld wordt gecreëerd.
Zoals een eenduidigheid van schuttingen en
niet allemaal verschillende soorten naast elkaar
(voorkom verrommeling).

Veiligheid

16-9-2020

16-9-2020
16-9-2020

16-9-2020

Proces

In het kader van het opstellen van het VO is uitgebreid
onderzoek gedaan naar de verschillende kwaliteiten van de
routes, die gezamelijk de recreatieve waarde bepalen. Alle
waarden worden gerespecteerd en zo mogelijk versterkt,
zoals het open landschap, de spoorbaan elementen, de
beken en de lanen. ook in de volgende fase wordt hier op
voortgeborduurd.
Afgelopen jaar is uitgebreid gestudeerd op het vervolg
van de route van Apeldoorn naar Epe richting Heerde en
Zwolle. Uit de studie is gebleken dat alle routes naar Heerde
beginnen op de kruising Kweekweg/Zuukerweg. Daarom is
dit kruispunt mede als eindpunt van de route Apeldoorn-Epe
gekozen.
De route loopt tot de Kweekweg. Geen van de vervolgroutes
naar Heerde gaat over het industrieterrein. De kruising met
de Kweekweg wordt verkeersveilig opgelost.
Nut en noodzaak is onderwerp van studie geweest in de
eerste fase van het onderzoek naar de F50, de verkenning en
schetsfase.

Routekeuze

Deze opmerking is terrecht.

Routekeuze

De Kweekweg wordt door de knip rustiger en beter
befietsbaar. De kruising met de Zuukerweg wordt
overzichtelijker en voor het fietsverkeer veiliger.

Overig

Voor zover er mogelijkheden zijn om vanuit de overheid
te sturen in de afscherming van priveterreinen dan
kan dit meegenomen worden. In iedergeval heeft de
landschappelijke inpassing met bomen, wallen, struweel en
hagen alle aandacht van de ontwerpers.
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16-9-2020

Bij de Pal zorgt de huidige route vooral voor
problemen.

Routekeuze

16-9-2020

Bij de Pal kom je letterlijk over het terras van de
huizen, ze houden bijna geen tuin over.

Routekeuze

16-9-2020

Bij de rest kom je ook door de tuin
(onwenselijk), maar er blijft tenminste nog een
soort van ‘redelijke’ tuin over in vergelijking tot
afstaan van je terras.

Routekeuze

16-9-2020

Er is sprake van geluidoverlast en stof vanuit het
industrieterrein, dus laat de ‘bomenwal’ zo veel
mogelijk in stand.
Er vindt ook regelmatig diefstal plaats vanuit
de achtertuin. Dit leidt tot een afweging tussen
het voordeel van een vrijliggend fietspad versus
geen sociale controle.
Er is ook overlast van hangjongeren in de
bosrijke gebieden langs de Leenhofweg en
achter de Pal.
Auto’s rijden nog steeds vrij hard door de straat
ondanks de drempels. Het is ook al 30 km/h.
De drempels zorgen tevens voor overlast. Je
hoort de auto’s er overheen schrapen en je ziet
constant het licht in je huizen schijnen
Als je het als een fietsstraat inricht, wordt de
snelheid uit de auto’s gehaald. Daarnaast is de
aansluiting op de Zuukerweg veel vloeiender.

Natuur /
ecologie /
milieu
Veiligheid

16-9-2020

16-9-2020

16-9-2020

16-9-2020

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Met de huidige route wordt waarschijnlijk de variant over
het spoorbaantracé bedoeld. De impact van deze variant
op de tuinen is bekend. In overleg met betrokkenen zijn
daardoor 2 extra varianten meegenomen in het VO.
De impact van de variant spoorbaantracé op de tuinen is
bekend. In overleg met betrokkenen zijn daardoor 2 extra
varianten meegenomen in het VO.
bij het ontwerp van de route op het spoorbaantracé is
gebruik gemaakt van de verpachte gronden, waarbij het
ruimtebeslag zo klein mogelijk is gehouden, zonder de
kwaliteitseisen voor de hoogwaardige fietsroute geweld aan
te doen.
Bij zowel het spoorbaantracé als het alternatief daar
ten oosten van is de bestaande bossage zoveel mogelijk
gespaard.
Bij de definitieve uitwerking van het fietspad wordt
het aspect van sociale veiligheid besproken met de
aanwonenden van het tracé.
Bij de definitieve uitwerking van het fietspad wordt de
uitwerking van het aspect van hangjongeren besproken met
de aanwonenden van het tracé.
Locatie van de drempels is belangrijk voor de mate van
hinderbeleving. Voor de drempels geldt dat de vorm en de
locatie nog enige vrijheid hebben bij het ontwerp. Dit wordt
in de fase van het DO besproken met de omwonenden.
Als de F50 over de Europalaan wordt gelegd, wordt de weg
ingericht als fietsstraat.

50

16-9-2020

In deze variant zou het fietspad parallel aan De
Meent komen te liggen. De Leenhofweg is al in
beheer van de gemeente, dus de aansluiting is
makkelijk te realiseren.

Routekeuze

16-9-2020

Vanuit het dorp zullen mensen een stuk door
het dorp gaan en dan onder of boven het dorp
de route oppakken. Het deel van de route dat
langs Epe zal lopen zal vooral gebruikt worden
door doorgaand verkeer. Dit vraagt dus ook om
‘feeders’.
Sociale veiligheid: samenkomst bepaalde typen
en het is donker, niet veel verlichting.

Routekeuze

22-9-2020

22-9-2020

22-9-2020

22-9-2020

Veiligheid

Veiligheid
Het stuk na de tunnel is een druk befietst
stuk Laan van Fasna. Jeugd fietst er langs
naar de voetbalvelden aan de Woestijnweg
en de scholieren die in Apeldoorn op school,
Mheenparkschool, zitten fietsen over de Laan
van Fasna naar de Poelweg en andersom. De
fietsverbinding moet in stand blijven, uiteraard
verkeersveilig.
Er is geen voortgezet onderwijs in Vaassen, dus Routekeuze
waaieren scholieren uit naar Epe en Apeldoorn.
Ouders van de scholieren ervaren de fietsroute
langs het spoorbaan als gevaarlijk, omdat het
donker is en het heeft veel onoverzichtelijke
kruisingen met (voorrangs)wegen. De scholieren
worden toch veel over de Zwolseweg gestuurd.
middelbare scholen in Apeldoorn (bv Christelijk
Lyceum, Walterbosch, Sprengelo) maar ook voor
woon-werkverkeer richting het centrum
Reden waarvoor de Zwolseweg vaker gebruikt
Routekeuze
wordt t.o.v. het fietspad is Route is vaak korter,
beter verlicht, veiliger.

Het door de inspreker voorgestelde tracé is geen tracé
dat onderzocht wordt in het kader van het VO. Naar
aanleiding van de verkenning zijn de Baronnenroute en de
Veluweflankroute aangewezen als potentiele tracés voor de
F50 met als eindpunt de Kweekweg.
Feeders maken een wezenlijk onderdeel uit van het succes
van een hoogwaardige fietsroute. In het kader van de studie
naar het tracé in Epe worden ook feeders naar scholen en
het centrum van Epe meegenomen.

Sociale veiligheid is een punt van aandacht. In principe is de
gehele route verlicht. Rust en schuilgelegenheden worden zo
ingericht dat lang verblijven onaantrekkelijk is.
Verkeersveiligheid heeft de hoogste prioriteit bij het
uitwerken van de fietsroute. Ook bij de laan van Fasna is dit
meegenomen. Op kruispunten krijgt de fietser voorrang en
de kruising bij het Hippisch centrum wordt ongelijkvloers
uitgevoerd.

Basiseisen voor een hoogwaardige fietsroute zijn asfalt, 4
meter, verlichting, voorrang op kruisingen, overzichtelijke
route en aantrekkelijk ingepast. Met name de verlichting,
breedte en voorrang zoals het nu in het voorlopig ontwerp
is ontworpen, komen tegemoed aan voornoemde bezwaren
van het huidige spoorbaantracé.

Zoals het Spoorbaantracé nu ontworpen is zal de route op
alle genoemde punten beter scoren dan de Zwolseweg.
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22-9-2020

22-9-2020

22-9-2020

22-9-2020

22-9-2020

22-9-2020

De afslag naar de Boxhofstede is een
belangrijke, alternatieve route voor de (sociaal
onveilige) fietstunnel onder de Laan van Fasna
door. Deze wordt erg veel gebruikt. Het is
belangrijk dat hier een veilige oversteek over de
Laan van Fasna gefaciliteerd wordt.
Er ontstaan regelmatig onveilige situaties bij de
rotonde (bij de Welkoop) omdat hier heel veel
(vracht) verkeer passeert. Tevens wordt het
fietspad veelvuldig gebruikt met name van en
naar de Oosterhof.
Een ontbrekende schakel naar het Eekterveld
is het stukje langs de Laan van Fasna na/voor
de tennisvelden (brandweer). Er is maar een
klein stukje nodig om het aan te sluiten: tussen
Molenpad en Pastoorsweg. Nu moet men ter
hoogte van het Molenpad de weg oversteken,
op een locatie waar hard gereden wordt.
Er wordt op het moment erg hard gereden op
de Pastoorsweg. Dit is ook een erg donker stuk.
Geldt overigens voor het gehele stuk. Het is al
alleen toegankelijk voor bewoners en 30 km/h,
maar het wordt erg veel gebruikt als sluiproute.
Kruising Eekterweg zal veel gebruikt worden
door de werknemers die werken op het Eekterveld. Een duidelijke, aantrekkelijke fietsverbinding tussen het fietspad en het bedrijventerrein
Eekterveld ontbreekt, zou een zinvolle aanvulling kunnen zijn.
Ik verwacht dat de Baronnenroute het meest
gebruikt zou worden van de twee. Deze komt
het dichtst bij de stad uit, bij de scholen. Het is
ook de meest rechte route, wat men fijn vind en
het ligt het dichtstbij de huidige meest gebruikte route (Zwolseweg).

Routekeuze

Routekeuze

Routekeuze

De boxhofstede is inderdaad een feeder van de F50.
Deze oversteek blijft gehandhaafd, voor deze oversteek
zijn twee veilige alternatieven, te weten de aangehaalde
fietstunnel en de rotonde in de Deventerstraat, welke
omgebouwd wordt tot een geregeld kruispunt met een
verkeerslichteninstallatie.
De onveiligheid op de rotonde is bekend, en is het gevolg
van de onevenwichtige verdeling van de verkeersstromen,
als gevolg van het feit dat het een drietaksrotonde is. In het
kader van de F50 wordt voorgesteld om de rotonde om te
bouwen tot een kruispunt met verkeerslichten.
Het ontbrekende traject dat beschreven wordt maakt geen
onderdeel uit van de F50. Het zou wel een ontbrekende
schakel kunnen zijn in een toevoerroute naar de F50. In de
vervolgfase wordt dit als zodanig beoordeeld.

Op grond van de huidige intensiteiten is het mogelijk om de
fietsroute in de voorrang de Pastoorsweg te laten kruisen.
Verlichting maakt onderdeel uit van de oplossing. In de DO-fase wordt de locatie nogmaals bekeken.
Routekeuze

Routekeuze

De Zowel de Baronnenroute als de Veluweflankroute kruisen
de Eekterweg met een fietstunnel. De fietstunnel wordt aan
de noordwijde van de Eekterweg gekoppeld aan de fietsroute parallel aan de Eekterweg. Op deze manier is er een
rechstreekse koppeling tussen de F50 en het bedrijventerrein Eekterveld.
Dank u wel voor uw gemotiveerde onderbouwing van uw
voorkeur voor de routekeuze van de F50. De keuze voor de
route is gebasseerd op een zorgvuldige afweging van vele
aspecten, waaronder ook draagvlak onder omwonenden en
gebruikers.
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Inspraakreacties per mail gestuurd aan Cleantech Regio
Datum

Vraagstuk

Onderwerp

Type reactie

Reactie

13-12-2020

Wij gebruiken het fietspad om te wandelen, te fietsen en om te
joggen. Wandelen in noord/zuidelijke richting is gevaarlijk aan
de Zwolseweg en over de Oude Zwolseweg omdat daar geen
voetpaden liggen en omdat daar de auto’s vlak langs je heen
rijden.
Het beste alternatief voor een wandelaar is dan het fietspad.
Dit fietspad is naar onze mening veel te smal wat wij als onveilig
ervaren.
Te smal om naast elkaar te fietsen of te wandelen, want je komt al
vrij snel een tegenligger tegen.
Buurtbewoners zijn ook ook van mening dat iedereen die van het
fietspad gebruik wil maken, erbij gebaat is dat deze minstens 1 x
breder wordt dan de huidige breedte. Het zou nog prettiger en
veiliger zijn om ook een voetpad naast het fietspad te hebben,
zodat hondenbezitters en wandelaars veiliger kunnen genieten van
de prachtige route. Het favoriete klompenpad “Kopermolenpad”
loopt voor een deel ook over het fietspad. Natuurlijk begrijpen
wij dat aanwonenden van het fietspad bezorgd zijn over een evt.
verbreding van het fietspad, maar wij denken dat de veiligheid van
de ongemotoriseerde weggebruikers zwaarder weegt.

Breedte fietspad

Opmerking

De norm voor de breedte van een vlot en
veilig route is gelijk aan die voor hoogwaardige
fietsroutes en is 4 meter. De gehele route wordt
op deze breedte aangepast. Hierdoor kan 2 aan 2
gefietst worden in beide richtingen. Aangegeven
wordt dat op bepaalde delen veel wandelaars
aanwezig zijn. Op de aangegeven delen is in de
berm van het fietspad een wandelvoorziening
aangebracht.

13-12-2020

De kruisingen die je tegenkomt op de route zijn geen echte
obstakels met uitzondering van de Astaweg waar je vanuit
zuidelijke richting door hoge begroeiing het uitzicht ontnomen
wordt.

Veiligheid

Aandachtspunt

De kruising met de Astaweg is opgepakt en
herontworpen. De zichthoeken, ook vanuit
zuidelijke richting zijn aangepast en voldoen binnen
dit ontwerp aan de norm.

13-12-2020

Wij vermoeden dat schoolkinderen die met de fiets van Apeldoorn
richting Vaassen en omgekeerd rijden, niet geneigd zullen zijn om
om te fietsen langs het kanaal.

Gebruik

Mening

Ook in de verkenningsfase is op basis van
telonderzoeken geconstateerd dat veel scholieren
de Barronnenroute gebruiken. Dank voor de
bevestiging van dit beeld.
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23-12-2020

U vraagt om reactie op het drukste fietspad in Gelderland: welnu,
Advies over
ik snap niet dat hier een foto bij geplaatst wordt van 3 fietsers
communicatie
naast elkaar. Op dit fietspad kun je 1 fietser nauwelijks passeren.
Misschien wel slim om deze foto te vervangen. Een beeld zegt vaak
meer dan 1000 woorden.

Opmerking

Dankuwel voor uw reactie. Wij delen uw ervaring,
grote delen van het fietspad is uitsluitend
geschikt voor twee fiesters. Dat betekent dat bij
tegenliggers, achter elkaar gefietst moet worden.
Wij zullen hierop letten bij de berichtgeving over de
bestaande route. De verbeterde route wordt 4 m
breed. Dat is voldoende om twee aan twee elkaar
te passeren.

28-12-2020

Om enkele tonnen/miljoenen euro’s te gaan uitgeven om alleen
Verlegging van het
een denkwijze van het gebruik van de baronnenlijn te moeten
fietspad vanaf het
gebruiken voor een aanleg van nog geen 2 km fietspad om
tunneltje
vervolgens toch te moeten afwijken van deze route, omdat het
vanaf dit punt niet meer mogelijk is om het oorspronkelijke traject
te kunnen blijven vervolgen, aangezien reeds gedeeltes zijn
verkocht of in gebruik zijn genomen als parkeerplaatsen voor de
industrie, vind ik het persoonlijk weggegooid geld welke m.i. beter
besteed kan worden om te gebruiken voor een andere oplossing
vanaf het tunneltje.
Hiermee worden veel frustraties bij de vele aanwonenden
weggenomen en worden deze aanwonenden niet opgezadeld met
hoge kosten om b.v. schuurtjes, heggetjes, elektra kabels, leidingen
van sproei installaties weg te laten halen/verleggen/verplaatsen.
Tevens zullen er hekwerken geplaatst worden om een veiliger
gevoel te krijgen, omdat door het fietspad de mogelijk van een
snelle vluchtroute voor insluipers wordt gecreëerd.
Ook het uitzicht/woongenot van meerdere bewoners zal hierdoor
veranderen.
Ik weet dat bepaalde ideeën vast gaan zitten tussen de oren van
degene die deze plannen ontwikkelen omdat ze er van overtuigd
zijn dat hun plannen goed zijn en dat het hierdoor zeer moeilijk
wordt om in iemands ander inzicht en door andermans ogen en
gedachten zich te kunnen verplaatsen.

Suggestie

De gedachte om het fietspad te verleggen en
parallel aan de rondweg te leggen is interessant.
Voor de fietsers van Vaassen direct naar Heerde kan
dit een interessante, directe route zijn. Hier kleven
echter twee nadelen aan, die er voor gezorgd
hebben dat voor een tracé dat uitkomt op de
kruising Zuukerweg-Kweekweg. Het overgrote deel
van de fietsers uit Vaassen heeft een bestemming
in Epe of Epe Centrum, daar is dit alternatieve
tracé geen optie voor. In de studie Epe-Heerde
is gebleken dat het alternatieve tracé ongunstig
aankomt in Heerde. Dit in tegenstellling tot het
tracé over het spoorbaantracé. De suggestie om
gronden te ruilen is interessant. Dit kan eventueel
worden meegenomen nadat in het Definitief
Ontwerp de ligging bekend is.
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Maar als dat lukt, dan zal men inzien dat voor een ieder
weldenkend nuchter mens het een plan is wat eigenlijk van de
zotte is.
Ik begrijp dat jullie nu denken dat ik ook vanaf één plan van tussen
mijn oren aan het denken ben, maar ik heb na de bijeenkomst in
de Hezenbrink te Emst destijds al aangegeven, dat het m.i. beter
zou zijn om vanaf het tunneltje naar rechts af te buigen en parallel
aan de rondweg richting industrie terrein het fietspad aan te
leggen.
De grond die hiervoor aangeschaft zou moeten worden, zou men
wellicht met de eigenaar kunnen ruilen met een gedeelte van het
spoorlaantraject.
Ik denk dat 6 meter genoeg zou moeten zijn om het snelle fietspad
aan te leggen, aangezien de meeste huurders 8 meter huren van
de oorspronkelijke spoorbaan, blijft er nog 6 meter over van de 14
meter, om te ruilen.
Het volgende voordeel is dat men vanaf het industrie terrein via
b.v. een tunneltje bij de rotonde bij de autowasserij, rechtdoor
naar de volgende rotonde kan fietsen, om hier een keuze te maken
naar het centrum van Epe, of naar het kanaal richting Oene en kan
vanaf daar nagedacht worden over een snelle fietsroute richting
Heerde.
Dit zou voor in de toekomst ook een oplossing kunnen zijn voor
de gemeente Heerde, aangezien daar het oorspronkelijke traject
dwars door het centrum van het dorp loopt, wat m.i. ook voor vele
problemen zal zorgen.
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29-12-2020

De FIETSROUTE APELDOORN - VAASSEN - EPE moet zeker door
Tracé fietsroute in
gaan en dan via de oude spoorbaan omdat de route langs het
Epe
kanaal verdrinkings slachtoffers zal geven en omdat deze route te
ver buiten de dorpen ligt.
Wat betreft de bezwaren van aan wonenden in Epe het volgende:
1 Het fiets pad komt niet door hun tuin maar langs hun achter tuin.
2 Al deze mensen weten vanaf dat ze daar wonen dat de grond
slechts tijdelijk is gehuurd in ver band met de aanleg van het
fietspad.
3 Er blijft bij een ieder nog ruim voldoende achter tuin over na de
aan leg.
4 Er zijn recent een paar aan liggende woningen verkocht welke
zwaar zijn over boden, dit bewijst dat dit plan zeker niet nadelig
voor deze bewoners is.

