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Samenvatting
De Cleantech Regio onderzoekt een snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe via Vaassen. Uit eerder onderzoek is gebleken
dat er op deze verbinding voldoende potentieel aanwezig is om een snelle fietsroute te rechtvaardigen. De volgende stap is
het maken van een voorlopig ontwerp. Daarin wordt inzichtelijke gemaakt welke consequenties een snelle fietsroute heeft
voor de inpassing en kosten. Eerst moet echter worden bepaald welke alternatieve route het meest geschikt is om een
snelle fietsroute te realiseren: de routekeuze.

Een snelle fietsroute

De alternatieven

Voor de voorkeurskenmerken voor een snelle fietsroute is aangesloten bij het

Er zijn drie alternatieven beschikbaar voor een snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe:

Inspiratieboek Snelle fietsroutes van CROW. Zowel de Cleantech Regio als provincie

▪▪ West: Langs de dorpenroute
▪▪ Midden: Over het treinbaanpadtracé
▪▪ Oost: langs het kanaal

Gelderland hebben de voorkeurskenmerken uitgewerkt. De belangrijkste kenmerken zijn:
1. Voorrang voor fietsers bij kruispunten met erftoegangswegen
2. Maximaal een oversteek per kilometer waar fietsers voorrang moeten geven aan
auto’s
3. Korte wachttijd bij VRI < 15 seconden, maximaal 1 stop per 2,5 km
4. Breedte tweerichtingsfietspad 4,00 meter, eenrichtingsfietspad 2,5 meter
5. Verharding van rood asfaltbeton
6. Verlichting aanwezig, passend in de omgeving
7. Aandacht voor ruimtelijke en landschappelijke inpassing
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Het is ook denkbaar dat er een combinatie van routes wordt gekozen. Concreet: van Epe
naar Vaassen over de ene route en tussen Vaassen en Apeldoorn over een andere route.

Proces: klankbordgroep
Voor de inbreng vanuit belanghebbenden is een klankbordgroep geformeerd. Tot de
Epe

routekeuze is in vier bijeenkomst voorzien:

▪▪ Eerste bijeenkomst voor het inventariseren van kansen en knelpunten;
▪▪ Tweede bijeenkomst voor aanvulling van de inventarisatie en de bespreking van
potentie;

▪▪ Derde bijeenkomst: een fietstocht over delen van de tracés;
▪▪ Vierde bijeenkomst: voor de toelichting van de routekeuze.
▪▪ Vijfde bijeenkomst: voor de uitwerking van de route.

Emst

Aanleiding voor de tweede bijeenkomst was dat niet alle klankbordgroepleden de
uitnodiging van de eerste bijeenkomst hadden ontvangen. In de tweede bijeenkomst
is de kans gegeven alsnog inbreng te leveren.
Proces: enquête
Naast de klankbordgroep is ook een enquête gehouden naar het draagvlak voor

Vaassen

een snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe. Deze enquête is uitgezet onder een
steekproef van de bevolking in het gebied tussen Apeldoorn – noord en Epe en is
bovendien verspreid via de leden van de klankbordgroep en werkgroep. De dorpsraad
Wenum – Wiesel die oorspronkelijk het initiatief had genomen om de enquête te
laten uitvoeren, heeft uiteindelijk niet meegewerkt omdat ze het niet eens is met de
opzet van de enquête. We hebben hier begrip voor en hebben in deze fase vooral het
draagvlak bij de potentiele fietsers gepeild. Het in beeld brengen van de mening van
omwonenden en betrokkenen voor de inpassing en impact is in de volgende fasen
voorzien. Uit de enquête blijkt een groot draagvlak voor een snelle fietsroute tussen
Epe en Apeldoorn, ook voor de kenmerken die bij zo’n route horen en een voorkeur
voor de route over het treinbaanpadtracé.

Apeldoorn

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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Legenda

Bestaand gebruik en potentie
Het bestaande gebruik van de tracés is vastgesteld met een uitgebreide telling van

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

Epe

het fietsverkeer in september 2016. De potentie is vastgesteld met het verkeersmodel
en de mobiliteitsscan. Van de bestaande routes wordt zowel bij Epe als bij Apeldoorn

790 T1
1223

de dorpenroute het meest gebruikt, gevolgd door het treinbaanpadtracé en de route

T2

606
993

langs het kanaal. Zonder herverdeling van fietsers over de routes is de potentie daar
ook het grootst. De meeste fietsers die Apeldoorn binnenkomen, komen, komen

Route 1
Route 2
Route 3
Feeders

Emst

uit Vaassen. De dorpenroute wordt ook gevoed met fietsers vanaf de Veluwe. De
belangrijkste bestemmingen in Apeldoorn zijn Apeldoorn – Zuid en de Parken. De
kanaalroute ten noorden van Vaassen heeft weinig gebruik en potentie en leent zich

T3

door ligging ten opzichte van Vaassen en Emst niet voor het omleiden van fietsers