Standpunt

Dankuwel voor uw reactie. Voor alle fietsroutes
geldt dat veiligheid voorop staat, ook bij een
eventuele Kanalenroute. Echter die route is thans
geen onderwerp van onderzoek. Gebruik maken
van de verpachte gronden van het spoorbaantracé
is één van de drie alternatieven voor de route in
Epe. Een zorgvuldige afweging zal bepalen welk
tracé gekozen wordt.

5-1-2021

Bij dit beoogde fietspad is (helaas voor u) nut en noodzaak niet
aangetoond. Het enige aantoonbare is, dat de overheid (of de
instanties die door haar aangewezen zijn) graag automobilisten uit
de auto en op de fiets naar het werk willen laten gaan. Een nobel
streven: goed voor gezondheid en milieu.

Nut en noodzaak

Standpunt

Nut en noodzaak maakte deel uit van de
verkenningsfase van de F50. Bij de beslissing aan
het eind van deze VO-fase komt dit weer terug.

5-1-2021

Inmiddels is het Nieuwe Werken volledig geaccepteerd:
ambtenaren gaan niet meer 5 dagen in de week naar kantoor. Ook
in de toekomst is dat niet het plan.Leraren: die werken verspreid
door Apeldoorn. Alleen zij, die op het “ Fruijtiercollege “ werken,
hebben baat bij een snelfietspad als ze in de noordelijke dorpen
wonen.De werkers op de industrieterreinen zijn werkzaam ten
oosten en ten westen vlak bij het kanaal of daar in de buurt en bij
de grote uitbreiding langs de A 50. Voor deze werknemers is de
“Baronnenlijn “ niet interessant.

Nut en noodzaak

Standpunt

Nut en noodzaak maakte deel uit van de
verkenningsfase van de F50. Bij de beslissing aan
het eind van deze VO-fase komt dit weer terug.

5-1-2021

Een groot punt is de voorwaarde voor een snelfiets: geen
belemmeringen onderweg. Ja, dat is nu net een punt. Met 36
kruisingen op de route is de Baronnenlijn een onding. Hoe wilt
u al die kruisingen beveiligen? Met 144 verkeersborden en leeg
gekapte , overzichtelijke kruispunten? Voorrang moet je krijgen,
niet nemen…. En dan de “tunnels” die er moeten komen bij
Vaassen en Anklaarse weg…..gedrochten die geld verslinden en
geen wezenlijke oplossing bieden.

Verkeersveiligheid

Standpunt

Voor alle fietsroutes geldt dat veiligheid voorop
staat, dus ook voor deze F50. Om conflicten tussen
auto en fietsverkeer te voorkomen zijn maatregelen
op de kruisingen gewenst (veiligheid / uitzicht),
is het instellen van de voorrang gunstig voor fiets
(comfortabel door fietsen) en voor de auto sturend
(snelheidsreducerend).
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5-1-2021

De oplossing van dit alles: Er ligt een prachtige fietsweg, met
weinig belemmeringen, verlichting en oplosbare hobbels: HET
KANAAL.

Routekeuze

Standpunt

In de verkenningfase is een keuze gemaakt voor de
Baronnenroute en de Veluweflankroute. De route
langs het Kanaal is geen uit te werken optie meer.

30-12-2020

Het eventuele nieuwe fietspad is overbodige luxe is en moet veel
kosten, het staat voor sommige mensen natuurlijk interessant
zo’n project kunnen ze lekker mee showen. Ga het geld toch beter
besteden, vooral in deze tijd zijn er belangrijkere doelen. Ik heb
de route gelopen van Apeldoorn naar Epe via de oude spoorlijn,
en terug helemaal langs het Kanaal via het Fietspad, een prachtige
route dus veel mooier kan het niet. En niet allemaal van de dure
projecten bedenken, heeft een normaal mens geen behoefte aan.

Investerings-kosten

Standpunt

Dankuwel voor uw reactie. In de verkenningsfase
is vastgesteld dat het huidige gebruik van de
Baronnenroute al voldoende aanleiding is om het
pad kwalitatief te verbeteren. De verwachting
is dat het fietsgebruik de komende decennia
nog zal groeien. De route langs het kanaal is in
de verkenningsfase afgevallen en thans geen
onderwerp van onderzoek.

8-1-2021

We maken ons zorgen om de Veiligheid en privacy. Het zijn nl. niet
de buren die een achterlangs gebruiken, maar talloze vreemden
die niets achter onze huizen te zoeken hebben. Verkeer voorlangs
je huis is normaal maar zo dicht langs je achtertuin niet.

Veiligheid en
privacy

Aandachtspunt

Dank u wel voor uw reactie. De zorgen omtrent
veiligheid en privacy zijn reeds eerder geuit en
meegenomen in het ontwerp. Om die reden wordt
bij het volgen van het spporbaatracé gekozen voor
afscherming met hekken en bij de oostelijk van de
tuinen gelegen spoorbaantracé, een aarden wal
met begroeing. het Voorlopig Ontwerp staat nog
niet vast. Bij het definitief ontwerp wordt in overleg
met aanwonenden naar de maximaal haalbare en
gewenste oplossing gezocht.

9-1-2021

De baronnen route breder

Breedte fietspad

Aandachtspunt

Uitgangspunt voor het ontwerp is een breedte van
4 meter

13-1-2021

Op eerder getoonde tekeningen zagen we dat het fietspad korter
langs de Laan van Fasna zou liggen. Op de huidige tekeningen/
plannen zie ik dat de bekende knik blijft zitten. We zien dagelijks
gevaarlijke situaties met het huidige fietspad. Met name in
de situatie dat er veel vrachtwagens vanuit de supermarkten
bevoorrading door deze straat komen (blauwe rechthoek). De
situatie is als de vrachtwagen voor de Laan van Fasna staat te
wachten deze het fietspad blokkeert, waardoor fietsers gevaarlijke
manoeuvres maken om over te steken.
In eerder getoonde tekeningen, situatie rode lijn als fietspad. moet
het verkeer vanuit de stationsstraat zowel het fietspad als Laan van
Fasna voorrang geven. Als het fietspad dan strakker langs de Laan
van Fasna loopt ontstaat er een veiligere situatie.

Gevaarlijke
situatie op kruising
StationsstraatLaan van Fasna te
Vaassen

Opmerking

Deze onveilige situatie is ook bij onze schouw
naar voren gekomen. Conform de richtlijnen voor
hoogwaardige fietsroutes wordt het fietspad
verhoogd aangelegd en in de voorrang geplaatst.
De route wordt inderdaad dichter bij de kruising
gelegd hierdoor moeten auto’s inderdaad op de
hoofdrijbaan stoppen. dit blijkt uit onderzoek
veiliger te zijn voor fietsers, maar wel meer
oponthoud te veroorzaken voor het autoverkeer. In
het definitief ontwerp zullen alle kruispunten nader
bekeken worden.
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24-1-2021

melding van het feit dat er verzuimd is om in het rapport “Verslag
Inspraakreactie
van inspraak Fietsroute F50 Apeldoorn-Vaassen-Epe”, melding te
maken van de zienswijzen en bezwaren van alle betrokken Wijken dorpsraden en van de handtekeningenactie van de actiegroep
Houd Wenum Groen [dd 6/6/2017]; meer dan 760 handtekeningen
van bewoners van Wenum die zich duidelijk hebben uitgesproken
tegen de komst van een snelfietsroute via het vroegere trein tracé;
een uiterst teleurstellende en onaangename omissie!

Aandachtspunt

In het verslag van Inspraak van 7 juli 2020 zijn
geen aparte inspraak reacties behandeld, maar
is de informatie gegroepeerd naar thema. Mede
naar aanleiding van dit verzoek is voor deze
inspraaknotitie gekozen om individuele reacties
wel op te nemen. Zo ook de betreffende brief met
handttekeningen.De handtekeningactie is mede
aanleiding geweest om een tweede route uit te
werken tot een schets- en voorlopigontwerp.

26-1-2021

De plaatsen waar de Flank route de private gronden doorsnijden
zijn niet aangegeven;

Perceelsnijdingen

Kaartmateriaal
onvolledig

Om inzichtelijk te maken of en zo ja welke percelen
nodig zijn voor de kwaliteitsverbetering van de
verschillende varianten van de route, zijn op de
kaarten de kadastrale ondergronden aangegeven
met blauwe lijnen. Als gevolg van de wet op de
privacy kunnen wij niet de betreffende eigenaren
aangeven.

26-1-2021

Tijdens het hele traject van de fietsroute hebben wij gezamenlijk
met dorps en wijkraden opgetrokken.
Ook nu blijven wij achter de eerder ingebrachte bezwaren staan
(in kopie zijn de stukken en handtekeningen van destijds opnieuw
ontvangen en zijn wederom aan het dossier toegevoegd)

Samenwerking
Opmerking
dorps- en wijkraden

7-4-2021

Graag breng ik onder uw aandacht het artikel van Patrick Jansen in Historische paden
dagblad Trouw van 2 april 2021.
en natuurgebieden
Hij verbaasd zich over de aanleg van snelfietspaden, vaak door
natuurgebied. Zelfs soms nota bene over historische paden! Helaas
kunnen veel burgers dit niet tegen houden. Ik hoop van harte dat
het bij de zgn Baronnenroute wél lukt. Er ligt immers al Het Kanaal.

14-7-2021

Zoveel geld uitgeven voor een stukje fietspad ,waar niemand op
zit te wachten is o.i een verspilling temeer doordat U veel mensen
dupeert mbt hun woon/leef situatie.

Opmerking

Hoge kosten project Opmerking

Kennis genomen van het betreffende standpunt.

Wij hebben kennis genomen van het betreffende
artikel. De informatie is gedeeld met de
projectgroep en de ontwerpers van de route. Alle
voors- en tegens worden op een transparante wijze
afgewogen en voorgelegd aan de stuurgroep van
de Cleantech Regio, die hierover een advies zal
uitbrengen aan de colleges van de gemeenten Epe,
Apeldoorn en de Provincie Gelderland. De route
langs het Kanaal is in deze fase geen onderwerp
meer van onderzoek.
Alle voors- en tegens worden op een transparante
wijze afgewogen, ook de kosten worden daarbij
in ogenschouw genomen en voorgelegd aan de
stuurgroep van de Cleantech Regio, die hierover
een advies zal uitbrengen aan de colleges van
de gemeenten Epe, Apeldoorn en de Provincie
Gelderland.
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14-7-2021

De kruisingen op de baronnen route veiliger maken

Kruispunten

Opmerking

Veiligheid voor de fietser heeft de hoogste
prioriteit. In principe wordt de fietser op alle
kruisingen in de voorrang geplaatst. Dit gebeurt
door het fietspad verhoogd aan te leggen,
haaientanden te plaatsen en voorrangsborden en
uitzichthoeken te verbeteren.

14-7-2021

geen brommers en scooters op het fietspad toelaten

Resrictie gebruik

Opmerking

Het toelaten van brommers, scooters en speed
pedelecs is nog onderwerp van onderzoek. Hierover
zal in de DO-fase een besluit worden genomen.

14-7-2021

de Baronnen route mooi aanplanten met nog wel uitkunnen kijken
over de prachtige vergezichten.

Groenvoorzieningen

Opmerking

Voor het ontwerpen van de route is een uitgebreide
studie verricht naar de landschappelijke kwaliteiten
van het gebied en de inpassingsmogelijkheden
van de route. Daar waar mogelijk worden de
kwaliteiten versterkt. Zo blijven vergezichten
gehandhoofd, beeklopen aangeplant, singels in het
gebied versterkt en laanstructuren hersteld. Dit zijn
enkele voorbeelden die terugkomen in het ontwerp
en het inrichtingsplan dat in de DO-fase wordt
opgesteld.

14-7-2021

Oversteekplaats voor vee aan de Veldmaterweg 2x staat niet
aangegeven;

Vee oversteekplaats Kaartmateriaal
onvolledig

We gaan met de betreffende eigenaar in gesprek
om de exacte locatie van de veeoversteek te
bepalen en in de DO-fase een passende oplossing
te vinden.

14-7-2021

Oversteekplaats voor vee aan de Flesse staat niet aangegeven;

Vee oversteekplaats Kaartmateriaal
onvolledig

We gaan met de betreffende eigenaar in gesprek
om de exacte locatie van de veeoversteek te
bepalen en in de DO-fase een passende oplossing
te vinden.

14-7-2021

Aanwezigheid van Vee op de Flesse en Veldmaterweg om de
weilanden te bereiken door over de route te lopen staat niet
aangegeven;

Vee oversteekplaats Kaartmateriaal
onvolledig

We gaan met de betreffende eigenaar in gesprek
om de aard en omvang van het veegebruik te
bepalen en in de DO-fase een passende oplossing
te vinden.
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14-7-2021

Landbouw en vrachtverkeer op de fietsroute ter plaatse van
boerderijen(2x) aan de Flesse zijn aangeven;

Vrachtverkeer op
rijbaan

Opmerking

De route wordt terplaatse ingericht als een
fietsstraat buiten de bebouwde kom. In principe
is een dergelijke inrichting geschikt voor
vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. Hier zijn
goede ervaringen mee opgedaan tussen Teuge
en Apeldoorn. Mochten bijzondere voertuigen
aanleiding geven tot aanpassing van het ontwerp
dan is dat mogelijk in de volgende DO-fase.
Hiervoor gaan we in overleg met de gebruikers van
de Flesse.

14-7-2021

Bereikbaarheid Zorgboerderij Wenum hoeve staat ernstig
onderdruk;

Bereikbaarheid
zorgboederij

Opmerking

Bij het ontwerp van de fietsroute is rekening
gehouden met de huidige kwaliteit van
bereikbaarheid van de zorgboerderij. Wij gaan in
overleg met de eigenaar van de zorgboerderij of
de aard en het gebruik van de instelling aanleiding
geeft tot aanpassingen in het ontwerp in de DOfase.

14-7-2021

Zorg om de veiligheid. De combinatie Landbouw verkeer (extra
druk door eerdere maatregelen nabij de Watermolen) en de
beperkte ruimte maken het geheel onveilig voor mens en dier;

Veiligheidszorg

Opmerking

Veiligheid voor de fietsers heeft de hoogste
prioriteit. Daarom kiezen we op de Flesse voor
een fiesstraat buiten de bebouwde kom. Na een
vrijliggende fietspad is dit de veiligste oplossing,
die voldoet aan de normen van het CROW.
Vrijliggende fietspaden is gezien het aantal
andere weggebruikers en de hoge kosten en
grondaankopen niet voor de hand liggend.

14-7-2021

Aankoop van private gronden aan de Flesse hebben grote
consequenties voor de bedrijfsvoering.

Risico’s bedrijfsvoering door
aankoop gronden

Opmerking

Bij het ontwerp van de route is getracht de route
geheel op publieke gronden ter realiseren. Echter
als gevolg van de veiligheid, de gewenste kwalitatief
hoogwaardige inpassing en de eisen en wensen van
de omgeving is aankoop van gonden noodzakelijk.
In alle gevallen gaan we met de betreffende
eigenaren in overleg om de aan te kopen gronden
te minimaliseren en gezamelijk tot een zo goed en
haalbaar mogelijk ontwerp te komen.

60

Inspraakreacties n.a.v. Informatieavonden
Mail Reactie
1

Woongebied

Mijn vrouw en ik wonen aan de Tolweg. Niet alleen hebben we vanaf ons
Epe
huis direct zicht op het fietspad, ik kan stellen dat we er vele malen per dag
gebruik van maken. Enkele voorbeelden: we gaan met de fiets naar Epe of
naar het dorp Emst, we wandelen met de hond langs het fietspad of steken
het over bij de Tolweg, ik rijd paard langs het fietspad of steek het over bij de
Tolweg en ten slotte kruisen we het fietspad met onze auto diverse keren bij de
Westendorperweg. We zijn dus zonder meer belanghebbend, maar we zijn tot
dusver op geen enkele manier geïnformeerd vanuit de projectgroep (overheid)
die hiermee al langere tijd bezig is. Dit vinden we op zich al vreemd. Ik wil op deze
manier onze gedachten bij dit plan aan u kenbaar maken opdat u ook met de
belangen van direct omwonenden rekening kunt houden.