172
273

vanaf de andere routes.
T4

Haalbare fietskwaliteit

Vaassen

Het treinbaanpadtracé biedt verreweg de meeste kansen om te komen tot een directe
en aantrekkelijke route. Deze route is zeer gestrekt, verbindt Vaassen in een directe
lijn met Epe en Apeldoorn, aantrekkelijk ingepast met voldoende afwisseling en
beschutting, geheel autovrij. Het treinbaanpadtracé sluit in Apeldoorn, Epe en Vaassen
rechtstreeks aan op het lokale fietsnetwerk. Maar de toevoerroutes zijn nog niet
van voldoende kwaliteit. De kanaalroute is ook aantrekkelijk ingepast en gestrekt,

798 T5
1256

T6 926

1622

1298 T11
2077

T7

506
1043

maar fietsers moeten altijd via minder directe en niet-autovrije routes de kanaalroute
bereiken.
De dorpenroute heeft als voordeel: de sociale controle door de bestaande

1683 T8
2448

T9 747

1512

T10

633
1095

aanwezigheid van verlichting, de aanwezigheid van een parallelle autoverbinding
en de aanwezigheid van woningen en functies langs de weg. De ligging tussen
een autoverbinding en bebouwing maakt de inpassing van een snelle fietsroute
tegelijkertijd ook zeer lastig. Er is onvoldoende ruimte om een veilige tussenberm en
6
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Apeldoorn

247
400

Knelpunten klankbordgroep
Telpunten
Telcijfers
2016 klankbordgroep
Wensen/kansen
Prognose 2030

bredere fietspaden in te passen tussen de weg en de erfgrenzen. Parallel autoverkeer

treinbaanpadtracé en de kanaalroute niet wenselijk. Bij kruisingen met wegen is

(snel en veel) en inritten maken de dorpenroute ook minder aantrekkelijk en veilig

een enkele, eventuele lage, verlichtingsmast goed denkbaar. Ten slotte bevat het

dan de andere twee routes. Ten slotte sluit de dorpenroute aan op het centrum van

treinbaanpadtracé een aantal elementen die herinneren aan de oude functie. Het is

Vaassen waar de ambities voor een snelle fietsroute botsen met de wensen voor een

wenselijk die te behouden en te versterken.

aantrekkelijk winkelgebied.

Gezien de kansen op het treinbaanpadtrace is deze route als voorkeursroute
uitgewerkt. Het zuidelijk deel van de kanaalroute is als feeder in het ontwerp

Landschap en ecologie

toegevoegd.

Zowel de route over het treinbaanpadtracé als langs het kanaal zijn kwetsbaar voor
aantasting van de ecologische kwaliteit van het pad door toevoegen van extra breedte

Voor de voorkeursroute over het treinbaanpadtrace en voor de feeder op het

of het aanbrengen van verlichting. Bovendien is een deel van de aantrekkelijkheid van

zuidelijk deel van de route langs het kanaal is een verkeerstechnisch schetsontwerp

het pad gekoppeld aan de groene inbedding van de route.

opgesteld. In dit schetsontwerp is uitgewerkt hoe de route eruit zou kunnen zien
wanneer de uitgangspunten voor een snelle fietsroute wordt voldaan. Voor de

Vanwege de kwetsbaarheid van de route voor natuurwaarden is de

kruispunten is voor de kostenraming een voorstel uitgewerkt, met het oog op

haalbaarheidsstudie uitgebreid met een apart landschappelijk en ecologisch

een zorgvuldige en integrale uitwerking in de volgende fase is in het uiteindelijk

onderzoek

schetsontwerp geen detailuitwerking van de kruispunten opgenomen. Tegelijkertijd
met het verkeerstechnisch schetsontwerp is een landschappelijke visie en een

Alle drie de routes zijn herkenbare landschappelijke structuren die zowel kunnen

landschappelijke uitwerking van de route opgesteld. Waar deze elkaar raken zijn ze

worden aangetast maar ook kunnen worden versterkt door gebruik als snelle

op elkaar afgestemd en de kosten voor de landschappelijke maatregelen is ook in de

fietsroute. Het aantakken van een snelle fietsroute langs het kanaal op de andere

kostenraming meegenomen.

structuren bij Vaassen, dwars op de noord-zuidlijnen in het landschap is ongewenst.
Landschappelijke voorwaarde voor inpassing van de route langs het kanaal of over
het treinbaanpadtracé is in ieder geval dat dit op het bestaande talud gebeurt met
behoud van de karakteristieke beplanting.
Landschappelijk is een lijnopstelling van verlichtingsarmaturen op het

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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Afwegingskader
De afweging is per thema schematische weergegeven in de tabel hieronder. Op de volgende pagina wordt het schema nader toegelicht.
Legenda
Epe

A
A

L

A

A

B

B

C

C

Emst

B

B

Vaassen

L

C

C

A

A

B
B

C
Apeldoorn
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C

Criterium

Toelichting afweging

Huidig gebruik

De dorpenroute en het treinbaanpad kennen in de bestaande situatie al veel fietsgebruik, net als de kanaalroute bij Apeldoorn en Wenum Wiesel, alle meer dan 500 fietsers per etmaal. De route langs het kanaal bij Vaassen en bij Epe heeft een beperkt gebruik, minder dan 300
fietsers per etmaal.

Potentie

De dorpenroute en het treinbaanpad kennen een groeipotentie, net als de kanalenroute bij Apeldoorn en Wenum - Wiesel, van minimaal circa
300 fietsers per etmaal. De route langs het kanaal bij Vaassen en bij Epe heeft een groeipotentie van minder dan 200 fietsers per etmaal.