(oktober/november 2021)

Antwoord
Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om te reageren op de
plannen om een vlotte en veilige fietsroute te creëren voor de inwoners
en forenzen van Apeldoorn, Vaassen, Emst en Epe.
In uw brief lezen we dat u bezwaar heeft tegen de aanpassing van het
huidige fietspad, dat u kunt zien liggen vanuit uw woning. Ook geeft u
aan het gevoel te hebben dat u niet geïnformeerd wordt. Dat betreuren
we.
Momenteel voeren wij gesprekken met bewoners die aan het
fietspad wonen en bij wie de aanleg mogelijk gevolg heeft voor hun
bedrijfsvoering, perceel of tuin. Uw perceel ligt iets van het fietspad
af, waardoor u niet in deze ronde gesprekken benaderd bent. Maar
als u de krant en social media heeft gelezen dan bent u wel degelijk
geïnformeerd over de plannen en heeft u in het verleden mogelijk de
informatiebijeenkomst over het schetsontwerp bijgewoond. Ook op
de website van de Cleantechregio en van de gemeente Epe heeft u het
een en ander kunnen lezen. Aan uw mail kunnen wij aflezen, dat u wel
degelijk op de hoogte bent, daar zijn we blij om.
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Het hele project vinden we trouwens een goed voorbeeld van geldverspilling
Epe
van overheids - (lees: belasting)geld!. Volgens ons is dit een oplossing voor een
probleem dat er niet is. Als we kijken wie vooral gebruik maken van dit fietspad,
althans het gedeelte waar wij iets over kunnen zeggen omdat we dat dagelijks
gadeslaan, dan zijn het recreanten, scholieren en mensen die boodschappen gaan
doen in Emst of Epe. In de laatste categorie en de recreanten zijn de ouderen
meer dan gemiddeld vertegenwoordigd. Die houden ervan om met redelijk
weer rustig te fietsen en tegelijkertijd te genieten van de omgeving. Bij slechtere
weersomstandigheden pakken ze de auto of laten de boodschappen bezorgen.
Een snelfietspad zal daar geen verandering in brengen. Dan de scholieren:
die rijden niet alleen, een enkeling daargelaten, maar in groepjes, omdat ze
aandacht voor elkaar en onderling veel lol hebben. Ook zij zullen hun gedrag niet
aanpassen als er een snelfietspad is. Veel forensen zien we niet op dit traject en
dat is volgens ons ook niet te verwachten. Er is dus geen enkele noodzaak om
voor heel veel geld (neem alleen al enkele tunnels) een nieuwe fietsroute aan te
leggen. Echt een onzinnig plan!

Uw mening is van belang bij de besluitvorming over het fietspad.
Graag voegen wij deze toe aan de lijst met gespreksverslagen die
wij geanonimiseerd ter inzage leggen, samen met de stukken, bij de
beslissers (dit zijn de stuurgroep van de Cleantechregio, het college en
de gemeenteraadsleden van de gemeente Epe en Apeldoorn).
Op de informatieavonden kunt u horen hoe er in de plannen wordt
omgegaan met medegebruikers (wandelaars, ruiters, ezels en mensen
die hun hond uitlaten langs de route) en hoe er omgegaan wordt met
de veiligheid. Deze punten zullen in het definitief ontwerp verder
worden uitgewerkt.

De verkeersveiligheid op een snelfietspad zal niet kunnen worden gegarandeerd.
Zoals al geschreven maken vooral (oudere) recreanten en boodschappers
gebruik van het fietspad. Door de hogere leeftijd neemt de fietsvaardigheid en
het reactievermogen af. We kennen allemaal de ongeluksstatistieken waarin de
oudere weggebruikers hoog scoren. Als we deze groepen op eenzelfde fietspad
laten rijden als de snelfietsers dan voorzien we ongelukken omdat de niet alle
ouderen adequaat zullen kunnen anticiperen op hogere snelheden van de
snelfietsers. En wat doen we met de in uw artikel al genoemde dagjesmensen
met ezelkarren? We zien die heel veel gebruik maken van het fietspad. Ze lopen
daarbij in groepjes, vaak (logisch) met kinderen van alle leeftijden eromheen.
Druk in gesprek en soms geen aandacht voor het fietsverkeer. Kinderen die pas
laat reageren op situaties. Mijn vrouw en ik hebben al te vaak meegemaakt dat
we bijna moesten stoppen als we zo’n gezellig groepje tegenkwamen. Dan het
uitlaten van de honden. Dat zal met snelfietsers leiden tot ongelukken als een
hond uitbreekt of losloopt. Van paarden is bekend dat ze schrikachtig kunnen zijn
en als vluchtdier onverwachte acties kunnen inzetten. Dat laat zich ook niet goed
combineren met veel snelfietsverkeer, zeker als je de electrische fiets niet hoort
aankomen.

Veiligheid is overigens een van de eisen voor het aanleg, dus als het pad
de veiligheid niet vergroot, dan wordt het pad niet aangelegd.

Epe
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Ten slotte vinden we de voorgenomen herinrichting, verbreding tot minimaal
vier meter, en het aanbrengen van verlichting landschappelijk ongewenst. Deze
omgeving kenmerkt zich juist door landelijkheid waarin het ‘s avonds nog vrij
donker is. Verlichting aanbrengen is in de huidige situatie niet nodig, omdat
het fietspad in de donkere uren toch niet veel wordt gebruikt. Dat zou voor
woon-werkverkeer niet anders hoeven zijn. Ook hier zien we dus een verspilling
van overheidsgeld. Behalve de investering moet ook gerekend worden op
onderhouds- en kosten van verlichting.

Epe

Verlichting is een punt waar zowel uit veiligheidsoogpunt als vanuit
het belang voor ecologie kritisch naar gekeken wordt. Het is ook nog
niet duidelijk als het fietspad door gaat, welke verlichting er zal worden
aangebracht en op welke punten. Er moet dus eerst nog besluitvorming
plaatsvinden, en als de beslissers door willen gaan met het fietspad,
zal het voorlopig ontwerp worden doorontwikkeld in een definitief
ontwerp, hierin komt ook de verlichting aan bod. Ook hierin heeft u nog
steeds inspraak.

2

In het verslag van de aanleg van de fietsroutes is niet meegenomen dat er 762
handtekeningen zijn opgehaald die tegen de route over het oude treinbaantrace
zijn. Misschien vergeten, maar wel zeer belangrijk. Wilt u dit alsnog toevoegen in
uw presentatie vanavond en ook bij de nog komende avonden.

Apeldoorn

De handtekeningactie van juni 2017 is mede aanleiding geweest
om een tweede route, de Veluweflankroute, uit te werken tot
een schets- en voorlopigontwerp. Gedurende het VO-proces en in
klankbordgroepbijeenkomsten is deze meermaals aangehaald en heeft
het signaal meegewogen in de ontwerpen.

3

Ik ben 25-10-2021 op de informatieavond geweest voor “vlotveiligfietsen” en
merkte dat er veel weerstand is vanuit de buurt.

Apeldoorn

Mijn bezwaar van het verbreden van de fietsroute zit voornamelijk op het
gebruik van scooters op dit traject. Het is momenteel ook al een fietspad, maar
er wordt niet gehandhaafd waar door er gevaarlijk situaties ontstaan als er toch
bromscooters rijden. Denk dat dit op te lossen is door er borden te plaatsen
die aangeven dat dit verboden is. Verder zijn er een aantal plaatsen waar veel
wandelaars (met honden) en het fietspad elkaar kruizen waaronder de brug bij
de koningsbeek en de kruisingen daarvoor. Misschien dat daar ook een oplossing
voor bedacht kan worden zodat de kans op een ongeluk verminderd wordt.

Apeldoorn

Daar waar er sprake is van een fietspad willen we dat niet vrij gaan
geven voor brom- en snorfietsers (scooters). Dit zal met bebording
duidelijk worden gemaakt, maar zal net als nu ook handhaving vergen.
Omdat op bepaalde delen bijv. veel wandelaars aanwezig zijn is
hiervoor in het ontwerp in de lengterichting aandacht geweest. Uw
oproep om ook de aandacht te hebben voor specifieke dwarsrichtingen
nemen we mee als het ontwerp doorontwikkeld mag worden.

Algemeen: weet ik niet of de nieuwe fietsroute tov de oude route veel extra
fietsverkeer gaat bevorderen, maar in de toekomst kijken is lastig en dan gebeurt
er niets. Misschien als we de huidige route handhaven en een aantal kruispunten
verbeteren we kosten kunnen besparen en later nog een keer onderzoeken of de
route veel vaker wordt gebruikt dan momenteel we de investering in een snellere
route beter kunnen verantwoorden.

Apeldoorn

Dank voor uw suggestie
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4

Jullie hebben een ontwerp van een fietspad gemaakt niet meer alleen langs onze Apeldoorn
boerderij, maar nu blijkbaar door mijn land/ tuin en huisje. Waarom denken jullie
dat het niet nodig is om een plan dat jullie maken over mijn land (blijkbaar) eerst
bij mij neer te leggen. Ten eerste al voor de mededeling, en het zou netter zijn
om eerst met mij in overleg te gaan. Dan voorkom je verbazing en toch wel enige
boosheid. Misschien heb ik het wel verkeerd doorgekregen of heb ik het verkeerd
gelezen, maar dat weet ik dus niet. Ik begrijp niet dat ik in het verslag wel een
plattegrond zie van onze boerderij. En in de krant zie ik een foto van ons plekje
ook nieuw ingetekend en ik weet van niets.. met verbazing heb ik vanochtend de
diverse mailtjes en appjes gelezen. Blijkbaar kennen jullie wel onze boerderij (kan
niet even vergeten zijn), maar persoon in gesprek gaan..? Erg teleurstellend. Wat
jullie ook totaal vergeten, dat er mensen zijn die niet naar de inloopavonden
kunnen gaan, ziekte..? Ik kan niet persoonlijk naar zo’n avond, toch wil ik wel
persoonlijk geïnformeerd worden, nu krijg ik allemaal via via informatie, wat is
werkelijkheid? Graag ontvang ik een reactie of iemand aan de deur. Wel graag
eerst een afspraak maken, ik ben net geopereerd.

We hebben begrip voor uw verbazing en standpunt. Nadat voorafgaand
op verschillende momenten is geprobeerd contact te zoeken met deze
eigenaar, heeft er inmiddels een persoonlijk gesprek plaatsgevonden.

5

Wat was ook alweer de vraag: Automobilisten uit de auto, op de fiets. Veilig
fietsen (dus niet veilig scooter rijden).

Dank voor de suggestie

Apeldoorn

Bij Veluweflankroute:
1 - hier is bij Mac Donalds al een verkeerslicht, dus een gunstige oversteek naar
het fietspad langs het Kanaal, richting stad, station en markt;

Dank voor de suggestie, deze locatie ligt vooralsnog te ver buiten de
route

2 - in 5 jaar tijd is er veel veranderd. Sinds 2017 zijn er industriegebieden
ingericht, die langs dit fietspad liggen. Een kans om de werknemers daar op de
fiets te krijgen

Dank voor de suggestie

Bij de Baronnenroute:
1 - veel natuur en cultureel erfgoed gaat wél verloren

Alle ecologische waarden zijn in beeld gebracht en waar mogelijk
blijven ze behouden of worden ze versterkt. Eventuele schade of
waardevermindering wordt gecompenseerd.

2 - de laatst gekozen oplossing voor de kruising Anklaarse weg, nl een rotonde,
is een theoretische oplossing: De bussen van/naar Fruijtiercollege en het vele
vrachtverkeer van/naar Stadhoudersmolen moeten deze rotonde nemen, zo’n
200m vóór verkeerslichten. Een onmogelijke situatie! Hebben jullie gedacht aan
de extra uitstoot van het remmende en optrekkende verkeer naast woonhuizen?
Het argument: “dan rijden ze daar niet meer langs” (op inspraakavond) is ook
theoretisch. Hoe komt dat verkeer dan op de Zwolse weg?

Er zijn verschillende varianten afgewogen van een tunnel tot een
gelijkvloerse oversteek met een VRI. Op grond van een technische
afweging in relatie tot de veiligheid van de overstekende fietsers en de
doorstroming van het autoverkeer is voorliggende oplossing gekozen.
In de volgende ontwerpfase zullen de aangehaalde punten van zorg
(stilstaand en optrekkend verkeer) daarin nader worden uitgezocht.
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6

7

Het is erg vreemd, dat bij al deze ontwerpfases er nog geen idee is van: hoe hard
je er mag, en wie er wel en niet op deze routes mag rijden.

Daar waar er sprake is van een fietspad willlen we dat niet vrij gaan
geven voor brom- en snorfietsers (scooters). Dit zal middels bebording
duidelijk worden gemaakt, maar zal net als nu ook handhaving vergen.
Op fietsstraten kan een afwijkend snelheidsregime worden toegepast,
bijv. 30 ipv 60km/h. Een besluit daarover zal onderdeel uitmaken van
een volgende fase

Het bundelen van de inbreng van Wijkraden en Bewoners geeft een heel
vertekend beeld van zowel bezwaren als tips voor alternatieven.

In de nota van inspraak is zo transparant mogelijk weergegeven welke
input er gedurende het proces is aangereikt met als hoogste doel elk
individu of organisatie zijn eigen inbreng zo goed mogelijk te laten
herkennen en deze allemal gelijkwaardig af te wegen.

Wij waren aanwezig bij de informatiebijeenkomst van 25 oktober in Wenum
Wiesel. Bij deze een korte reactie/enkele suggestie.

Apeldoorn

Hoewel we het zouden toejuichen als steeds meer mensen de fiets gaan
gebruiken, hebben we ook onze bedenkingen over de noodzaak van dit specifieke
project, gezien het aantal gebruikers van het traject op dit moment. Mocht het er
dan toch van komen, dan hebben wij de volgende opmerkingen:

Groei van het fietsverkeer is mede afhankelijk van de kwaliteit van de
route. Reeds in de vorige fase is onderzoek gedaan naar de potentie van
de route. De uitkomsten zijn mede aanleiding geweest om een Voolopig
Ontwerp van de Baronnenroute en de Veluweflankroute op te stellen.

Wij vinden het belangrijk dat er langs het fietspad (Baronnenroute) gewandeld
kan blijven worden. Niet alleen daar waar een apart (ruiter)pad voorgesteld
wordt, maar ook elders, b.v. via een wandel-paadje in de berm.

Waar bekend zijn nu aanvullend paden in de ontwerpen opgenomen, in
de vervolgfase zal nader worden bekeken

De wens van velen is om de omgeving zo donker mogelijk te houden; met de
verlichting willen jullie daar rekening mee houden door alleen kruispunten te
verlichten. Is er ook nagedacht over de mogelijkheden van dekwegverlichting (op
zonne-energie)?

In de basis zullen alle kruisingen met wegen vanuit verkeersveiligheid
van verlichting worden voorzien, op vele kruisingen is dat reeds het
geval. In de vervolgfase zal een passend verlichtingsplan worden
opgesteld en zullen suggesties als de uwe zeker worden meegenomen.

Belangrijk aspect i.o. inziens de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting in ons
mooie landschap. De voorstellen zien er positief uit, maar we hopen van harte
dat het geld niet op is als het om de ‘mooie afwerking’ gaat. Dat betekent dus een
evenwichtige begroting voor alle aspecten van dit project, die allen even zwaar
meetellen bij het go/no-go moment.

Dank voor het delen van uw standpunt

Met stijgende verbazing zie ik in het recente ontwerp dat praktisch de gehele
Veluweflankroute een fiets straat is geworden.
Dit zal gaan leiden tot een gigantische vorm van sluipverkeer.

Apeldoorn
Het asfalteren en strekken van semiverharde wegen kan tot een ander
gebruik leiden. Het wordt een aantrekkelijke fietsroute, maar ook
gemotoriseerd verkeer kan er beter gebruik van maken. Echter de fiets
heeft prioriteit en dat zal de uitvoering van de weg ook aangeven.
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De fietsstraat is met uitloop straks 6 meter breed en loopt op 90 meter na vanaf
de Stadhoudermolenweg tot aan de Groeneveldweg, Een voorrangsweg ideaal
voor Motor-auto-vracht en landbouwverkeer als Noord/Zuid verbinding.

Wij nemen kennis van uw signaal ten aanzien van mogelijk ongewenst
gebruik door andere weggebruikers dan aanwonenden en fietsers.
Wanneer de veluweflanroute nader uitgewerkt zal gaan worden zal dit
een belangrijk aandachtspunt zijn om verder uit te werken.

Motoren, brommers en scooters zullen niet schromen om vanaf de
Stadhoudermolenweg direct het fietspad/straat op te gaan.

Bebording en markering geven aan welke gedeelten van de route
uitsluitend voor fietsers toegankelijk zijn.

Diverse verkeersdeelnemers zullen de 90 meter horde van een fietspad negeren
bij de Stadhoudersmolenweg , dit zie je nu ook gebeuren bij de kruising van de
(oude)kanaalweg met de Stadhoudersmolenweg alsmede bij de kruising met
Wolvenbos/Stadhoudersmolenweg

Bebording en markering geven aan welke gedeelten van de route
uitsluitend voor fietsers toegankelijk zijn.

Uit zijwegen in en uitstromend verkeer zal plaatsvinden vanaf de
Wenumsedwarsweg, Papegaaiweg, Marleweg, Ramsbrugweg en Groeneveldweg,
Dit is vrijwel over de gehele Veluweflankroute.

Dit aandachtspunt wordt meegenomen bij een eventuele volgende fase
als voor de Veluweflankroute wordt gekozen.

De Oude Zwolseweg een grotendeels 30km weg met vele verkeersobstakels,
een onoverzichtelijke kruising met papegaaiweg bij de Wenumse school, het
o zo lastige punt het bruggetje bij de watermolen. Deze weg zal veelvuldig
ingeruild gaan worden door de bredere en beter te berijden voorrangsweg de
Veluweflankroute

Wij nemen kennis van uw signaal ten aanzien van mogelijk ongewenst
gebruik door andere weggebruikers dan aanwonenden en fietsers.
Wanneer de veluweflanroute nader uitgewerkt zal gaan worden zal dit
een belangrijk aandachtspunt zijn om verder uit te werken.

Vanaf de Groeneveldweg is er een ontsluiting richting Vaassen via de Oude
Zwolseweg of de Kanaweg, Dit zal veelvuldig gebruikt gaan worden als sluiproute
richting de snelweg op/afrit bij Apeldoorn Noord. En visa versa

Wij nemen kennis van uw signaal ten aanzien van mogelijk ongewenst
gebruik door andere weggebruikers dan aanwonenden en fietsers.
Wanneer de veluweflanroute nader uitgewerkt zal gaan worden zal dit
een belangrijk aandachtspunt zijn om verder uit te werken.

Wie de weg kent en dat zal snel leren kan vanaf industrieterrein
Stadhoudersmolen relatief eenvoudig de Fietstraat op om de Noord/Zuid
verbinding via de Fietsstraat op te pakken.

Wij nemen kennis van uw signaal ten aanzien van mogelijk ongewenst
gebruik door andere weggebruikers dan aanwonenden en fietsers.
Wanneer de veluweflanroute nader uitgewerkt zal gaan worden zal dit
een belangrijk aandachtspunt zijn om verder uit te werken.

Bij het ontsluiten van de Kanaalweg op de Stadhoudersmolenweg is de verkeer
intensiteit op de Kanaalweg enorm toegenomen, Ik zie deze bevindingen
nergens in de rapportages meegenomen. Ik ben er van overtuigd dat de
verkeersintensiteit net als op de Kanaalweg enorm gaat toe nemen als men kiest
voor de Veluweflankroute.

Wij nemen kennis van uw signaal ten aanzien van mogelijk ongewenst
gebruik door andere weggebruikers dan aanwonenden en fietsers.
Wanneer de veluweflanroute nader uitgewerkt zal gaan worden zal dit
een belangrijk aandachtspunt zijn om verder uit te werken.

Met deze Fietsstraat creëer je een sluiproute welke veelvuldig gebruikt zal gaan
worden door allerlei soorten gemotoriseerd verkeer, hetgeen de VEILIGHEID in
gevaar zal brengen.

Wij nemen kennis van uw signaal ten aanzien van mogelijk ongewenst
gebruik door andere weggebruikers dan aanwonenden en fietsers.
Wanneer de veluweflanroute nader uitgewerkt zal gaan worden zal dit
een belangrijk aandachtspunt zijn om verder uit te werken.

Kortom de Veluweflankroute is niet veilig te maken door deze in te vullen als
fietsstraat

Kennis genomen van het standpunt
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Graag wil ik nog het volgende commentaar geven op het voorlopige ontwerp van
de Baronnenroute;

Apeldoorn

De kritiek op de Baronnenroute zoals eerder verwoord in eerdere inspraaknotities
blijft wat mij betreft in stand, o.a. voor wat betreft het onrealistische
geprognosticeerde gebruik van de SFR via de Baronnenroute en de vernieling van
groen.

Kennis genomen van het standpunt

Uit een eerdere enquête blijkt ook dat er geen/nauwelijks draagvlak is onder de
omwonenden voor de aanleg van de SFR.

Uit inspraakreacties blijkt dat een goede fietsverbinding tussen Epe
en Apeldoorn gewenst is en dat de Barronnenroute een voor de hand
liggende keuze is.

Specifiek op het voorlopig ontwerp heb ik het volgende commentaar op het stuk
Anklaarseweg-Hogenkampseweg:
Door het aanleggen van 6 m (4 m plus 2 x 1 m) breedte aan fietspad in combinatie
met een naastgelegen voetpad, verdwijnt de volledige groenstrook aan De
Jagershuizen

Alle ecologische waarden zijn in beeld gebracht en waar mogelijk
blijven ze behouden of worden ze versterkt. Eventuele schade of
waardevermindering wordt gecompenseerd.

Ook zal dit noodzaken tot kap van de aanliggende bomen, wat vanuit klimaat- en
ecologisch oogpunt verwerpelijk is.

Bij het Voorlopig Ontwerp worden de te kappen bomen op tekening
vervangen. De voorgestelde aanplant is in het plan groter dan de
voorstelde kap.

Bovendien is dit een ernstige inperking van het woongenot van de omwonenden.

Kennis genomen van uw standpunt

Onduidelijkheid over het toestaan van speed pedelecs in relatie tot het toestaan
van bromfietsen en ander gemotoriseerd verkeer op het fietspad.

Daar waar er sprake is van een fietspad willen we dat niet vrij gaan
geven voor brom- en snorfietsers (scooters). Dit zal middels bebording
duidelijk worden gemaakt, maar zal net als nu ook handhaving vergen.

Dit is in strijd met eerdere afspraken met omwonenden, en leidt tot een toename
van geluidsoverlast.

Omdat snor- en bromfietsers op de route niet toegestaan blijven,
verandert de geluidssituatie niet.

Nu is gemotoriseerd verkeer niet toegestaan. Wordt voorkomen dat er een
toename van het bromfiets en scooterverkeer plaatsvindt op het fietspad, en zo
ja hoe?

Daar waar er sprake is van een fietspad willen we dat niet vrij gaan
geven voor brom- en snorfietsers (scooters). Dit zal middels bebording
duidelijk worden gemaakt, maar zal net als nu ook handhaving vergen.

Hoe gaat dit gehandhaafd worden (dat is nu al niet het geval)?

Handhaving maakt geen onderdeel uit van het op te stellen Voorlopig
Ontwerp.
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De fietsrotonde op de Anklaarseweg leidt tot een onoverzichtelijke en onveilige
situatie op de drukke weg. Fietsers houden zich niet aan éénrichting. De
Jagershuizen kent maar één uitgang op de Anklaarseweg. Het is nu al vaak heel
lastig om vanuit De Jagershuizen de Anklaarseweg op te rijden, met name als
je vanuit de Jagershuizen links af wilt. Nu is er nog een behoorlijke afstand tot
de stoplichten met de Zwolseweg, en heb je soms nog zicht op een ‘gat’ in het
verkeer vanuit die kant. Dat wordt echter een stuk lastiger, als de enige uitrit,
zoals voorzien in het ontwerp, dichter op de stoplichten van de Zwolseweg komt.
Los nog van het directe nadeel van de huidige bewoners van De Jagershuizen
rond de nieuwe uitrit (alle verkeer gaat direct voor hun huis langs).
9
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Wel heb ik 2 vragen, die ik graag per e-mail aan u/jullie voorleg:

Er zijn verschillende varianten afgewogen van een tunnel tot een
gelijkvloerse oversteek met een VRI. Op grond van een technische
afweging in relatie tot de veiligheid van de overstekende fietsers en de
doorstroming van het autoverkeer is voorliggende oplossing gekozen.
In de volgende ontwerpfase zullen de aangehaalde punten van zorg
(ontsluiten Jagershuizen, nieuwe aansluiting Jagershuizen, stilstaand en
optrekkend verkeer) daarin nader worden uitgezocht.

Epe

1. Ik woon in de buurt van de rontonde Deventerstraat/Lan van Fasna in Vaassen.
Op den duur wil ik mijn kinderen alleen naar school laten gaan (De Violier). Zij
moeten daarbij de rotonde oversteken (welke ik al niet echt veilig vind, als ik zie
hoe hard er daar gereden wordt).

De rotonde Deventerstraat/Laan van Fasna wordt aangepast naar
een T-splitsing, waar het fietspad een voorrangspositie krijgt t.o.v
het overige verkeer. Het is dan een vrij liggend fietspad, waardoor de
verkeersstromen beter gescheiden zijn, en het voor fietsers dus veiliger
wordt.

Moet ik me straks ook zorgen gaan maken dat zij gevaar lopen omdat zij de
fietssnelweg over moeten steken, met hard rijdende e-bike’s en scooters die nog
harder kunnen dan ze nu al gaan, omdat ze overal voorrang hebben?

Binnen de bebouwde kom geldt voor alle verkeer een maximum
snelheid, ook e-bikes mogen er niet harder dan 30 km/uur. Scooters
mogen niet over de snelfietsroute.

2. Het fietspad wat er nu ligt wordt ook vaak door voetgangers gebruikt. Ook
omdat een gedeelte hondenuitlaatplek is. Dit zorgt soms voor onveilige situaties,
aangezien er geen ruimte is voor voetgangers en honden, en fietsers en scooters
hard voorbij komen.

We weten dat er op veel plaatsen medegebruik is van het huidige pad.
Door de verbreding wordt dit beter realiseerbaar en veiliger. Ook zullen
op een aantal plekken wandel en ruiterpaden langs het fietspad worden
aangelegd, om de verkeersstromen veilig te scheiden.

Kan er binnen de bebouwde kom ook een voetpad langs de fietssnelweg komen?

Het zal geen fietssnelweg worden, maar een vlotte en veilige fietsroute.
Op veel plaatsen is gewoon een trottoir binnen de bebouwde kom,
zoals nu ook het geval is naast het fietspad.

-Kunt u mij duidelijk maken waarom deze route per se in een / onze woonwijk
eindigen moet? De route sluit weliswaar aan op de bebouwde kom van
Apeldoorn, maar biedt op dit moment nog steeds geen volwaardige aansluiting
naar het centrum.

Apeldoorn

De route eindigt op de Ankelaarseweg of de Stadhoudersmolenweg.
Daar sluiten de routes aan op het stedelijk fietsnetwerk van Apeldoorn.

In een concept verkeersvisie in 2017 (sic!) is ooit het gebied Koninginnelaan/
Nobelstraat/ Meester van Hasseltlaan aangewezen als zoekgebied voor het
invullen van een ontbrekende schakel in het netwerk van fietsdoorstroomassen.
Dit is echter sindsdien niet uitgewerkt. De bestaande routes naar welke kant ook,
zijn nog steeds van onvoldoende fietskwaliteit.

Apeldoorn

We nemen kennis van uw standpunt
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Apeldoorn

- Het is 4, bijna 5 jaar na 2017, waarom heeft Apeldoorn haar huiswerk nog steeds Apeldoorn
niet af?

De route via Jagershuizen is een logisch vervolg/onderdeel van de
Baronnenroute en sluit aan op de Anklaarseweg waar de fietsers zich
verdelen over diverse fietsroutes. Dit hebben tellingen uitgewezen.
Aansluiting op de fietsdoorstroomas Koninginnelaan is zo’n belangrijke
fietsroute. In 2017 was er nog geen voorkeursroute bekend voor de F50,
waardoor er een zoekgebied in beeld was. Nu is de voorkeursroute de
Baronnenroute.
Uit financiële overwegingen gebeuren optimalisaties van fietsroutes
meestal in combinatie met onderhoud.

- Ik stel voor dat u het spoorbaanpad niet laat lopen over de Jagershuizen, maar
laat afzwaaien via de Plasweideweg naar de Stadhoudersmolenweg en dan via de
Anklaarseweg naar het nieuwe kanaalfietspad.

Apeldoorn

In de vorige fase zijn verschillende routes verkend. Op grond van
verschillende aspecten is uiteindelijke gekozen voor uitwerking van het
spoorbaanpad.

- Waarom ligt er van uw kant niet een dringend advies waarin de Baronnenroute Apeldoorn
niet eindigt via De Jagershuzen maar eindigt aan de Anklaarseweg, kruising kanaal
Noord en daar aansluit aan de fietsroutes richting centrum. Aan de westzijde van
het Kanaal is nl. onlangs een geheel nieuwe fietsvoorziening gerealiseerd, ligging
is tussen Pletterijweg en de Anklaarseweg

Een dergelijk advies zou niet overeenkomen met de uitkomsten van het
stromenonderzoek

- Kunt u mij een fietstelling toesturen van De Jagershuizen van onlangs?

Apeldoorn

Op geoportaal.gelderland.nl zijn alle telpunten en telresulaten van de
afgelopen jaren in te zien.

Tot slot nog iets anders, nl. een voorstel over de naamgeving: de naam
Treinbaanpad stel ik voor. De naam Treinbaanpad doet meer recht aan
degenen die ooit met eigen arm en mankracht de spoorbaan aanlegden en in
standhielden. En aan allen die met hun persoonlijke inzet de treinen rijdende
hielden en met gevaar voor eigen leven in oorlogstijd stil legden. Wat hebben de
baronnen ingebracht dan hun bij geboorte ontvangen titel of geld? Mijn voorstel:
ere wie ere toekomt!

Apeldoorn

Dank voor uw suggestie

Graag zouden wij via deze weg een reactie als nieuwe bewoners (de Jagershuizen) Apeldoorn
willen toevoegen aan de inspraaknotitie. Wij hebben de informatieavond
afgelopen Maandag in Wenum Wiesel bijgewoond en zouden graag de volgende
punten betreft aanleg Baronnenroute onder de aandacht willen brengen:
- Allereerst moeten wij mededelen dat bij aankoop van een huis langs deze
eventuele route er geen informatie of bestemmingsplan wordt gedeeld
betreft verbreding van het fietspad langs onze erfgrens noch het verdwijnen
van de ecologische groenstrook zoals medegedeeld bij aanleg van de wijk de
Jagershuizen in 1994;

Apeldoorn

De gehele route is nog in een planfase. Het
Omgevingsvergunningtraject dat bij een feitelijke realisering hoort
(zoals een bestemmingsplanwijziging) zal pas na vaststelling van een
definitiefontwerp worden opgestart.
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- Ten tweede brengt de aanleg van een ‘snel’ fietspad meer geluidsoverlast,
Apeldoorn
rommel, verstoring van natuur (zie, nu lopen de egeltjes rustig snachts langs het
fietspad), en het vergemakkelijken van insluipers in de aangelegen tuinen langs
het fietspad - hierbij wordt het woord ‘veilig’ fietsen te niet gedaan aangezien het
dan niet meer ‘veilig’ wonen en leven betreft;

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de bestaande kwaliteiten
van de route en de omgeving. De route is daarbij zorgvuldig ingepast.
In de volgende fase wordt wederom met individuele aanwonenden
gesproken over de inpassing van de route.

- Tevens de bedachte rustplekken/schuilhuisjes langs de route zullen veel
hangjeugd, rommel en overlast met zich mee brengen;

Apeldoorn

Dit aandachtspunt zal worden betrokken bij de volgende ontwerpfase

- Tot slot, zal de oprit naar de wijk de Jagershuizen een gevaarlijke
verkeerstroom op gang brengen zowel voor de wijk (in en uit rijden) als voor de
Anklaarseweg waar elke dag nu al file staat. Gezien het feit dat hierover geen
antwoord gegeven kon worden tijdens de informatie avond, betwijfelen wij nog
meer de veilighied en het ‘nog niet geheel uitgedachte plan’ hierachter.

Apeldoorn

Er zijn verschillende varianten afgewogen van een tunnel tot een
gelijkvloerse oversteek met een VRI. Op grond van een technische
afweging in relatie tot de veiligheid van de overstekende fietsers en de
doorstroming van het autoverkeer is voorliggende oplossing gekozen.
In de volgende ontwerpfase zullen de aangehaalde punten van zorg
(ontsluiten Jagershuizen, nieuwe aansluiting Jagershuizen, stilstaand en
optrekkend verkeer) daarin nader worden uitgezocht.

Hou rekening met voldoende parkeerruimte voor de aanwonenden Vormerij
nrs.41tm73.

Epe

Dank u wel voor uw suggestie. Als na besluitvorming blijkt dat de route
doorgaat, dan wordt het ontwerp in detail uitgewerkt in een definitief
ontwerp. Hierin zullen ook de parkeerplaatsen bekeken worden.

Langs de Laan van Fasna wordt nu op het fietspad heel veel gewandeld. Zorg
voor een wandelpad (trottoir) langs het snelfietspad in de bebouwde kom van
Vaassen.

Epe

Dank u wel voor de suggestie. De wandelaars zijn bij ons in beeld en
zullen onder de aandacht zijn bij mogelijke uitwerking van het ontwerp.

Hierbij nog een reactie ten aanzien van de flankroute in Wenum Wiesel.

Apeldoorn

Over een deel van deze route namelijk de Veldmaterweg ga ik regelmatig met vee Apeldoorn
de weg over( in de lengterichting) om de verschillende weidepercelen te kunnen
bereiken. Dit ter hoogte van de huisnummers 10 tot voorbij nr.13 richting de
Marleweg en andersom, over een afstand van circa 300 meter. Om dit te kunnen
is de doorgang voor alle verkeer enige tijd afgesloten. In de huidige situatie is dit
soms al niet makkelijk, laat staan als het gaat om een drukke fietsstraat. Hierdoor
is ook meer kans dat fietsers de afzetting verwijderen (door onbegrip,onkunde
of baldadigheid) waardoor het vee kan ontsnappen. Dieren kunnen dan
terecht komen op de drukke papegaaiweg, of erger nog kanaal noord, wat zeer
gevaarlijke situaties kan opleveren voor het verkeer en de dieren.

Deze locatie is reeds in beeld gebracht zal in het volgende
ontwerpproces van deze route worden meegenomen en uitgewerkt

Tevens wil ik er op wijzen dat ook op dit deel van de route regelmatig (zwaar)
landbouwverkeer gebruik zal maken van deze voorgenomen fietsstraat, wat kan
lijden tot onveilige situaties.

Apeldoorn

De route is ontworpen conform landelijke richtlijnen voor het ontwerp
van wegen en fietspaden, waarbij rekening is gehouden met het
verwachte gebruik.

Tot slot hoop ik dat U met een verstandig advies richting de gemeenteraad gaat
en kiest voor de Baronnenroute. Want laten we eerlijk zijn, de flankroute is
gewoon gekkenwerk.

Apeldoorn

Kennis genomen van de voorkeur voor een variant
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In de meest recente documentatie zie ik een aantal punten onvoldoende voor
het voetlicht gebracht. Ik licht er hier een toe: de unieke kans voor de algehele
mobiliteit in de regio door een feeder/doorsteek ter hoogte van de Hommel
/ Wenumseveldweg vanaf de Baronnenroute naar de Stadhoudersmolenweg
fietspaden te creëren.

Apeldoorn

De feeder/doorsteek vanaf de Baronnenroute ter hoogte van de Hommel
Apeldoorn
is de ideale ontsluiting per (snel)fiets van en naar het bedrijventerrein
Stadhoudersmolen (en eventuele uitbreiding!) alsook bedrijventerrein Noord.
Dit zonder de verbinding verder naar het zuiden/Anklaarseweg en westen van
Apeldoorn te hinderen. Een win-win situatie dus. De uitwaaier mogelijkheden
van een feeder/doorsteek vanaf de Baronnenroute ter hoogte van de Hommel
vanuit het noorden naar zowel het oosten als het westen verloopt voor beide
richtingen via brede fietspaden met voorrang. Erg veilig dus. De feeder/doorsteek
vanaf de Baronnenroute ter hoogte van de Hommel is de kortste en meest recht
denkbare route (slechts 1 bocht) tussen Epe en Apeldoorn Oost tot aan de
Oost Veluweweg alsook het nieuwe fietspad langs Kanaal Noord (2 bochten) en
diens aansluiting richting Deventer. De kans van de feeder/doorsteek vanaf de
Baronnenroute ter hoogte van de Hommel om fietsverkeer vanuit het noorden al
voor de stad te scheiden in oost en west om druk om de drukkere kruisingen in de
stad te verlichten. Bovendien is deze feeder/doorsteek ter hoogte van de Hommel
vanaf de Baronnenroute honderden meters korter dan de Veluweflankroute
met hetzelfde effect qua aansluiting op de stad waarmee de Veluweflank variant
compleet overbodig is ten opzichte van de Baronnenroute. De reden dat deze
feeder/doorsteek vanaf de Baronnenroute ter hoogte van de Hommel als
volwaardige route optie niet eerder is verkend is dat de dorpsraad zich er tegen
heeft gekeerd waarbij nu blijkt dat in deze de dorpsraad niet helemaal juist heeft
gehandeld. Betrokken ambtenaren weten van de situatie maar e.e.a. staat niet
als zodanig in de stukken vermeld. Dat terwijl het traject op zichzelf argumenten
genoeg heeft om een vlot en veilig fietspad te worden, eventueel in een volgende
fase. De feeder/doorsteek ter hoogte van de Hommel vanaf de Baronnenroute
kent geen gemengd verkeer langs het trace en heeft de meest overzichtelijke en
tevens minste oversteekplaatsen met gemotoriseerd verkeer voor fietsers die
richting Apeldoorn Oost willen gaan.