Rerouting

De dorpenroute en het treinbaanpad liggen in elkaar directe nabijheid en bieden dus goede kansen om fietsers van de ene naar de andere route
te geleiden. De kanaalroute ligt op dusdanige afstand dat deze route zich veel minder goed leent voor rerouting van fietsers.

Aansluiting Kernen

De dorpenroute en het treinbaanpad sluiten direct aan op de bebouwde kom van Vaassen, Emst en Epe. De kanaalroute niet. De dorpenroute en
het treinbaanpad sluiten weliswaar aan op de bebouwde kom van Apeldoorn en het aansluitende fietsroutenetwerk, maar bieden op dit moment
nog geen volwaardige aansluiting naar het centrum. De komende jaren komt op de kanaalroute een dergelijke verbinding beschikbaar. Het
treinbaanpad kan in Epe eventueel worden doorgetrokken naar het bedrijventerrein.

Fietskwaliteit

Op de dorpenroute is een aantrekkelijke en directe route mogelijk, behalve in Vaassen waar in het centrumgebied geen snelle fietsroutekwaliteit
mogelijk is. Het treinbaanpad biedt over de gehele lengte een volwaardige, aantrekkelijke en route met de beleving van een snelle fietsroute.
Voor de kanaalroute biedt het kanaal zelf weliswaar goede kansen, maar is onvermijdelijk een doorverbinding naar Vaassen en/of Epe nodig,
waar concessies aan de kwaliteit nodig zijn.

Ruimte voor SFR

Op de dorpenroute is structureel onvoldoende breedte beschikbaar. Op de kanaalroute en op het treinbaanpad is (enkele krappe passages
daargelaten) voldoende fysieke ruimte aanwezig om een snelle fietsroute in te passen.

landschap

Het treinbaanpad en de route langs het kanaal zijn kwetsbare landschappelijke structuren die kunnen worden aangetast door de aanleg van
de snelle fietsroute. Bij een zorgvuldige inpassing liggen er ook kansen voor versterking. Er is een spanning tussen de kwaliteit van een snelle
fietsroute en de landschappelijke belangen. Concreet: verlichting en breedte van het fietspad.

totaal

De kwaliteit van de snelle fietsroute is zo sterk als de zwakste schakel. Voor zowel de totaalscore op toekomstig gebruik als op de mogelijkheden
voor een volwaardige snelle fietsroute is deze optelling gemaakt, resulterend in een totaalscore.

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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varianten en de benodigde aanpassingen op de routes moeten binnen de

Inleiding

randvoorwaarden zo goed mogelijk worden ingepast. Kortom: laten zien dat het kan,
wat er kan en wat het kost.
De voorbereiding van de routes wordt opgepakt in nauwe samenwerking met diverse
stakeholders en belanghebbenden. Dit voorkomt dat praktische zaken over het hoofd
worden gezien. Bovendien zorgt een breed gedragen plan voor een soepelere besluitvorming en daarmee voor een snellere uitvoering van de voorgenomen maatregelen.
Tien routes, vijf kansrijk, twee uit te werken
In de fietsvisie van 2012 heeft de Cleantech Regio de ambitie uitgesproken om
snelle fietsroutes te ontwikkelen. In een verkenning (2014) de vijf meest kansrijke
verbindingen geselecteerd. Twee daarvan zijn de routes Apeldoon – Epe en Deventer –
Zutphen. Van deze routes wordt nu een schetsontwerp en kostenraming opgesteld. Dit
rapport gaat over de route Apeldoorn - Epe.

Sneller fietsen op regionaal niveau
Mede door de opkomst van e-bikes neemt de potentie van de fiets op regionaal
niveau toe. Om deze potentie optimaal te benutten moet ook de infrastructuur voor
hogere fietssnelheden geschikt zijn. De Cleantech Regio maakt daar werk van. Eerder
is al een uitwerking gemaakt van de snelle fietsroute van Apeldoorn via Twello naar
Deventer. Van de routes van Apeldoorn naar Epe en van Deventer naar Zutphen zijn al
schouws uitgevoerd en mogelijke maatregelen geïnventariseerd om deze routes op te
waarderen tot snelle fietsroute.
De vraag is nu wat er concreet moet gebeuren om deze twee routes een werkelijke
kwaliteitsslag te geven en op te waarderen tot een ‘echte’ snelle fietsroute: er moet
een definitieve keuze gemaakt worden tussen verschillende nog openstaande
Figuur: fietsruggengraad stedendriehoek
Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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2

Meerwaarde
regionale snelle
fietsroute

2.1

Waarom een regionale snelle fietsroute?