Kennis genomen van de suggestie

De afweging voor de zes tracévarianten die nu voorliggen is in de
vorige fase (schetsontwerp) gemaakt en beargumenteerd. De door u
benoemde feeder is inderdaad al eens nader uitgewerkt en kansrijk
benoemd. Met de opdracht tot het uitwerken van een 2e routevariant,
wat de Veluweflankroute is geworden, is deze feeder niet meer in een
ontwerp opgenomen.
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Reeds vijf generaties (!) wonen wij in Wenum in een drie-generatie woning. Elke
Apeldoorn
generatie heeft op zijn of haar manier bijgedragen aan hoe het landschap rond de
Ramsbrugweg/Marleweg eruit ziet. Waar de bomen staan, dat er bomen staan
of geen bomen staan tot zelfs de ligging van de Veldmaterweg. Met de geplande
Veluweflankroute dwars door onze achtertuin en zichtlijnen wordt in één klap de
vrucht van generatie overstijgend rentmeesterschap teniet gedaan. De impact
van de onteigeningen (wij zullen er alles aan doen om de Veluweflankroute te
voorkomen!) wordt onvoldoende voor het voetlicht gebracht. Achter elke meter
nieuw fietspad/fietsstraat gaat een persoonlijk drama schuil.

Kennis genomen van het standpunt

Als werkgroep Landelijk Wenum zijn we in een latere fase betrokken geraakt
Apeldoorn
bij de klankbordgroep. De leden van onze groep ondervinden direct of indirect
betrokken bij de tracévariant de Veluweflankroute. Bij de informatiebijeenkomst
en de door u beschikbaar gestelde stukken hebben wij voor het eerst echt
kennis kunnen nemen van de volledige inpassing van de Veluweflankroute en de
Baronnenlijn. We hebben kennis kunnen nemen van de door u gepresenteerde
uitgangspunten Ten behoeve van de inpassing; Cultuurhistorisch, Ecologisch,
Functioneel, Recreatief, Beheer Wat er voor ons aan vooraf is gegaan Als
werkgroep zijn wij in een latere fase betrokken geraakt omdat wij als bewoners
van Wenum Wiesel ervan uit gingen en het vertrouwen hadden dat de Dorpsraad
Wenum Wiesel ons zou vertegenwoordigen in het overleg. Echter vorig jaar werd
voor ons pijnlijk duidelijk na de algemene leden vergadering en uitingen van de
Dorpsraad gepubliceerd op de website en afstemming met de Dorpsraad dat
onze belangen volstrekt ondergeschikt waren aan het groter belang vanuit de
visie van de Dorpsraad. Vanaf dat moment hebben we getracht een proactieve
inbreng te hebben als werkgroep via de klankbord overleggen, gesprekken met
betrokken raadsleden en wethouder en de betrokken adviseurs. Onze werkgroep
onderschrijft de noodzaak van het upgraden van de fietsroutes vanuit milieu
en mobilteits oogpunt met respect voor cultuurhistorie, ecologie veiligheid etc.
Echter wij waren volkomen verrast door het feit dat er op het Apeldoornse traject
een tweede variant zich aandiende de Veluwe’ flankroute.

Wij danken u voor de steun om te komen tot een goede fietsroute
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Aanvullende opmerkingen:
1. Vanuit ons perspectief laat de inhoudelijk uitwerking zien dat het risico en
veiligheidsperpectief voor de gebruikers bij de Veluwe flankroute veel minder
geagendeerd is dan op de Baronnenlijn. Bij de Veluweflank route is bij na op het
volledige tracé sprake van een fietsstraat. Het gebruik van deze fietsstraat wordt
ook gebruikt door zwaar en groot landbouwverkeer. Daarnaast zal het tracé
op een aantal momenten van de dag niet toegankelijk zijn voor gebruik omdat
er sprake is van het verplaatsen van vee over het tracé. (Vee tunnels zijn niet
toereikend). Afsluitend maken wij ons zorgen over dat er een sluiproute gaat
ontstaan voor alle het verkeer vanuit de stadhouders molen naar de aansluiting
op het fietspad /Groeneveltweg.

De route is ontworpen conform landelijke richtlijnen voor het ontwerp
van wegen en fietspaden, waarbij rekening is gehouden met het
verwachte gebruik. Specifieke locaties zullen in het vervolg proces
nader uitgewerkt moeten worden. Wij nemen kennis van uw zorg ten
aanzien van ongewenst gebruik van de Veluweflankroute als sluiproute.

2. De bedrijfseconomische beperkingen veroorzaakt door het tracé zoals dit in
de inspraak notitie staat zijn niet of nauwelijks gewogen en terug te vinden in de
uitwerking. Het gaat naast de beperkingen in de agrarische bedrijfsvoering ook
over de uitvoer van zorg activiteiten voor kwetsbare burgers op twee middelgrote
zorglocaties en beperkingen die opgelegd worden van uit recreatief perspectief
waar het gaat om boerderijcamping bedrijven die aansluitend of aan het tracé
liggen.

Kennis genomen van het standpunt

3. De investering en onderhoudskosten zijn bij variant van de Baronnenlijn
substantieel minder. Het onderzoek naar de mogelijkheden van grondverwerving
ontbreken in deinspraak notitie. De betrokken vertegenwoordigd in de werkgroep
landelijk Wenum zullen op geen enkele manier hun medewerking geven aan het
vrijwillig afstaan van gronden. Zij zullen met betrekking tot het bezwaar maken
doorgaan tot aan de Raad van Staten. De reden hiervoor is vindt zijn basis in
het feit dat er een alternatief is (Baronnenlijn) die cultuurhistorisch, ecologisch,
functioneel, recreatief, veilig kan worden ingericht met een lagere investering en
onderhoudskosten. De geplande realisatie snelheid van het tracé zal daarmee
minimaal met 10 jaar vertraagd gaan worden.

Kennis genomen van het standpunt

Afsluitend spreken wij de wens uit dat deze opmerkingen integraal worden
gewogen en opgenomen in de definitieve besluitvormingsnotie. Door onze late
inbreng in deze zullen we ook de betrokken wethouder en raadsleden informeren
over onze bezwaren zoals hierboven is weergegeven.

Elke inbreng van lokalen kennis is in dit project is even waardevol
als gewenst en wordt ten behoeve van het te nemen besluit met
bestuurders gedeel, zo ook uw inbreng.
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De door u voorgesteld variant de Veluweflankroute zorgt bij onze familie voor erg
veel onrust. Vanaf het schetsontwerp tot het nu voorliggende voorlopig ontwerp
heeft dit een negatieve impact op ons persoonlijke leven. De route zal inhouden
dat de fietsstraat door ons leefgebied gaat lopen, vijf generaties beheren wij
het al en momenteel leven hier de 3e, 4e en 5e generatie in goede harmonie
met elkaar en deze zijn niet bereid dit te gaan opgeven voor een fietsstraat.
Onze gronden zijn dan ook niet te koop. En ook onteigening accepteren we niet,
wij zullen dit indien noodzakelijk ook aanvechten tot aan de hoogste rechter toe.

Apeldoorn

Kennis genomen van het standpunt
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Mocht het fietspad door onze achtertuin komen, hebben wij dan ook recht op
vergoeding om de achterzijde van de tuin weer dicht te maken met groen of een
hek?

Epe

Dit zijn punten die aan de orde komen, zodra een beslissing is genomen
over de route.

Mocht het fietspad door onze achtertuin komen, hebben wij dan ook recht op
een vergoeding i.v.m. waardevermindering van ons huis.

Epe

Dit zijn punten die aan de orde komen, zodra een beslissing is genomen
over de route.
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Gisteravond hebben wij de voorlichtingsbijeenkomst fietsroute Apeldoorn /
Epe van 20.00 uur in Vaassen bijgewoond. Na afloop van de presentatie was er
gelegenheid tot vragen stellen. Eerst hebben wij gekeken naar de kaarten die
er waren en dan specifiek naar de kruising Pastoorsweg/Fietspad. Vervolgens
hebben wij gevraagd naar de detailtekeningen van de infrastructuur inclusief
verkeersmaatregelen en voorzieningen. Deze waren. zoals vooraf tijdens de
presentatie aangegeven, ter inzage aanwezig. Op deze infra-tekening van de
specifieke kruising Pastoorsweg/Fietspad is in dit VO (Voorlopig Ontwerp)
de kruising Pastoorsweg/Fietspad opgenomen als voorrangskruising. Bij
vervolggesprekken met een vertegenwoordiger van de Cleantechregio en een
vertegenwoordiger van de gemeente Epe is duidelijk geworden dat de afsluiting
van de Pastoorsweg nog steeds aan de orde is maar dat het niet op dit Voorlopig
Ontwerp is opgenomen. Op de kaart is dus GEEN afgesloten weg getekend. Dit
ondanks de eerdere afspraken met de Cleantechregio en de Gemeente Epe. Wij
willen wij u vriendelijk verzoeken alsnog conform de eerder gemaakte afspraken
deze afsluiting van de Pastoorsweg in de definitieve plannen op te nemen.

Epe

Onze verkeerskundige geeft aan dat de ze maatregel om de
Pastoorsweg af te sluiten, kan worden toegevoegd aan het VO.
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Hierbij nog een aantal opmerkingen die naar onze mening nog niet of
onvoldoende zijn meegenomen in de inspraaknotitie. Deze punten hebben
betrekking tot de Veluweflankroute.

Apeldoorn
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Veiligheid komt ernstig in het geding. Zeker ter hoogte van de Flesse is
Apeldoorn
er regelmatig zwaar en groot landbouwverkeer aanwezig. De combinatie
met fietsverkeer is levensgevaarlijk. Naar onze mening is dit verreweg
het belangrijkste onderdeel van “een vlotte en VEILIGE” fietsroute. De
situatietekeningen die gemaakt zijn, komen zeker niet overeen met de werkelijke
situatie. Landbouwvoertuigen van meer dan 3 meter breed zijn zeker geen
uitzondering. Dit kan ik nergens terug vinden. Ook de foto’s die wij eerder hebben
aangeleverd zie ik nergens terug.

De route is ontworpen conform landelijke richtlijnen voor het ontwerp
van wegen en fietspaden, waarbij rekening is gehouden met het
verwachte gebruik. Specifieke probleemlocaties en oplossingen
daarvoor zullen in het vervolg proces nader uitgewerkt moeten worden.

Mijn bedrijfsvoering komt ernstig in het geding. Doordat ik aan beide kanten van
de Flesse grond heb liggen, wordt het onmogelijk om de koeien te weiden. Dit is
maatschappelijk gewenst en wanneer ik hier niet meer aan kan voldoen, vervalt
ook de mogelijkheid voor PlanetProof melk. Een veetunnel is niet toereikend.
Om aan het begin van de weg te komen, is namelijk de gehele Flesse nodig.
Hier is geen andere oplossing voor mogelijk. De koeien naar buiten doen duurt
gemiddeld 2 maal per dag 30 minuten. De weg wordt op deze momenten tijdelijk
volledig afgesloten. Dit is op de drukste momenten van de dag, namelijk rond
8.00 uur en 17.00 uur.

Apeldoorn

Kennis genomen van de ingebrachte aanvullende informatie

Voor de kippen heb ik een grote uitloop nodig om aan het biologische keurmerk
te kunnen voldoen. Wanneer deze oppervlakte verkleind wordt, zorgt dit ervoor
dat ik minder kippen mag houden wat negatieve economische gevolgen heeft
voor mijn bedrijf.

Apeldoorn

Kennis genomen van de ingebrachte informatie
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Er wordt vanuit gegaan dat er grond aangekocht moet worden. Wij zijn niet
bereid om hieraan mee te werken. Dit geldt ook voor andere grondeigenaren
aan de Veluweflankroute. We zullen zo lang mogelijk blijven “vechten” om dit
te voorkomen. Desnoods tot de Raad van State. In het onderzoek is hier geen
aandacht aan besteed. Ik kan nergens terug vinden of dit überhaupt wel juridisch
haalbaar is en wat voor een vertraging dit gaat veroorzaken.

Apeldoorn

Kennis gennomen van het standpunt

De kosten voor de Veluweflankroute zijn vele malen hoger dan de Baronnenroute. Apeldoorn
Zeker wanneer het tot een juridische strijd komt, lopen de kosten nog veel hoger
op. Ook de post planschade kan ik nergens terug vinden.

In de raming van de routes zijn stelposten opgenomen voor
projectrisico’s en onvoorzien. Planschades en procedures voor zover

We maken ons ernstige zorgen over het sluipverkeer dat er gaat ontstaan.
Aangezien het een fietsstraat wordt, mag gemotoriseerd verkeer er ook gebruik
van maken. De Veluweflankroute wordt bij uitstek een prachtige brede route
voor (zwaar) gemotoriseerd verkeer om van noord (groeneveldweg/vaassen)
naar zuid (lees stadhoudersmolen/apeldoorn) te komen. Dit komt de veiligheid
zeker niet ten goede en is zeer lastig te handhaven/voorkomen door de vele
instroomroutes.

Apeldoorn

Wij nemen kennis van uw zorg ten aanzien van ongewenst gebruik van
de Veluweflankroute als sluiproute.

De aansluiting van de Veluweflankroute wordt veel minder gebruikt (Apeldoon
Oost) dan de aansluiting van de Baronnenroute (Apeldoorn Centrum en West).
Dit komt naar mijn mening te weinig naar voren.

Apeldoorn

Uw veronderstelling wordt gesteund door het stromenonderzoek dat in
de eerdere SO-fase is uitgevoerd.

Apeldoorn
Ter aanvulling van mijn mail van gisteren, hierbij nog een aantal foto’s ter
verduidelijking van de huidige situatie aan de Flesse. Hier is duidelijk te zien dat
landbouwverkeer en fietsers niet samen gaan. Tevens geeft dit ook een reëel
beeld van de grootte van de huidige landbouwmachines. Op de tweede foto kunt
u duidelijk zien dat de koeien de gehele Flesse nodig hebben. (zie foto’s hiernaast)
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1: Als er gekozen wordt voor variant 2 (Europalaan/fietsstraat) verdwijnt het
voetbalveldje en worden daar bomen geplant, verdwijnt dan ook de dug out?
En komt er dan ook een verbod op scooters met gele en blauwe kentekens? Die
veroorzaken nu veel geluidsoverlast en zorgen voor onveilige situaties doordat er
met hoge snelheid gereden wordt.

Epe

Dit zijn punten die aan de orde komen, zodra een beslissing is genomen
over de route.

2: Als er gekozen word voor variant 1 of 3 wordt dan het stukje fiets pad dat
er nu ligt vanaf de fietstunnel richting leenhof weg afgesloten? Dit was een
noodvoorziening en is dan ook niet meer nodig, als dit blijft liggen kunnen er nog
scooters of fietsers van dat stukje plotseling op de rijbaan verschijnen wat tot
gevaarlijke situaties kan leiden.

Epe

Ook bij een situatie met de F50, die niet over de Europalaan loopt, blijft
de fietsdoorsteek via de Leenhofweg gewenst als feeder/toevoerroute
naar de F50 vanuit Epe-west en de woonwijk Vegtelarij.

Ik heb op mijn brief van 23 maart 2021 aan het College van B en W van de
gemeente Epe nooit antwoord gehad van het College. Wel vind ik de door mij
gestelde vragen terug op reactie nr 5.

Epe
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Het antwoord op vraag 1 is: Aan het gevolgde traject ligt een gedegen onderzoek Epe
ten grondslag. Bijzonder omdat de projectleider Jeroen Smink op een bijeenkomst
in Emst op 14 juli 2021 op mijn vraag waarom er nooit een strategisch onderzoek
voor een Fietspad Apeldoorn -Zwolle is gedaan antwoordde dat dit onderzoek wel
is gedaan. Ik verzocht hem dit dan naar mij te mailen en heb hem mijn emailadres
gegeven. Ik heb echter nooit antwoord gehad. Volgens mij is dit onderzoek nooit
gedaan. Dus een dergelijk antwoord van een gedegen onderzoek geeft mij dan
geen enkel vertrouwen.

Er is een verkenning uitgevoerd naar het traject Epe-Heerde. Deze vindt
u op https://www.epe.nl/in-epe/fietsroute-f50-apeldoorn-epe_42966

Punt 1 als u werkt voor de publieke zaak: Wees eerlijk! U kunt allerlei groepen
en apps en dergelijk maken voor inspraak, maar als u uw bewoners niet serieus
neemt dan is dit meer voor de bühne.

Epe

Heel vervelend dat u het zo ervaart. We doen er momenteel vanuit de
gemeente alles aan om zoveel mogelijk mensen te spreken over het
fietspad.

Naar aanleiding van de bijeenkomst in het gemeentehuis van Epe op 3 november
2021. Ik geef u in overweging vanwege de kosten het fietspad te versmallen naar
3 m, waarbij u bij de kunstwerken wel 4 m aanhoud. Mocht het fietsverkeer in de
toekomst dan heel druk worden dan kunt u altijd nog verbreden naar 4 m. Ik zou
de keuze van asfalt heroverwegen bij bomen i.v.m. wortel opgroei, misschien is
beton daar beter.

Epe

Dank u wel voor de suggestie, we nemen uw suggestie mee in het
definitief ontwerp als besloten is dat het fietspad doorgaat.

Ik verzoek u voor de optie van het fietsverkeer over de Europalaan te kiezen, de
zogenaamde fietsstraat. Het is volgens mij de beste oplossing voor de bewoners
en voor de gemeente.

Epe

Dank u wel voor uw mening, de variant fietsstraat wordt momenteel
voorgelegd aan het bestuur in de besluitvorming over het fietspad en
de route.

Met grote interesse de projectstudie en Voorlopig Ontwerp van HaskoningDHV
bestudeerd, kernpunten: Alles is erop gericht veilig en vlot te fietsen tussen
Apeldoorn en Epe vv.; Veel aandacht voor behoud/versterken van natuur/cultuur
en landschap.