De fiets is bezig met een schaalsprong. Van relatief smalle fietspaden langs drukke
wegen naar een kwalitatief hoogwaardig netwerk tussen kernen. Een netwerk
dat in samenhang met het (H)OV en het autonetwerk een bijdrage levert aan de
bereikbaarheid van stedelijke gebieden en leefbaarheid van het platteland.
De schaalsprong in de infrastructuur is noodzakelijk om de toename van fietsers te
kunnen faciliteren. Door de opkomst van de E-bike fietsen de fietsers steeds langere
afstanden. Afstanden tot 15 km of meer zijn steeds makkelijker befietsbaar geworden.
Dit biedt Cleantech Regio veel kansen. De regio bestaat immers uit drie steden op
beperkte onderlinge afstand en enkele grotere kernen daaromheen.
Om de potentie van de snelle fietsen ten volle te benutten en zo de bereikbaarheid
van de steden met de fiets, en daarmee óók per auto te verbeteren, is het zaak
dat er op de interessante verbindingen snelle, directe, veilige en aantrekkelijke

Het realiseren van een snelle fietsroute gaat
gepaard met geld. Voordat daadwerkelijk het geld
wordt uitgegeven is het van belang om aan te
geven wat de maatschappelijke voordelen zijn
van een snelle fietsroute. Waarom zou een snelle
fietsroute gerealiseerd moeten worden?
12
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routes beschikbaar zijn. Een snelle fiets is alleen snel als de infrastructuur dat
ook toelaat. Zonder maatregelen schiet de bestaande infrastructuur echter tekort.
Bestaande fietspaden zijn onvoldoende uitgerust om meer fietsers met grotere
snelheidsverschillen veilig te kunnen afwikkelen.

De snelle fietsroutes zorgen voor een groter bereik vanaf het station. De snelle fiets
op regionale verplaatsingen biedt samen met de fiets in de stad en de combinatie
fiets-OV op langere afstanden een kansrijk alternatief voor de auto. Of met andere
woorden: het faciliteren van de (snelle) fiets biedt mobilisten de keuze om, altijd of
soms, als het zo uitkomt, een handige vervoersoptie te gebruiken.
2.2.2 Voor allerlei fietsers
Meer dan één doelgroep
De snelle fietsroutes zijn niet alleen nuttig voor de woon-werkfietsers. De radialen
van het buitengebied naar de stad zijn ook ideaal voor een veilige en snelle
verplaatsing naar school en ze zijn in omgekeerde richting ook zeer geschikt om veilig
en aantrekkelijk vanuit de stad het buitengebied te bereiken.
Figuur: Steeds drukker wordend op het fietspad

Specifiek op de route Apeldoorn – Epe liggen er grote kansen om de snelle fietsroute
ook recreatief in te zetten. Het bestaande recreatieve gebruik kan worden versterkt.

2.2

Maatschappelijke baten

De snelle fietsroute kan worden gebruikt voor verplaatsingen naar recreatieve
bestemmingen in de omgeving en als onderdeel van recreatieve fietsverplaatsingen.

2.2.1 Autobereikbaarheid
70% van alle autoritten zijn minder dan 15 km lang en 61% van alle werknemers

Zeker niet alleen nieuwe fietsers

woont in Nederland binnen 15 km van het werk. Het investeren in de snelle fiets lost

De indruk zou kunnen ontstaan dat het enige doel van snelle fietsroutes is om

niet meteen de files op autosnelwegen op, maar biedt wel lucht op regionale routes

automobilisten op de fiets te krijgen. We moeten de bestaande fietsers niet uit het

en invalswegen, waardoor ruimte voor essentieel autoverkeer ontstaat.

oog verliezen:

Het investeren in de fiets en dan zeker de snelle fietsroutes op regionale afstanden,

▪▪ Vooral ook bestaande fietsers baat hebben bij de verbeteringen op de snelle

is een van de meest kansrijke maatregelen als alternatief voor het verder verbreden

fietsroutes. Doordat er een directe verbinding voor ze beschikbaar komt, doordat ze

en uitbouwen van het autonetwerk. Niet voor niets wordt in het kader van Beter

minder oponthoud ondervinden of omdat ze simpelweg sneller kunnen doorfietsen

Benutten Vervolg volop geïnvesteerd in de fiets.

door een gladder, breder en meer gestrekte route.

▪▪ De waardering van de fietsers op aangelegde routes neemt meetbaar toe. Waar
de fietsers op de Fietsfilevrijroutes , met een beperkt aantal maatregelen, slechts
Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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weinig waren opgeschoten, is het oordeel van bijvoorbeeld fietsers in Twente op de

2.2.3 Gezond, aantrekkelijk en effectief

F35 zondermeer zeer positief.

▪▪ Bestaande fietsers blijven ook niet per definitie voortdurend over dezelfde routes

Prettige en gezonde binnensteden

rijden. Als zich een aantrekkelijker alternatief aandient (een eigen auto of een

De fiets is, samen met lopen, de beste manier om het stedelijk verkeerssysteem

snelle bus) kunnen ze zomaar afhaken. Goede fietsvoorzieningen beperken dit zo

draaiend te houden. En de stad aantrekkelijk, schoon en ruimte-efficiënt te maken.

veel mogelijk.

Elke fietser is een potentiële klant. Die bovendien ruimte laat voor bezoekers van
verder, om met de auto of het OV naar de binnenstad te komen. Dit effect van de

Meer banen binnen bereik

fiets geldt uiteraard vooral voor de stedelijk fietsrit. De stedelijke fietsers profiteren

Met een snelle fietsroute waarmee het 20% sneller en aantrekkelijker wordt om de

echter ook volop van het netwerk van snelle fietsroutes: voor het laatste stuk naar de

verplaatsing te maken, wordt het gebied dat met dezelfde inspanning kan worden

binnenstad, om de buitenwijk aan de andere kant van de stad te bereiken of voor de

bereikt 44% groter. 44% meer banen, huishoudens, scholen en functies komen binnen

last mile vanaf het station.

fietsbereik.
Gezondheidswinst
Wie overstapt van de auto naar de fiets verlengt zijn levensverwachting met 3 tot 14
maanden. De mogelijke verlaging van de levensverwachting door meer blootstelling
aan luchtverontreiniging (0,8 tot 40 dagen) en verkeersonveiligheid (5-9 dagen) valt
daarbij in het niet.
Milieueffect
Lopen en fietsen zijn de meest milieuvriendelijke vervoerwijzen. Dit geldt ook voor
de elektrische fiets. De extra stroom die je verbruikt om de batterij op de laden valt
volledig in het niet bij het energieverbruik van een auto. Milieu Centraal houdt het op
factor 50. Een zelfde effect geldt voor de uitstoot van CO2. Lokaal draagt de (snelle)
fiets bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en hinder door verkeerslawaai.
Door toepassing van duurzame materialen en technieken bij aanleg en beheer van
de snelle fietsroutes kunnen deze routes als voorbeeld dienen voor andere (fiets)
projecten.
Figuur: fietsende scholieren
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Maatschappelijk effectief

2.2.4 Regionale samenwerking

De fiets is gezond, goedkoop en milieuvriendelijk. Dat wisten we al. Maar dat

Maar waarom moeten de fietsroute regionaal worden opgepakt?

investeringen in fietsinfrastructuur meer opleveren dan ze kosten, is voor velen

▪▪ Snelle fietsroutes die verplaatsingen op middellange afstand faciliteren zijn bijna

nieuw. Een euro investeren in een snelle fietsroute levert minimaal het dubbele

per definitie gemeentegrensoverschrijdend. Dit vraagt samenwerking tussen de

aan gezondheidswinst op, in de praktijk nog meer. Het Centraal Planbureau en

gemeenten, vaak meer dan twee, maar vraagt ook om een partij die de kaders

Planbureau voor de leefomgeving geven in hun publicatie Kansrijk Mobiliteitsbeleid

uitzet en bewaakt.

(2016) aan dat investeren in de fiets, anders dan in infrastructuur voor auto en OV,
maatschappelijk verantwoord is. ‘Een overstap van de auto of het openbaar vervoer
naar de fiets levert substantiële maatschappelijke baten op. Het kan dus, zowel voor
de Rijksoverheid als voor de lagere overheden, zinvol zijn om met maatregelen het
fietsgebruik te stimuleren’.

▪▪ De regionale middelen, die in regionale fietsroutes worden gestoken, zijn een
stimulans voor andere partijen (gemeente, provincie, het Rijk) om ook te investeren
in regionale routes, die anders niet of met minder kwaliteit zouden zijn aangepakt.

▪▪ De fietsroute is zo sterk als de zwakste schakel. Dat betekent dat alle partijen
achter het idee moeten staan en hun deel moeten oppakken, inclusief de
toevoerroutes naar steden en dorpen. De regionale samenwerking draagt daaraan
bij.

▪▪ De kosten en baten van een snelle fietsroute zijn doorgaans niet evenredig
verdeeld over de partijen. Door de snelle fietsroute kunnen de kosten en baten zo
eerlijk mogelijk worden verdeeld.

Figuur: Relatie aantal fietskilometers per inwoner (2010-2013) versus het percentage
overgewicht (2012), per gemeente (Bron: OViN en CBS Statlin)
Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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3

Uitgangspunten

Om een routekeuze zijn een aantal zaken nodig;
uiteraard zijn er verschillende varianten nodig waar een
keuze tussen gemaakt kan worden. Daarnaast heeft de
Cleantech Regio een ambititeniveau waar een snelle
fietsroute aan dient te voldoen.
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3.1 Routevarianten

Epe

In een eerdere verkenning zijn voor de verbinding Apeldoorn - Epe een aantal
routevarianten onderscheiden.

▪▪ De westelijke route langs Dorpenweg
▪▪ De middelste route over het treinbaanpadtracé
▪▪ De oostelijke route langs het kanaal
3.2

Emst

Ambitieniveau

3.2.1 Ambitie
De Cleantech Regio heeft het ambitie om een route te realiseren die voldoet aan
de kwaliteitseisen voor een snelle fietsroute, zoals bijvoorbeeld opgenomen in het
inspiratieboek Snelle Fietsroutes van CROW en de eisen van provincie Gelderland. In
de schetsontwerpfase wordt in beeld gebracht hoe zo’n snelle fietsroute er op het
voorkeurstracé idealiter uit zou komen te zien. Uiteraard rekeninghoudend met de

Vaassen

ruimtelijke context, maar zonder op voorhand al water bij de wijn te doen. Bij het
bepalen van de prioritering van de verschillende route-onderdelen en in het verdere
ontwerptraject naar voorlopig ontwerp en definitief ontwerp wordt de afweging van
meerwaarde versus kosten en fietskwaliteit versus impact meer in detail gemaakt.