Algemeen

Kennis genomen van uw standpunt

Er is niemand die zich tegen verbetering van veiliger fietsen op het bestaande
tracé zal verzetten, dat zal ook voor gebruik door scholieren en de woonwerkfietser worden gewaardeerd omdat ze vlotter hun bestemming kunnen
bereiken. Mij zijn geen gebruikers bekend die vragen om een breder recreatief
fietspad, het lijkt meer op een prestige project. Dat gaat ten koste van natuur,
cultuur en landschap die als compensatie grote investeringen vraagt. De
verwachte groei van 60% in 2030 (onderbouwing ontbreekt) zal voornamelijk
betrekking hebben op de recreatieve fietser, die om een dagje Apeldoorn
centrum te bezoeken bijna automatisch door de voor fietsers onveilige
Koninginnelaan wordt gestuurd. (alleen al daarom onverantwoordelijk ).

Algemeen

Kennis genomen van uw standpunt. In de voorafgaande fase van
het project is onderzoek gedaan naar de potentie van de route. Op
basis van prognosemodellen zijn groeicijfers bepaald voor de relatie
Apeldoorn Epe. Bij het ontwerp van de route is bijzondere aandacht
besteed aan natuur, ecologie en cultuur. Daar waar deze waarden door
de aanleg van de fietsroute verloren gaan worden zijgecompenseerd.
De aanleg van de route is tevens een kans om bestaande waarden te
versterken, hetgeen opgenomen is in het ontwerp.

Onderbelicht is de aanleiding van de oorspronkelijke plannen namelijk:
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Streven naar een kwalitatief hoogwaardige snelfietsroute met als oogmerk
automobilisten te verleiden de fiets te nemen voor woon-werkverkeer. Er zal
niemand tegenspreken dat fietsen behalve gezondheid een bijdrage kan leveren
aan milieu en maatschappelijke doelstellingen, zoals klimaat en leefbaarheid. Het
huidige aantal woon-werkfietsers op het huidige fietspad is marginaal en zal bij
60% toename geen breder fietspad nodig hebben.

Algemeen

Het huidige pad is te smal voor het huidige gebruik, zeker in combinatie
met andere gebruikers als wandelaars, paarden en vee. Op basis van
de huidige intensiteiten is zeker nabij Apeldoorn en Vaassen vogens de
landelijke richtlijnen al een breder pad noodzakelijk.

Algemeen
Het is een bestuurlijke afweging of de investeringen renderen tegenover
de opbrengsten. Daarbij zal mede een rol spelen of er draagvlak is bij de
belanghebbenden. In het VO geeft u al aan dat deze component in uw rapportage
ontbreekt. Mocht onverhoopt de politiek besluiten dat het project koste wat het
kosten moet worden gerealiseerd dan treft u hieronder een aantal suggesties/
verbeteringen ten aanzien van het VO aan.
Suggesties/verbeteringen zijn voornamelijk gericht op de Baronnenlijn op
Apeldoorns grondgebied. Gaarne verneem ik van u of en hoe deze suggesties in
de uitwerking van het plan kunnen worden gerealiseerd.

Algemeen

Breedte brugdelen, (Koningsbeek, Wenumse Beek) er wordt gestreefd naar
een uniforme breedte van 4 m. In de visualisatie lijkt het erop dat de brugdelen
worden vervangen. In de Trajectmatrix Baronnenlijn 2.0 (pag. 47 ) geeft u
alleen aan dat brugleuningen worden vervangen. Gaarne duidelijkheid over uw
voorkeur.

Algemeen

De huidige bruggen zijn smaller dan 4 meter. Indien voor de
Barronnenroute gekozen wordt, worden alle bruggen op de route
verbreed naar 4 meter en derhalve worden de bestaande bruggen
vervangen.

Onder 6.2 (pag. 47) geeft u aan dat bestaand voetpad wordt verlengd. Neem aan Algemeen
dat bedoelt wordt deel Koningsbeek tot Hogekampweg. Drie opmerkingen: A)
Alhoewel niet gespecificeerd is aan te nemen dat er een extra bruggetje/vlonder
voor voetgangers over de beek wordt aangebracht B) Het verlengde voetpad is
kort en evenwijdig naast het fietspad geprojecteerd. Het verdiend de voorkeur,
en er is ruimte, om het voetpad op enige afstand van het fietspad te projecteren.
Kans dat voetgangers naar fietspad uitwijken wordt hierdoor kleiner. C) Houd met
de uitvoering rekening met gebruik door rolstoelen, kinderwagens, rollator etc.  
Gaarne uw toelichting op A, B en C.

Op die delen van de route waar veel voetgangsverkeer aanwezig is of
waar het tracé onderdeel uitmaakt van een wandelroute zijn aparte
voorzieningen voor voetgangers in het ontwerp opgenomen. De wijze
waarop deze voorzieningen worden gerealiseerd is onderwerp van
nader onderzoek in de volgende fase. Uw suggesties worden daarin
meegnomen.

Hogekampweg. Is nu eenrichting verkeer (Praktijk is nu 2 richtingen) Advies:
Algemeen
sluit weg af voor gemotoriseerd verkeer uit beide richtingen. Door de
verkeersbelemmeringen op de Anklaarseweg zal de Hogekampweg nog meer een
sluiproute worden van en naar industrieterrein Stadhoudersmolen. Nog twee
voordelen: veiliger fietspassage en ruimte voor wandelaars die gebruik maken van
het verlengde voetpad. Gaarne uw zienswijze hierop.

Suggestie tot aanpassing van de circulatie kan worden onderzocht in de
volgende fase.
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In het project zijn een aantal rustpunten, bankjes, infopanelen en ANWB
Knooppuntborden voorzien. Rekening houdend met het snelle fietsverkeer is het
wenselijk dat gebruikers van genoemde voorzieningen dit kunnen beleven zonder
het fietsverkeer te hinderen. Praktijk is nu dat fietsers, fietsen en ook kinderen
een vlotte en veilige doorstroming belemmeren. Het is raadzaam genoemde
objecten zodanig te plaatsen dat er geen gevaar voor fietsers ontstaat. Verneem
gaarne of en hoe u met de inrichting van de rustpunten hiermee rekening houd.

Algemeen

Uitwerking van rust- en informatiepunten vindt plaats in de volgende
fase. Uw aandachtspunten worden daarin meegenomen.

Gladheidsbestrijding. Alhoewel dit aspect onder de noemer onderhoud valt,
Algemeen
gaan we ervan uit dat bij gladheid regelmatig gestrooid zal gaan worden. De
hoeveelheid die wordt aangebracht is 2 x zo veel als nu (4m i.p.v. huidige 2m) en
de gebruikte middelen zullen terechtkomen in de zandbermen. U streeft naar een
kruidenrijke begroeiing passend op de schrale zandgrond. Wat is het verwachte
effect op bijzondere plantengroei en op struiken en bomen op het tracé?

Voor Gladheidsbestrijding gelden richtlijnen voor snelfietsroutes.
Dat betreft zowel de strooifrequentie als de te gebruiken materialen.
Hierover worden in de volgende fase afspraken gemaakt met de
betreffende gemeenten.

6.4 Wenum. U geeft als ontwerpelement aan dat er drie meter wordt aangekocht
voor ruiterverkeer, wandelaars en landschap. He Kopermolenpad maakt gebruik
van het tracé van Papegaaibeek tot Marleweg. Benieuwd naar de uitwerking
van de extra ruimte ter plaatse van het verhoogde tracé bij de Wenumse Beek.
Benieuwd naar uw oplossing om ter plekke de hinder van medeweggebruikers te
voorkomen? Resulteert dit in een extra bruggetje over de Wenumse Beek ?

Algemeen

Dit is onderwerp van onderzoek en uitwerking in de volgende fase van
het proces.

Verlichting. Even bij het begin beginnen. De Baronnenlijn doorsnijd het open
landschap met beekdalen en enken en is van oudsher bewust onverlicht
gebleven. (Veluwe donker) Donkerte is niet alleen waardevol voor nachtdieren
en vleermuizen maar voldoet ook aan het streven om onnodige verlichting en
energie verbruik te voorkomen. (RWS streven om rijkswegen niet onnodig te
verlichten) Een eerder onderzoek uitgevoerd door Goudappel Coffeng geeft
aan dat de Dorpenroute als sociaal veilig alternatief voor nachtelijke uren
kan fungeren. Het is zeer de vraag of verlichten van een tracé in onbewoond
gebied wel bijdraagt aan de sociale veiligheid. (schijnveiligheid) Gelukkig is de
kwaliteit en betrouwbaarheid van fietsverlichting de laatste jaren aanzienlijk
toegenomen. Het risico dat men op de tegenovergestelde weghelft beland
kan worden voorkomen door verlichting aan te brengen in de as markering. U
refereert bij de kleurkeuze van het wegdek aan de roestkleur van de rails. (Beetje
vergezocht, spontaan zal niemand op zo’n idee komen) Bij een vorig voorstel van
de wegdekkleur gaf men de voorkeur aan zandkleur, refererend aan het zandbed,
overigens niet gerealiseerd. Ik stel voor een lichte wegdekkleur aan te brengen,
die ook bij duisternis beter afsteekt t.o.v. de omgeving.

Algemeen

Dank voor de suggesties. De route wordt in principe verlicht, maar de
uitwerking ervan is onderwerp van studie in de volgende fase.
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Donderdag j.l. heb ik mij in Vaassen nogmaals laten informeren met betrekking
tot de beweegredenen en argumenten rond de voorgenomen aanleg van de
fietsroute F50 Epe- Apeldoorn. Spijtig genoeg heeft men mij, en hoorbaar vele
anderen, nog niet weten te overtuigen. Het is natuurlijk al een langlopend
traject waarbij de genoemde argumenten in het filmpje en ter plaatse duidelijk
ingehaald worden door de actuele tijd. Ik (wij) willen u vragen om de echte
noodzaak nog eens zeer zorgvuldig te heroverwegen mede gelet op:

Algemeen

Nut en noodzaak van de studie is vastgelegd in onderzoek naar de
verwachte groei van het fietserkeer in de vorige fase van de studie. De
rapportages hiervan vindt u op de site van de Cleantech Regio.

1. de onverantwoorde investering van miljoenen gemeenschapsgeld op dit
moment waar andere financiële behoeften zeker urgenter zullen zijn.

Algemeen

Kennisgenomen van het standpunt

2. de intrede van sterke vormen van thuiswerken , ontstaan in covid periode, wat
minder verkeersbewegingen tot gevolg heeft en zal hebben in de toekomst.

Algemeen

Versoepelen van de covidmaatregelen laat zien dat de oorsprankelijke
mobiliteit volledig terug komt.

3. de enorme aantasting van natuur, milieu en toeristische hoogwaardigheid
wanneer de optie bestaande Baronnenlijn of flankroute uitgevoerd zou worden.
Als ervaringsdeskundige van langjarig gebruiker van het fietspad durf ik te zeggen
dat verbreding zeker niet nodig is in het licht van veiligheid en de bestaande
natuurwaarde de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied ten goede komt.
Zeker nu het “Veluwe toerisme” door regio organisaties volop gepromoot wordt
in een speciaal samenwerkingsverband.

Algemeen

Kennis genomen van uw standpunt

4. Een “snelle” fietser maakt automatisch al eigen keuze’s waardoor zij reeds
gebruik maken van kanaalroute en Oude Zwolseweg voor woon/werk verkeer.
Hiermee vervalt eveneens de noodzaak van een verbreding van de bestaande
Baronnenlijn.

Algemeen

De huidige routes zijn geen van allen geschikt voor het opvangen
van een groei van het fietsverkeer. Naast verkeersonveiligheid en
verminderen van omrijden is een hoogwaardige fietsroute een goed
alternatief.

Ik kan mij niet onttrekken aan het gevoel dat men zaken als infoavonden en
reactiemogelijkheden gebruikt om zich naar verantwoordelijke instanties middels
allerlei rapporten te verantwoorden maar dat men uiteindelijk good zo good de
zaak door wil drukken. Ik zou zeggen stap over persoonlijke ego’s heen en gebruik
uw gezonde “boerenverstand” in de uiteindelijke besluitvorming.

Algemeen

Kennis genomen van uw standpunt
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Bij het bezoek aan een van de informatie avonden afgelopen week over het vlot
het veilig fietspad plan tussen Apeldoorn en Epe zijn aantal punten gerezen die ik
graag onder de aandacht wil brengen.
Algemeen
1. Gezien het voorlopig ontwerp (V.O.) en de doelstelling rijst bij mij de vraag of
niet het schaap met vijf poten wordt getracht te ontwerpen. Het huidige fietspad
is niet zo breed, ingepast in het landschap en omkleed met natuur die in de
loop der jaren is ontstaan. De idyllische, recreatieve en toeristische uitstraling
gaat momenteel samen met het functionele (woon werkverkeer). Het nieuwe
ontwerp focust op vlot en veilig fietsen van A naar B waarbij de insteek is meer
forenzen uit de auto en op de fiets te krijgen. Kijkend naar de plannen en de
sfeerbeelden wordt het idyllische, recreatieve en toeristische uit het oog verloren.
De recreatieve/toeristische fietser is niet op zoek naar een brede recht toe recht
aan zo vlot mogelijke route maar wil genieten van de rit, de omgeving, de natuur
en het buiten.

Kennis genomen van het standpunt

2. In het V.O. van de Baronnenroute wordt als optie genoemd de Astaweg af te
Apeldoorn
sluiten. Momenteel wordt er vrij frequent gebruik gemaakt van deze weg door
van west naar oost, en vice versa, rijdend verkeer. Bij het afsluiten van de Astaweg
gaat het verkeer op zoek naar het dichtst bij zijnde alternatief. Deze is niet veel
verder op de Papegaaiweg of Oude Zwolseweg te vinden. Door rijden naar de
(onoverzichtelijke) kruising van de Papegaaiweg / Oude Zwolseweg is een optie
maar door de scherpe onoverzichtelijke smalle bocht is dit zeker geen veilige en
handige keuze. Dan is er nog een tussen mogelijkheid. Op de Papegaaiweg tussen
huisnummer 107 en 111 ligt een openbaar onverhard pad dat de Papegaaiweg
met de Oude Zwolseweg verbind. Dit is de eerste mogelijkheid om door te
steken als de Astaweg afgesloten zou gaan worden. Momenteel wordt er al vrij
regelmatig van dit weggetje gebruik gemaakt en dit zou wel eens ongewenst
uitgebreid kunnen gaan worden door de mogelijke afsluiting van de Astaweg.
Ook zorgt de mogelijke afsluiting voor nog meer samenkomst van verkeer uit
verschillende richtingen op een zeer beperkte ruimte. Te weten het fietspad,
de Papegaaiweg, de uitrit van het bedrijventerrein en het boerenterrein, de
Wenumseweg en de hierboven beschreven doorsteek tussen Papegaaiweg en
Oude Zwolseweg.

Kennis genomen van de suggestie. Aanpassen van de verkeerscirculatie
ter verbetering van de verkeersveiligheid op de fietsroute is een
mogelijkheid in de volgende fase van het proces. Onderzoek en ontwerp
en ook de consquenties voor het omliggende weggennet worden daarin
meegenomen.
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3. In het V.O. van de Baronnenroute wordt bij de kruising Papegaaiweg /
Apeldoorn
fietspad gesproken over het “Vergroten watergang met natuur vriendelijke
oevers” De afgelopen jaren is de frequentie dat er water door deze watergang
loopt dramatisch afgenomen. Het grootste deel van het jaar staat de sloot, in
tegenstelling tot een aantal jaren geleden, droog. Alleen in uitzonderlijke gevallen
loopt er water door deze sloot. Voorheen stond deze sloot alleen droog in de
zomer als het een erg droog jaar was maar nu is het volledig omgekeerd. Dus het
vergroten van de watergang zal vooral het vergroten van een droogstaande sloot
betekenen.

Kennis genomen van de suggestie. Detaillering en uitwerking van de
waterhuishouding is onderdeel van de volgende fase.

4. In het V.O. van de Baronnenroute wordt bij de kruising fietspad/Papegaaiweg
gesproken over het aanplanten van een struweel zodat het doorzicht wordt
belemmert. Dit strookt niet met het doel van vlot en veilig fietsen. Door het
belemmeren van het doorzicht zullen fiets- en autoverkeer elkaar pas laat zien
waardoor er mogelijk gevaarlijke situaties zullen ontstaan.

Kennis genomen van de suggestie

Apeldoorn

5. In het V.O. van de Baronnenroute versus de Veluweflankroute wordt beduidend Apeldoorn
verschillend omgegaan met de bedrijvigheid rond de fietsroute. Zo wordt er op de
Baronnenroute geopperd grond aankoop te doen ten laste van het belendende
bedrijfsperceel. Hierbij zal een substantieel deel van de huidige bedrijfsgronden
gebruikt gaan worden ten behoeve van de aanleg van het fietspad en
bijbehorende. Terwijl bij de Veluweflankroute geopperd wordt om de fietsweg
niet over de bestaande weg te laten lopen ter hoogte van het bedrijf maar juist
ten behoeve van dit bedrijf de fietsweg af te laten buigen van de huidige weg en
deze weg toe te voegen aan het erf van het bedrijf. De verschillen in de vorm van
omgaan met bedrijvigheid langs de verschillende opties is hier stuitend. In de
Nota van inspraak bij bedrijfsvoering wordt geschreven: “Doel is om negatieve
gevolgen van de fietsroute te voorkomen of zo klein mogelijk te houden”. Daar
wordt in het V.O. van de Baronnenroute tussen de Astaweg en de Papegaaiweg
niets van terug gevonden.

Op bais van het Schetsontwerp is voorgesteld om het huidige tracé
van de Baronnenroute uit te werken in een Voorlopig Ontwerp. In de
volgende fase wordt de impact van de route en de mogelijkheden tot
inpassing en aankoop besproken met de betreffende eigenaren.

6. In het V.O. van de Baronnenroute wordt geopperd de inrit aan de Papegaaiweg
van het bedrijf gevestigd naast het fietspad te verplaatsen dan wel af te sluiten.
Hierover onderstaande opmerkingen:
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a. Verplaatsen betekent dat de nieuwe inrit beduidend dichter bij het
aangrenzende woonhuis komt te liggen waardoor het huidige bedrijfsverkeer,
waaronder vrachtwagens met (gevulde) containers (hout, puin, etc) veel dichter
bij het woonhuis langsrijden met vergroot risico op trillingen, schade, geluid, stof,
viezigheid en hierdoor ongemak. woonhuis komt te liggen waardoor het huidige
bedrijfsverkeer, waaronder vrachtwagens met (gevulde) containers (hout, puin,
etc) veel dichter bij het woonhuis langsrijden met vergroot risico op trillingen,
schade, geluid, stof, viezigheid en hierdoor ongemak.