Apeldoorn

Figuur: drie routevarianten

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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3.2.2 Gehanteerde kwaliteitseisen
In dit overzicht zijn de eisen opgenomen die generiek gelden voor het
kwaliteitsniveau snelle fietsroute. Uitgangspunt van de eisen is het inspiratieboek
Snelle Fietsroute van CROW. In de notitie snelle fietsroutes ter voltooiing van het
Gelders fietsnetwerk, 2016-005447 van Provincie Gelderland is vastgelegd dat dit
inspiratieboek als uitgangspunt geldt voor snelle fietsroutes in Provincie Gelderland.
Ook is de acceptabele ondergrens vastgelegd. Voor de Cleantech Regio zijn de
basiseisen vastgelegd in de Fietsvisie van de regio. Deze zijn concreet uitgewerkt
voor de route Apeldoorn – Deventer. Waar in de bovenliggende stukken de criteria
ontbreken zijn die overgenomen van de uitwerking voor deze route.
Samenhang

▪▪ Bewegwijzering fietsroute*
▪▪ Minimaal 80% van de nieuwe maatregelen op wegvakniveau dient conform de
richtlijnen te worden**
Directheid

▪▪ Omrijden < 10% ten opzichte van hemelsbreed*
▪▪ Helling: maximaal 1 op 10 x hoogteverschil*
▪▪ Voorrang voor fietsers bij kruispunten met erftoeganswegen*
▪▪ maximaal een oversteek per kilometer waar fietsers voorrang moeten geven aan
auto’s **

▪▪ Gemiddelde wachttijd VRI < 15 seconden, max 1 stop/2,5 km***

18
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Figuur: Referentiebeelden

Veiligheid

▪▪ Boogstralen bij voorkeur 20 meter, minimaal 5 meter bij kruispunten*
▪▪ Maximaal één bocht / boogstraal per kilometer route die niet voldoet aan de
richtlijnen**

▪▪ Breedte tweerichtingverkeer fietspad 4,0 meter*
▪▪ Geen paaltjes op opstakels, indien onvermijdelijk conform Fietsberaad*
▪▪ Bij combinatie met autoverkeer:
a. fietsstraat, maximaal 2500 mvt/etmaal en geloofwaardig 30 km/h*
b. bij 60 km/h, maximaal 500 mvt/etmaal, geen doorgaande landbouwroute***

▪▪ Tussenbermbreedte: 6,0 meter, minimaal 4,5 meter of afscherming***
Comfort

▪▪ Verharding: (rood) asfaltbeton, fietsstraat altijd roodachtig met rabatstrook*
Aantrekkelijkheid

▪▪ Verlichting aanwezig, passend bij de omgeving*
▪▪ Aandacht voor ruimtelijke en landschappelijke inpassing*
▪▪ Tunnel: voldoende doorzicht, ruim profiel***
*)

Ambitie uit CROW Inspiratieboek

**)

Ondergrens notitie fietsroutes Gelderland

***)

Nadere invulling en uitwerking eisen

Figuur: Referentiebeelden
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Figuur: Verschillende schaalniveaus van routes
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4

Aanpak

Bij deze studie hoort een aanpak om uiteindelijk tot
een route keuze te komen. Hierbij is zowel onderzoek
gedaan, als een participatieproces gestart.

20
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4.1 Kiezen voor de juiste variant
Nadat de bestuurders begin 2017 een keuze hebben gemaakt voor een voorkeurstrace
is een schetsontwerp opgesteld voor de route. Het ontwerpproces is bovendien
verbreed met de aspecten landschap, ecologie en verlichting. Op basis van het
schetsontwerp is een kostenraming opgesteld. Er is nog geen uitvoeringsvoorstel
opgesteld, omdat eerst een bestuurlijke bevestiging nodig is van de gemaakte
keuzes.

Figuur: De beoogde drie fases
Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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4.2 Klankbordgroep

Halen

Voor de inbreng vanuit belanghebbenden is een klankbordgroep geformeerd. Tot de
routekeuze is in vier bijeenkomst voorzien:

▪▪ Eerste bijeenkomst voor het inventariseren van kansen en knelpunten;
▪▪ Tweede bijeenkomst voor aanvulling van de inventarisatie en de bespreking van

Participatie en
overleg

potentie;

▪▪ Derde bijeenkomst: een fietstocht over delen van de tracés;
▪▪ Vierde bijeenkomst: voor de toelichting van de routekeuze.
Aanleiding voor de tweede bijeenkomst was dat niet alle klankbordgroepleden de
uitnodiging van de eerste bijeenkomst hadden ontvangen. In de tweede bijeenkomst
is de kans gegevens alsnog inbreng te leveren.
Na iedere bijeekomst is een procesverslag gemaakt, deze zijn toegevoegd als
bijlagen.

22
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Participatie en
overleg

Participatie en
overleg

Brengen
Figuur: Participatie processchema

4.3 Enquête
Naast de klankbordgroep is ook een enquête gehouden naar het draagvlak voor
een snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe. Deze enquête is uitgezet onder een
steekproef van de bevolking in het gebied tussen Apeldoorn – noord en Epe en is
bovendien verspreid via de leden van de klankbordgroep en werkgroep. De dorpsraad
Wenum – Wiesel die oorspronkelijk het initiatief had genomen om de enquête te
laten uitvoeren, heeft uiteindelijk niet meegewerkt omdat ze het niet eens is met de
opzet van de enquête. We hebben hier begrip voor en hebben in deze fase vooral het
draagvlak bij de potentiele fietsers gepeild. Het in beeld brengen van de mening van
omwonenden en betrokkenen voor de inpassing en impact is in de volgende fasen
voorzien. De resultaten van de enquête worden in paragraaf 4.3 weergegeven.

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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5

Inventarisatie

De inventarisatie bestaat uit het in kaart brengen van
de ruimtelijke kwaliteit, huidige en toekomstige fietsers
en draagvlak.
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5.1 Kwaliteit van de route

Legenda

5.1.1 Kansen en knelpunten

Epe

Andere route via Brinklaan

Andere route via Pastorielaan
of Diepenweg

Tijdens de eerste en de tweede klankbordgroep bijeenkomst hebben de
klankbordgroep leden alle knelpunten, wensen en kansen kunnen benoemen. Rechts
per route en per avond een overzicht gegeven.

Asfalt niet optimaal

Verlicht

zijn alle opmerkingen weergegeven, dit is een zeer drukke kaart. In de bijlage is het

Gebruik door scholieren

Ezelboederij
Onoverzichtelijke kruispunten
voor auto’s

Veel verkeer Emst-Apeldoorn

Veel (landbouw) verkeer

Emst

Onverhard
Geen fietsstraat

Geen fietsverkeer Emst - Apeldoorn

Fietsers geen voorrang
Donker

Gezondheid

Middelbare school
Bedrijventerrein
Station
Centrumgebied
Snelweg
Camping
Park
Bezienswaardigheid/recreatie
Watersport
Bosgebied
Klompenroute
Route 1
Route 2
Route 3
Feeders
Knelpunten klankbordgroep
Wensen/kansen klankbordgroep

Fietsers zoveel mogelijk voorrang
wachten
Gevaarlijk kruispunt
Breedte voldoet redelijk
Medegebruik
Er om heen of doorheen?

wachten

Erg donker

Paarden

Vaassen

Erg donker
Niet sociaal veilig
Kortste route
Tussen papegaai Marle

Veel landbouwverkeer

Auto verkeer onprettig
Bruggen smal

Combinatie met recreatie
Nu smal

Combinatie met recreatie

Fietsers Voorrang

Tegenwerken eigenaar grond
Soms bebording
Geen zicht zijwegen
Vrije ligging
Conflict met klompenpad

Veel kruispunten
Tussendoor
Verlicht toezicht/handhaving

Tegenliggers

Brommers naast het pad

Tegenliggers
Veel medegebruik
Oversteek Anklaarseweg

Weinig ruimte Koninginnelaan

Binnendoor
Oversteek goed oplosbaar

Komt al een nieuw fietspad

Congestie
Oversteek Loolaan
Apeldoorn

Figuur: Knelpunten en wensen van klankbordgroep

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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5.1.2 Huidige kwaliteit van de routevarianten

De ingevulde lijsten zijn weergegeven in de bijlage.

De bestaande kwaliteit van de routes is op een aantal manieren in beeld gebracht:

In het onderstaande figuur zijn de totale scores weergegeven.

▪▪ Er is eerder een schouw georganiseerd waarbij de routes globaal zijn bekeken
▪▪ De bestaande situatie is met een video-opname vastgelegd

Hierin is te zien dat het wegvak ter hoogte van telpunt 7 als beste beoordeeld wordt.
De wegvakken bij telpunten 4 en 8 iets minder goed dan de andere wegvakken.

De wegkenmerken uit de video-opnames zijn beoordeeld aan de hand van de
uitgangspunten voor de routekwaliteit.
Per wegvak is de volgende lijst ingevuld:
1

2

3

4

5

verharding

<<-----

slechte verharding

goede verharding ----->>

breedte

<<-----

smal

omgeving

<<-----

onaantrekkelijk

zicht

<<-----

slecht zicht

boogstralen

<<-----

korte bochten

omrijden

<<-----

veel

weinig ----->>

voorrang verlenen aan EFT

<<-----

vaak

niet/nauwelijks ----->>

mede gebruik auto

<<-----

veel medegebruik

paaltjes/obstakels

<<-----

veel

weinig ----->>

tussenruimte hoofdrijbaan

<<-----

smal

breed ----->>

verlichting

<<-----

weinig

breed ----->>
aantrekkelijk ----->>
goed zicht ----->>

Figuur: Resultaat beoordeling kwaliteit routes

lange bochten ----->>

veel apart fietspad ----->>

veel ----->>

Tabel. Beoordelingsformulier routes per wegvak
26

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe

Figuur: Epe bij Jeu de Boules Club

5.1.3 Huidige kwaliteit van de toevoerroutes

Vanuit de achterliggende wijken is de snelle fietsroute via de vrijliggende fietspaden

De impressie van de toevoerroutes is op een rij gezet. Deze kaart is onderdeel van het

langs de Hoofdstraat optimaal te bereiken. Tevens wordt momenteel ten westen van

inventarisatierapport.

het nieuwe kruispunt de nieuwe woonwijk Klaarbeek gerealiseerd, die op deze wijze
ook optimaal wordt ontsloten. Aan de oostkant is een feeder of een doortrekking van

Epe

de hoofdroute nodig voor de ontsluiting van de oostelijke wijk Vegtelarij. Dit gebeurt

In Epe is, onafhankelijk van de keuze voor het trace voor de snelle fietsroute

door de snelle fietsroute aan te sluiten op de Europalaan. Deze weg heeft een zeer

aanvullende een verbinding nodig tussen de Dorpenroute en het treinbaanpadtracé.