Apeldoorn

Kennis genomen van het standpunt. In de volgende fase wordt de inrit
besproken en gezamenlijk met de eigenaar naar een oplossing gezocht.

b. Het afsluiten van de inrit betekent dat er een andere inrit op een ander locatie Apeldoorn
zal moeten worden gecreëerd. De mogelijkheid hiervoor zal dan aan de Astaweg
zijn. Hierdoor zal het vrachtverkeer op deze, beduidend kleinere en smallere weg
behoorlijk toenemen en het in en uitrijden bemoeilijken c.q. onmogelijk maken,
zeker als er aan de Astaweg bij het fietspad conform V.O. een rustpunt gepand is.
Ook voor de bekendheid van het vestigingsadres van de betreffende bedrijvigheid
zal afsluiting grote consequenties hebben.

Kennis genomen van het standpunt. In de volgende fase wordt de inrit
besproken en gezamenlijk met de eigenaar naar een oplossing gezocht.

c. De manoeuvreerbaarheid op het terrein zal door de verschuiving c.q. afsluiting/ Apeldoorn
verplaatsing van de inrit ten nadelen wijzigen. Ook hier wordt het doel om
negatieve gevolgen van het fietspad voor bedrijfsvorming te voorkomen of zo
klein mogelijk te houden met voeten getreden. Naast bovengenoemde spelen
er meer punten die of eerder al genoemd en genoteerd zijn in de verschillende
verslagen/inspraaknotities of nog niet geheel duidelijk zijn door het ontbreken
van belangrijke informatie aangaande het geplande ontwerp van het fietspad.
Graag zouden we als belanghebbenden en aanwonende op korte termijn
over bovenstaande genoemde punten en ontwikkelingen in contact komen
met de verantwoordelijke. Wij verblijven met verontrustte gevoelens over de
voornemens en geopperde plannen omtrent het vlot en veilig fietsen fietspad

Op bais van het Schetsontwerp is voorgesteld om het huidige tracé
van de Baronnenroute uit te werken in een Voorlopig Ontwerp. In de
volgende fase wordt de impact van de route en de mogelijkheden tot
inpassing en aankoop besproken met de betreffende eigenaren.
1a/1b/1c In de kostenraming van de F50 zijn percentages opgenomen
voor onvoorzien. Daarnaast is er een algemene stelpost voor overige
projectkosten. Hieronder kunnen ook communicatie, marketing en
gedragsaanpak vallen.
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Volledigheid kostenbegroting In de bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2016005447 bij notitie voor snelfietsroutes ter voltooiing van het Gelders fietsnetwerk
staat: ● “..In de overall projectbegroting wordt minimaal 10% gereserveerd
voor onvoorziene scopewijzigingen…..”. ● “..In elke snelfietsroute dien ongeveer
10% van het budget beschikbaar te zijn voor communicatie, marketing en een
gedragsaanpak…..”. 1a. Is de bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2016-005447 bij
de notitie voor snelfietsroutes ter voltooiing van het Gelders fietsnetwerk nog van
toepassing? 1b. Zo nee, zijn in kostenraming van F50 - Vlot en veilig fietsen tussen
Apeldoorn en Epe alle kosten begroot om te voldoen aan de actuele regelgeving
met betrekking tot onvoorziene scopewijzigingen, communicatie, marketing en
gedragsaanpak? 1c. Zo ja, is in de kostenraming van F50 - Vlot en veilig fietsen
tussen Apeldoorn en Epe: ● minimaal 10% van de overall projectbegroting
gereserveerd voor onvoorziene scopewijzigingen en, zo nee, waarom niet? ●
ongeveer 10% van het budget gereserveerd voor communicatie, marketing en
een gedragsaanpak en, zo nee, waarom niet?
Juistheid kostenbegroting Volgens het rapport door rhdhv opgestelde rapport
Algemeen
“F50 - Vlot en veilig fietsen tussen Apeldoorn en Epe “ van 28 juli 2021 met
referentie BH4028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 zijn de maximaal begrootte kosten
voor het tracé tunnel N309 – Kweekweg variant: ● oude spoor 1.262.413 €; ●
Leenhofweg 2.148.040 €; ● agrarisch 2.740.498 €. In het door rhdhv opgestelde
rapport “Tracéstudie F50 Epe-Heerde” van 3 augustus 2021 met referentie:
BH6623T&PRP2012091447 staat “Op basis van een aantal globale kentallen is
de bandbreedte in verschil van investeringskosten per variant berekend” deze
maximaal voor variant van het tracé tunnel N309 –Kweekweg: ● oude spoor
535.000 €; ● Leenhofweg 510.000 €; Agrarisch 675.000 € 2a. kunt u aangeven
waarom hetzelfde ontwerpbureau (rhdhv) 5 dagen na elkaar over dezelfde
objecten met kostenbegrotingen komt die tot meer dan 400% afwijken? 2b. kunt
u de verschillen in de kostenbegrotingen van 3-8-2021 ten opzichte van 28-7-21
per variant specificeren? 2c. kunt u aangeven in welk rhdhv-rappport de juiste
kostenramingen staan, in het recentste rapport (3 augustus 2021) of in het oudste
rapport 28 juli 2021?

De rapportage van 28 juli 2021 met referentie BH4028-RHD-ZZ-XXRP-Z-0001 zijn de maximaal begrootte kosten voor het tracé tunnel
N309 – Kweekweg variant berekend. Dit zijn alle kosten voor aanleg/
reconstructie van het tracé en de verwerving van de gronden,
alsmede de standaard toeslagen met betrekking tot onder andere
onvoorzien en risico. In de van 3 augustus 2021 met referentie
BH6623T&PRP2012091447 staat “Op basis van een aantal globale
kentallen is de bandbreedte in verschil van investeringskosten per
variant berekend”. Dat wil zeggen dat per variant bepaald is wat de
meer of minderkosten van de betreffende variant zijn ten opzichte
van de andere varianten. Deze bedragen zeggen dus niets over
de hoogte van de investeringskosten van de betreffende variant,
zoals in de rapportage van 28 juli. Het is niet mogelijk om de beide
kostenbegrotingen met elkaar te vergelijken. De raming van 28 juli
2021 zegt iets over de geraamde investeringskosten van een tracé,
de raming van 3 augustus 2021 geeft inzicht in het verschil van de
investeringskosten tussen de tracés. De besluitvorming inzake de VOfase van de F50 gaat uit van de rapportage van 28 juli 2021.
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Openbaarheid kostenbegroting Volgens de site van de Cleantechregio is het
door rhdhv opgestelde rapport “F50 - Vlot en veilig fietsen tussen Apeldoorn
en Epe “ van 28 juli 2021 met referentie BH4028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 een
voorlopig ontwerp (VO). Bij dit ontwerp hoort een detail kostenbegroting.
Als antwoord op een mail antwoordt de gemeente Epe “De kostenramingen
horen niet bij de openbare stukken”. Op de voorlichtingsavond van 27 oktober
antwoord de algemeen projectleider F50 dat de reden voor het niet openbaar
maken komt doordat het ontwerp nu zo ver uitgewerkt is dat de kostenbegroting
nu marktgevoelige informatie bevat. Voor zover door een leek te beoordelen
is het VO Velp – Dieren in de “rapportage VO traject Velp-Dieren” van 30 mei
2017 met kenmerk AH704-2/17-007.694 tot op hetzelfde niveau uitgewerkt
als het VO tussen Apeldoorn en Epe. Eerstgenoemde rapport bevat een
detailkostenbegroting. 3. Kunt u aangeven waarom het projectteam voor de F50
er voor kiest om geen inzage te geven in de gedetailleerde kostenbegroting terwijl
de kostenbegroting voor een vergelijkbare snelfietsroute binnen de provincie
Gelderland wel openbaar is?
Draagvlak: In het rapport Tracéstudie F50 Epe-Heerde met referentie
BH6623T&PRP2012091447 d.d. 3 augustus 2021 staat: In het onderzoek is de
component ‘draagvlak’ niet meegenomen. Dit wordt in een afzonderlijke memo
door de gemeente Epe beschreven en meegenomen in de besluitvorming.
De vergelijking van varianten is gebaseerd op objectieve parameters. In de
beantwoording van de vragen staat tevens benoemt dat dit rapport alleen een
verkeerskundig onderzoek is. 4a. Op basis van welke onderzoek wordt deze
memo opgesteld? 4b. Is de benoemde memo reeds opgesteld en beschikbaar?
4c. Tijdens de informatieavond afgelopen woensdag 3 november in Epe vertelde
Dhr Jeroen Smink dat alle factoren naast verkeerskundige factoren worden
meegenomen in de besluitvorming. Welke factoren zijn dit en op welke basis
waarvan krijgen deze factoren inhoud?

In verband met het zogenaamde ‘concurrentiebeding’ heeft
de Cleantech regio besloten, op grond van de te hanteren
aanbestedingsregels, de gedetailleerde kostenraming niet openbaar te
maken. Daar u de raming en de route waar de raming op van toepassing
is niet nader omschrijft, kunnen wij niet ingaan op het feit waarom die
raming wel openbaar is gemaakt.

Epe

De Tracéstudie Epe-Heerde is uitgevoerd in opdracht van de gemeente
Epe en vormt geen onderdeel van de besluitvorming over het voorlopig
ontwerp van het traject Apeldoorn-Epe. De besluitvorming vindt enkel
plaats op basis van de stukken die komen van de Cleantechregio. Er
is geen memo van de gemeente over draagvlak van de route EpeHeerde. Het traject Epe-Heerde zal getrokken worden door de Provincie
Gelderland. De Provincie moet nog starten met een onderzoek naar
deze route. Draagvlak zal dan opnieuw bekeken moeten worden,
evenals de andere aspecten zoals verkeersveiligheid, realiseerbaarheid
en inpassing. De vergelijking van de routes vindt plaats op basis van
objectieve parameters. Het betreft de hoofdeisen voor fietsroutes,
te weten bereikbaarheid, directheid, veiligheid, aantrekkelijkheid en
comfort. Deze 5 hoofdeisen worden thans nader uitgewerkt in een
notitie die binnenkort zal verschijnen. Publicatie daarvan vindt plaats op
de website van vlotenveiligfietsen van de Cleantech Regio.
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Definitief ontwerp Wij begrijpen dat op basis van de huidige
verkeerskundige verkenning (Tracéstudie F50 Epe-Heerde met referentie
BH6623T&PRP2012091447 d.d. 3 augustus 2021) een keuze gemaakt gaat
worden van welke tracé het definitieve ontwerp gemaakt gaat worden.
5a: Klopt het verkeerskundige argumenten het belangrijkst zijn om een keuze op
te bepalen? (boven stikstofproblematiek, sociale veiligheid van aanwonenden,
draagvlak van inwoners etc)

Epe

De keuze van de route is naast de vijf hoofdeisen voor fietsroutes ook
gebaseerd op onder andere technische maakbaarheid van het tracé,
beschikbaarheid van gronden, meerwaarde voor andere gebruikers
en omwonenden en meekoppelkansen met (nieuwe) ruimtelijke
ontwikkelingen. Sociale veiligheid is een onderdeel van de hoofdeis
veiligheid.

5b: in de beantwoording van de vragen geeft u aan dat het onderzoek van
stikstofcompositie pas plaats vindt bij het definitieve ontwerp. Dit betekent dat u
de weging van de variant van met de minste stikstofcompositie niet mee telt als
wegingsfactor. Waarom maakt u de keuze om dit niet als wegingsfactor mee te
nemen, terwijl één van de belangrijkste motivaties voor de snelfietsroute vanuit
duurzame motieven komt?

Epe

Bij de selectie van de uit te werken routes in de Voorlopig Ontwerpfase
is de verwachte groei van het aantal fietsers een belangrijk criterium
geweest. De groei bestaat voor een belangrijk deel uit personen die
de overstap maken van de auto naar de fiets. Op deze manier zijn
verschillende milieufactoren van invloed geweest op de routekeuze. De
lengte van de F50 tussen Apeldoorn en Epe is in alle gevallen vrijwel
gelijk. De stikstofdpositie van de aanleg of reconstructie van bestaande
fietspaden blijkt in de praktijk bij dezelfde lengte niet bepalend te zijn
voor de keuze van de route.

Epe

In de directe nabijheid van de F50 zijn in de concept-omgevingsvisie
potentiële woningbouwlocaties aangewezen. Deze bieden daarmee
kansen qua inzet op meer fietsgebruik. Deze ontwikkelingen worden
daarom zeker inhoudelijk op elkaar afgestemd, zonder dat procedures/
trajecten van elkaar afhankelijk worden gemaakt. Momenteel wordt
een verkeerskundige variantenstudie uitgevoerd naar de ontsluiting van
‘t Slath en de gevolgen voor het bestaande wegennet, daarin worden
ook de ontwikkelingen rondom de F50 meegenomen. Het is essentieel
om de integrale situatie in beeld te krijgen.

Ontwikkelingen ‘t Slath:
Wij begrijpen dat bij de ontwikkelplannen voor t Slath ook wordt gekeken
de ontsluiting van Het Slath en daarbij ook naar het mogelijk doortrekken
van de Meent. Deze ontwikkeling is niet meegenomen in de verkenning van
RoyalHaskoningDHV
6. In hoeverre is de gemeente Epe bereid om de doortrekking van de
snelfietsroute door Epe op te schorten tot duidelijk is hoe Epe verder wordt
ingericht na de ontwikkeling van de nieuwbouwlocaties.
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Met deze mail wil ik opnieuw een eerder ingediende reactie herhalen die
overigens niet in de verslagen staan. Die reactie wil ik overigens tevens aanvullen
met nieuw verworven inzichten.
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Wij hebben als bewoner kennis genomen van de voorgenomen routes rond het
eindpunt in Epe. Ook hebben wij gehoord de reactie van de wethouder over
de trots van een veilige afwikkeling in Vaassen (Eekterveld). Daarnaast staat
in de verslagen dat de gemeente Apeldoorn heeft besloten dat geen veilige
verkeersafwikkeling van fietsers kan plaatsvinden op de Koninginnelaan. Tijdens
de informatiebijeenkomst en in de stukken staat dat een veilige afwikkeling
van het geprognotiseerde fietsverkeer als een uitgangspunt is genomen. De
drie alternatieve routes voor het einde van de route in Epe komen of uit op
de rondweg, maar vooral op de Kweekweg. De maximale productiecapaciteit
versus de vergunde capaciteit van bijvoorbeeld bedrijven als slachterij Remkes
en Gosschalk is naar onze informatie niet bereikt. Echter nu al doen zich op de
Kweekweg hachelijke situaties voor in tijdsframes die straks ook gelden voor het
druktepatroon van het fietsverkeer over de nu geplande route.

Epe

Er is in april 2021 een kentekenonderzoek uitgevoerd om de
verkeersstromen in beeld te krijgen rondom de aansluiting op de
Kweekweg. Het is zaak dat fietsers veilig gebruik kunnen maken
van deze aansluiting/dit verkeerspunt. Dat geldt zowel voor de
langzamere/jonge fietser als de snelle fietser. Dit stelt eisen aan de
inrichting van deze aansluiting. Ook wordt onderzocht of en welke
verkeers(beperkende)maatregelen nodig, wenselijk en haalbaar zijn,
zoals een fysieke knip op de Kweekweg/Zuukerweg.

Welke norm en aantallen gaat de gemeente Epe hanteren voor acceptatie van het Epe
aantal verkeersongelukken en verkeersslachtoffers in een situatie van huidige en
maximale verkeersafwikkeling van bedrijven die van de Kweekweg gebruik maken
(naast genoemde slachterijen ook onder meer maar niet limitatief: DHL, Herms,
Wibra, Brandweer)?

Uit de 1e verkenning van Epe-Heerde blijkt dat de Kweekweg zelf geen
kansrijk tracé is voor de F50.

Waarom gelden andere normen voor het punt rond Kweekweg t.o.v. andere delen Epe
van het traject waar wel een verhoogde veiligheidsnorm is toegepast in de keuze
van de route?

Uit de 1e verkenning van Epe-Heerde blijkt dat de Kweekweg zelf geen
kansrijk tracé is voor de F50.

Welke risico beperkende maatregelen hebben de doorslag gegeven voor de
Epe
afwikkeling via Kweekweg of rondweg versus de mogelijkheden via de Meent met
doortrekking naar Epe Noord?

Uit de 1e verkenning van Epe-Heerde blijkt dat de Kweekweg zelf geen
kansrijk tracé is voor de F50. Uit de verkeerskundige verkenning blijkt
dat een tracé via de Meent richting Epe-noord te ver van de kern Epe is
gelegen en daarmee onvoldoende kansrijk.

Tijdens de bijeenkomst is aangegeven dat met het bedrijvenplatform is gesproken Epe
en afgestemd. Ook is aangegeven dat de gemeente plannen uitwerkt voor een
aansluiting vanaf de Kweekweg richting Heerde. Gelet op waarschijnlijk grote
belangen van enkele bedrijven met veel vrachtverkeer vervoersbewegingen is hun
medewerking of sanering van groot belang voor de haalbaarheid van tijdens de
informatiebijeenkomst genoemde “plannen in behandeling”.

Uit de 1e verkenning van Epe-Heerde blijkt dat de Kweekweg zelf
geen kansrijk tracé is voor de F50. Als het gaat om de Zuukerweg en
centrumring dan wordt vanuit de regio de verdere verkenning van de
route Epe-Zwolle opgepakt. Daarin wordt uiteraard ook ingezet op
inbreng van bewoners, belanghebbenden en bedrijven.

Op welke wijze en welke bedrijven met een groot aandeel in vrachtverkeer via
de Kweekweg en de rondweg willen gaan meewerken aan de realisatie van een
veilige verkeersafwikkeling op de Kweekweg?

Uit de 1e verkenning van Epe-Heerde blijkt dat de Kweekweg zelf
geen kansrijk tracé is voor de F50. Als het gaat om de Zuukerweg en
centrumring dan wordt vanuit de regio de verdere verkenning van de
route Epe-Zwolle opgepakt. Daarin wordt uiteraard ook ingezet op
inbreng van bewoners, belanghebbenden en bedrijven.

Epe
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Het volgende heb ik met de gemeenteraad van Apeldoorn gedeeld:
Afgelopen maandag 25 oktober heb ik de voorlichtingsavond bezocht van
Apeldoorn
eventueel herinrichten van de zogenaamde baronnenroute, ook wel door
sommige ambtenaren van de gemeente “de prachtige ecologische corridor
genoemd” de fietsroute tussen Apeldoorn en Epe. Er is ook nog een tweede route
de zogenaamde Veluwe flankroute, deze loopt grotendeels langs het kanaal en
komt uit op het fietspad achter het Zwitsal terrein.
Ik ga er gemakshalve even vanuit dat de baronnenroute verder wordt bekeken.
Ik maak bezwaar tegen de voorstellen die nu ter tafel liggen, gemaakt door
cleantechregio.

Apeldoorn

Zij maken in het schetsontwerp een fietspad van 4 meter, daarnaast aan beide
kanten een zogenaamde uitwijkmogelijkheid en ook is er een wandelpad
gerealiseerd. En dat allemaal ten koste van de prachtige natuur die ter plaatse
aanwezig is.

Apeldoorn

Alle ecologische waarden zijn in beeld gebracht en waar mogelijk
blijven ze behouden of worden ze versterkt. Eventuele schade of
waardevermindering wordt gecompenseerd.

Apeldoorn
Als de plannen uitgevoerd worden, zoals zij nu schetsen dan blijft er van deze
prachtige natuur niets over. Het fietspad is nu 2 meter, wordt straks 4 meter,
beide kanten uitwijkmogelijkheid van 1 meter en een voetpad. Totaal dus een
meter of 8. De prachtige bomen, struiken en ook al de dieren die in deze natuur
leven worden straks weggehaald en verjaagd. Uit klimaat-en ecologisch standpunt
is dit natuurlijk verwerpelijk.

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de bestaande kwaliteiten
van de route en de omgeving. De route is daarbij zorgvuldig ingepast.
In de volgende fase wordt wederom met individuele aanwonenden
gesproken over de inpassing van de route.

Ook voor mij als bewoner van de Jagershuizen blijft er van de prachtige
middenberm in mijn straat niets over. Ik woon er met heel veel plezier en het
wooncomfort wordt een stuk minder als de fauna en flora verdwijnt voor mijn
huis.

Apeldoorn

Kennisgenomen van uw standpunt.

Dan wordt in het schetsontwerp de uitgang van de Jagershuizen verlegd richting
de verkeerslichten. Het uit en inrijden in mijn straat is nu al erg problematisch,
laat staan als deze uitgang straks nog verder richting het verkeerslicht komt.
Dan is uitrijden bijna niet meer mogelijk, want er staan vaak lange rijen voor dit
verkeerslicht.

Apeldoorn

Er zijn verschillende varianten afgewogen van een tunnel tot een
gelijkvloerse oversteek met een VRI. Op grond van een technische
afweging in relatie tot de veiligheid van de overstekende fietsers en de
doorstroming van het autoverkeer is voorliggende oplossing gekozen.
In de volgende ontwerpfase zullen de aangehaalde punten van zorg
(ontsluiten Jagershuizen) daarin nader worden uitgezocht.
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Ik spreek natuurlijk niet alleen voor mijzelf. De andere bewoners in mijn straat en Apeldoorn
omgeving denken er net zo over op een enkeling na. Ik kan dit bevestigen, want er
is een onderzoek geweest en elke bewoner die naast of eraan of in de buurt van
dit fietspad woont is benaderd. Het onderzoek is gedaan vanaf de Anklaarseweg
in Apeldoorn tot aan de Laan van Fasna in Vaassen. Totaal zijn er destijds 762
handtekeningen opgehaald. Er is totaal geen draagvlak onder de bewoners voor
deze rigoreuze herindeling en het belangrijkste, de vernieling van de prachtige
fauna en flora. Dit onderzoek is ook vastgelegd in een notariële akte, die ook is
overhandigd aan de burgemeester.

De handtekeningactie van juni 2017 is mede aanleiding geweest
om een tweede route, de Veluweflankroute, uit te werken tot
een schets- en voorlopigontwerp. Gedurende het VO-proces en in
klankbordgroepbijeenkomsten is deze meermaals aangehaald en heeft
het signaal meegewogen in de ontwerpen.

Apeldoorn

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de bestaande kwaliteiten
van de route, de omgeving en haar huidige en toekomstige gebruikers.
De route is daarbij zorgvuldig ingepast en zal zeker ook voor toeristisch
gebruik aantrekkelijk te gebruiken zijn.

Het huidige fietspad wordt zomers gebruikt door de vakantieganger. Auto’s
parkeren zomers en op mooie dagen in mijn straat en zo nu en dan spreek ik deze
vakantieganger. Ik hoor altijd, wij gaan van deze prachtige fietsroute wederom
genieten, want het is een heerlijke route midden in de natuur met al zijn
doorgangen, beekjes, doorkijkjes etc. Menig vakantieganger zal straks zijn ogen
en oren niet geloven en ontzetten gaan schrikken als gemeente Apeldoorn dit ten
uitvoer gaat brengen en deze prachtige natuur heeft vernield.
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Zoals besproken, zijn wij benieuwd naar de mogelijke consequenties die de F50
Epe
zou hebben op de openbare weg Zuukerweg - Kweekweg.
Dit in het bijzonder vanwege onze in-/uitrit gelegen aan de Zuukerweg van Gos
BV, waarbij het aan en afrijdend transport zich via de Zuukerweg/Kweekweg naar
het industrieterrein begeeft om vervolgens ri de snelweg te kunnen.
Indien deze route niet meer mogelijk zou zijn, kan ik mij bijvoorbeeld voorstellen
dat een alternatieve route consequenties meebrengt voor omwonenden. Dan wel
de vraag of andere kruispunten breed genoeg zijn voor de benodigde draaicirkel
van een vrachtwagen.
Hierover treden wij graag vooraf in gesprek met elkaar.

Het huidige Voorlopige Ontwerp F50 Apeldoorn-Epe eindigt ter
hoogte van de Kweekweg. Zoals bij ons bekend, en dit komt ook
duidelijk naar voren uit de inbreng vanuit de participatie, dient
er daarbij concrete aandacht te zijn voor de verkeersveiligheid en
verkeersstromen op dit punt. Dit geldt ook bij verdere doortrekking
van de F50 richting Heerde via de Zuukerweg. In april 2021 is daarom
een uitgebreid kentekenonderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe de
huidige verkeersstromen lopen rondom de Kweekweg/Zuukerweg en
welke gevolgen verkeersmaatregelen, zoals een fysieke knip, op dit
wegvak hebben voor de toekomstige verkeersstromen. Momenteel
worden deze resultaten bestudeerd, daarbij worden ook de mogelijke
effecten op de centrumring en Oenerweg meegenomen. Momenteel
loopt ook de verkeerskundige variantenstudie naar de mogelijke
uitbreidingslocatie ’t Slath. Daarin worden ook de mogelijke gevolgen
voor de centrumring en Oenerweg in beeld gebracht. De ontwikkelingen
rondom de F50, mogelijke maatregelen op de Kweekweg/Zuukerweg,
en de variantenstudie ’t Slath vragen om een integrale verkeersstudie
naar de huidige verkeersstromen (welk type verkeer rijdt er? Wat zijn
de herkomst/bestemmingen?, etc.), wat zijn de verwachte toekomstige
verkeersstromen op de centrumring en Oenerweg en welke
maatregelen zijn hier noodzakelijk, wenselijk en haalbaar? De verdere
uitwerking/verkenning van de F50 Epe-Zwolle wordt uitgevoerd onder
regie van de provincie Gelderland, waarbij de gemeente een onderdeel
is van het projectteam. Vanuit de gemeentelijke verkenning blijkt dat
de Zuukerweg daarbij een kansrijk tracé is. Wij zijn ermee bekend dat
Gosschalk een aansluiting heeft op de Zuukerweg. Vanuit het project
Epe-Zwolle heeft de gemeente Epe een belangrijke rol in de participatie
met bewoners en belanghebbenden. Daarbij nemen we uiteraard
ook de ontsluiting van Gosschalk op de Zuukerweg daarin mee.
Vooruitlopend op de studie vlot en veilige fietsroute F50 Epe – Zwolle
treden we als gemeente Epe graag in overleg met u. De gemeente Epe
zal op korte termijn contact met u opnemen.
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U heeft verzocht om punten die nog niet waren opgenomen in de
inspraaknotities alsnog per email toe te sturen. Zodoende bij deze de
volgende punten:
1. Risico voor sluipverkeer indien de F50 icm extra stroken >4m breed
wordt

2. Doelstelling “vergroenen” wordt niet behaald. Namelijk, de investering
van tientallen miljoen levert niet minder auto-kilometers op, maar zorgt
ervoor dat er 750 fietsers per dag, 1500 ritten per dag, zich verplaatsen
van de Oude Zwolseweg naar de F50. Dit lost dus een niet bestaand
probleem op terwijl de oorspronkelijke doel niet wordt bereikt.

Apeldoorn Het asfalteren en strekken van semiverharde wegen kan tot een
ander gebruik leiden. Het wordt een aantrekkelijke fietsroute,
maar ook gemotoriseerd verkeer kan er beter gebruik van maken.
Echter de fiets heeft prioriteit en dat zal de uitvoering van de weg
ook aangeven.
Apeldoorn Groei van het fietsverkeer is mede afhankelijk van de kwaliteit
van de route. Reeds in de vorige fase is onderzoek gedaan naar
de potentie van de route. De uitkomsten zijn mede aanleiding
geweest om een Voolopig Ontwerp van de Baronnenroute en de
Veluweflankroute op te stellen.
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Inspraakreacties per mail gestuurd aan de gemeente Epe en Apeldoorn (augustus/november 2021)
Vragen vanuit de mailbox

Antwoord

Hoe komt het klompenpad te liggen in het nieuwe
ontwerp bij de Agro, daar is immers een afslag, wordt de
kruising daarvoor ook aangepast (zwaaikom);

In het Voorlopig Ontwerp (VO) ligt het Klompenpad (routeverkorter) langs het spoorbaantracé ten
oosten van het fietspad en buigt linksaf over de Coöperatieweg (paarse stippellijn). De kruising
wordt hier niet voor aangepast. Als het fietspad doorgaat, dan moet in de toekomst nog wel worden
bepaald of hiervoor grondaankoop nodig is. Dit blijkt niet duidelijk uit het ontwerp.
Zie mobiliteitsplan: lijst met wensen voor de fietspaden. Deze ligt nu ter inzage: www.epe.nl/
terinzage. De fietspaden zijn specifiek genoemd in het verdiepingsdocument.

Hoe zit het met het onderhoud aan alle fietspaden in Epe,
staan ze op de planning?

Waar gebeuren al die ongelukken met elektrische fietsen? De ongelukken met elektrische fietsen hebben we in beeld (zie afbeelding). Dit betreffen alleen de
geregistreerde fietsongevallen. We weten inmiddels dat veel eenzijdige fietsongevallen niet worden
geregistreerd. Eenzijdige fietsongevallen zijn ongevallen waarbij de politie niet komt kijken. Dus in
werkelijkheid gaat het om veel meer fietsongevallen.

Hoe zit het met de natuurontwikkeling van Achteregge?

Uitvoering vindt plaats in het najaar van 2021 of volgend jaar. Dat hangt af van de aanbesteding.
Agrarisch gebruik van de percelen vervalt.
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Waarom is er een verkenning Epe -Heerde uitgevoerd?

Waarom is er nu geen voorrang voor fietsers op de route
Apeldoorn-Vaassen?

Zoals besproken, ben ik met name benieuwd naar de
plannen rondom de Kweekweg Epe, daar waar het
fietspad in Epe zal eindigen. Zijn er enige (beoogde)
consequenties voor de (openbare weg) Kweekweg)?

U heeft ons gebeld met de vraag naar de verkenning voor de doorgang van de fietsroute door Epe
en naar een mogelijk vervolg van de route naar Zwolle. De verkenning is voornamelijk uitgevoerd
vanwege de klachten in Epe. Deze klachten gingen over het feit dat de route Apeldoorn-Epe zou
stoppen bij de Kweekweg. De Kweekweg is wat ons betreft geen einde van de route. Het is wel
een eindpunt van de studie van de Cleantech Regio over het traject Apeldoorn-Epe. In Epe was
weerstand tegen een route over het oude spoorwegtracé. Daarom is gekeken of aansluiting van de
route naar het noorden kansrijk is. Hiervoor is de verkenning uitgevoerd. Niet om vooruit te lopen
op het ontwerp van de Provincie Gelderland voor het traject Epe-Zwolle. De provincie is van plan om
een vlotte en veilige fietsroute van Epe naar Zwolle aan te leggen. De provincie begint daarvoor weer
vooraan met het onderzoeken en ontwerpen van de route van Epe naar Zwolle. De informatie die is
opgehaald in Epe, wordt natuurlijk gedeeld met de provincie.
Hartelijk dank voor uw opmerking. Het gaat nu over een recreatief fietspad en zo’n pad wordt anders
gebruikt. Er ligt nu een ontwerp voor het maken van een vlotte en veilige fietsroute van Apeldoorn
naar Epe. Als de politiek besluit om deze route aan te leggen, wordt het fietspad verbreed. Het
fietspad komt in de voorrangssituatie te liggen. Dat betekent dat het verkeer op alle kruisingen
voorrang moet verlenen aan de fietsers op het fietspad. De kruisingen worden dan ook aangepast.
Op die manier zijn de fietsers beter zichtbaar. Meer hierover kunt u lezen op onze website.
De aanpassing van de Kweekweg valt niet binnen onze studie Apeldoorn-Epe. Maar waar het gaat
om fietsveiligheid is er natuurlijk wel een raakvlak. Daarom is de verkeerskundige van de gemeente
Epe momenteel druk bezig met deze kwestie.
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Thema’s in omgevingsgesprekken met omwonenden (september/oktober/november 2021)
Traject Kweekweg - Apeldoorn

Uitkomst

Omwonenden Europalaan e.o.

Het VO is besproken met bewoners. Bewoners zijn tegen een fietsroute door hun achtertuin, maar voorstander van
een fietsstraat. Bewoners hebben mee kunnen denken over het ontwerp en input kunnen leveren aan de verkenning
Epe-Heerde. Alle openbare, gevraagde documenten zijn aangeleverd.
De bewoners maken zich zorgen om de variant van de route die door hun achtertuin loopt. Woongenot zal sterk
achteruitgaan bij keuze voor deze route. Bewoners maken bezwaar tegen deze route.
Ontwerpvarianten toegelicht, nadere afspraak volgt.
Ontwerpvarianten toegelicht, nadere afspraak volgt.
Ontwerpvarianten toegelicht.
Ontwerpvarianten toegelicht.
Wil graag geinformeerd blijven.
Ondernemer is niet tegen het fietspad, maar ziet kansen. Oversteek dieren moet wel goed geregeld zijn.
De bewonersvereniging is niet tegen het fietspad, maar wel heel ontevreden over het proces.
Directie van het bedrijf is niet tegen het fietspad, heeft wel eerder bezwaarschrift ingediend tegen het fietspad.
Gesproken is over de toerit van het bedrijf.
Agrarisch ondernemer is tegen het fietspad, vanwege de vele vervoersbewegingen die hij moet maken om aan de
overkant van het fietspad te komen. Daar ligt een groot gedeelte van zijn land.
De verpachtende organisatie is niet tegen het fietspad, maar staat aan de kant van de pachter. Deze heeft rechten bij
verkoop grond.

Bewoners van De Pal
Projectontwikkelaar Zuckerenk Zuid
Projectontwikkelaar Zuckerenk Zuid
Projectonwikkelaar Zuckerenk Noord
Projectonwikkelaar Zuckerenk Noord
Gebruiker fietspad
Ondernemer langs het fietspad
Bewonersvereniging
Bedrijf
Agrarisch ondernemer
Stichting voor pachtgronden
Agrarisch ondernemer
Huurder van gemeentegrond in Vaassen.
Sportvereniging
Huurders gemeentegrond Vaassen

Huurder is akkoord met het fietspad en begrijpt als er een gedeelte van het terrein gebruikt moet worden van het
fietspad. Rekening houden in het ontwerp met de inrit of afspraken maken over verplaatsing vereniging.
De eigenaar is voorstander van het fietspad. Hij wil graag het pad langs het fietspad blijven gebruiken als achterom
en extra parkeerruimte. Ook wil hij dat er een ruiterpad komt langs de route.
Huurders zijn geen tegenstanders, maar maken zich zorgen over de kruising Laan van Fasna en Stationsstraat. Door
het vele vrachtverkeer door de kleine woonstraat, is deze kruising volgens hen (ook in de nieuwe situatie) erg
onveilig.
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Bewoner Vaassen

Bewoners in Vaassen

Vereniging in Vaassen

Fietsers Epe
Flesse

Flesse en omgeving
Ondernemer Wenum

Bewoner is tegen het fietspad omdat het volgens hem onnodig is en veel te veel geld kost. Volgens bewoner is de
goedkoopste oplossing om maximum snelheid terug te brengen naar 30 km per uur en de snelle fietsers over de
rijbaan te laten gaan. Bewoner maakt bezwaar tegen het fietspad.
De familie is tegen het fietspad. Ze vinden het geldverspilling en dat de gemeente de bewoners slecht informeert.
Veilige oversteek dieren wordt volgens de bewoners niet gegarandeerd. In het ontwerp mist de familie zowel de
veeoversteek als de ruiterroute. Verwijderen van de heg is voor hen geen optie. De familie maakt bezwaar tegen het
fietspad.
De vereniging is geen tegenstander van het fietspad. De vereniging maakt zich zorgen over de kruising van
fietsverkeer over de Laan van Fasna, een tunnel is volgens hen een goede oplossing. De ingang van de vereniging
moet mogelijk worden verplaatst bij aanleg tunnel, dit is besproken. Vereniging wil graag geïnformeerd blijven en wil
waar mogelijk een parkeerplaats aan de achterkant van hun pand realiseren, dit is nu gemeentegrond.
Deze fietsers willen graag betrokken blijven bij het verdere verloop van de plannen voor de fietsroute. Ze hebben
input geleverd in de klankbordgroep en voor de vervolgroute naar Heerde.
Bewoners vrezen extra sluipverkeer (veelal bekenden in het gebied) en verwachten conflicten tussen
landbouwverkeer en fietsers. Verder verwachten ze hogere snelheden door het strekken van de routes en zien nu al
gevaarlijke kruispunten.
Verlichting verstoort de ecologie en woongenot (privacy). Ondernemers zien grote beperkingen in uitvoering
bedrijfsactiviteiten. Veluweflankroute wordt ook in de lengterichting gebruikt voor beweiding van vee.
Astaweg en fietspad erg gevaarlijke kruising, waarom niet afsluiten. Verkoop grond heeft grote gevolgen voor
bedrijfsvoering. Veel sluipverkeer in het gebied. Astaweg is sluiproute. Hoge snelheden op Astaweg. Recht op
overpad over het fietspad tussen beide percelen.
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