beperkte verkeersfunctie voor alleen bestemmingsverkeer en is daarom geschikt om

Dit om de fietsers van de beide inprikkers in het dorp naar het gekozen tracé te

in te richten als fietsstraat.

leiden: van de Dorpenroute naar een snelle fietspad over het treinbaanpadtracé of
langs het kanaal, dan wel vanaf het treinbaanpadtracé naar de Dorpenroute. Dit is een

De gemeente Epe onderzoekt de mogelijkheid om een feeder of doortrekking van

aantrekkelijke fietsroute, die door een mooie groene omgeving loopt.

de snelle fietsroute te realiseren via de oostkant van Epe tot aan industrieterrein
Kweekweg. Hier ligt al een bestaand tracé die kan worden benut. Dit is geen

Vanaf de recent aangelegde kruising Hoofdstraat-Vegtelarijweg-Glazenmaker kan het

onderdeel van de vooraf vastgestestelde routekaart maar zou wel een onderdeel

centrale deel van Epe optimaal worden bediend. Deze locatie ligt centraal in de kern

kunnen vormen van een eventuele doortrekking van de route naar Heerde en

Epe, waardoor fietsers uit de hele kern hier via een directe fietsroute kunnen komen.

vervolgens door naar Zwolle.
Afhankelijk van de keuze voor de hoofdroute zijn ook aantakkingen nodig naar Vaasen
en Emst.

Figuur: Route vervolg in Epe

Figuur: Fietsviaduct bij N309 in Epe

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe

27

Apeldoorn
Voor de toevoerroutes die aansluiten op de Kanaalroute in Apeldoorn zijn concrete
plannen voor aanpassing.
Vlijtseweg
Wegens groeiende autointensiteiten op de Vlijtseweg wordt gezocht naar een
fietsalternatief. Deze, bijvoorkeur nieuwe voorziening wordt gezocht op de
wegvakken Laan van Kerschoten-Edisonlaan én Edisonlaan-Anklaarseweg. Oversteek
van de 2x2 baans ring/Edisinlaan zal gefaciliteerd worden middels de bestaande
verkeersregelinstallatie.
Zwitsal/Kanaal
Aan westzijde van het Kanaal wordt een geheel nieuwe fietsvoorziening gerealiseerd,
ligging is tussen Pletterijweg (globaal) en Anklaarseweg. De fietsvoorziening is

Figuur: Vlijtseweg

bedoeld voor afwikkeling van fietsverkeer in 2-richtingen, uitgevoerd in 3,5m beton.
De uitstraling en gebruik zullen combinatie zijn van reacretief- en utilitairfietsverkeer
doch intentie is om er geen brom- en snorfietsen op toe te staan.
Oversteek van de 2x2 baans ring/Edisinlaan wordt gefaciliteerd binnen de bestaande
verkeersregelinstallatie. Realisatie geschied in 2 fasen, fase 1 is in 2017 in uitvoering
gegaan, fase 2 volgt in 2018.
Aansluiting Dorpenroute en Treinbaanpadtracé
In de concept verkeersvisie is 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 nog niet uitgewerkt. De
bestaande routes zijn nog van onvoldoende fietskwaliteit.
Verdeling Apeldoorn
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Figuur: Koninginnelaan

Voor de routekeuze tussen Apeldoorn en Vaassen is relevant welk deel van de
fietsers op welke herkomst heeft ten noorden van Apeldoorn en welke bestemming
in de stad. Op basis van het verkeersmodel dat ook wordt gebruikt voor de
potentieberekeningen (zie paragraaf 2.2) is de verdeling van de herkomsten en
bestemmingen bij Apeldoorn bepaald. Het totaal over de drie mogelijke routes is
weergegeven. De meeste fietsers hebben een herkomst of bestemming in Vaassen.
De verdeling is van toepassing op de doorsnede net ten noorden van Apeldoorn.

Figuur: Verdeling fietsers kernen
Figuur: Verdeling fietsers in Apeldoorn

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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5.2 Aantallen fietsers

Telling sep

Schatting

Telling juni

2016

jaarge-

2015

5.2.1 Huidig aantal fietsers
De aantallen fietsers in de bestaande situatie zijn in beeld gebracht door het

middelde
T1

Epe, dorpenroute, Eperweg 790

642

T2

Epe. treinbaanpadtracé 606
, ledderweg

493

T3

Vaassen, kanaalroute, bij Smallertsche 172
Beek

140

T4

Vaassen, kanaalroute, bij Jonas 247

201

T5

Wenum - Wiessel, dorpenroute, bij De 798
Haere

649

T6

Wenum - Wiessel, treinbaanpadtracé, 926
bij De Haere

753

T7

Wenum – Wiessel, kanaalroute, bij 506
Papegaaiweg

411

de intensiteit uit de eerdere telling van juni 2015 opgenomen. De telpunten T6 en T9

T8

Apeldoorn, dorpenroute, bij ‘t Loo 1683

1368

komen niet exact overeen.

T9

uitvoeren van een telling in de periode van 24 september tot en met 9 oktober
2016. De werkdag-gemiddelde intensiteit is bepaald op basis van tien werkdagen
(ma 26-09 t/m vrij 30-09 en ma 03-10 t/m vrij 07-10-2016). De complete teldata zijn
weergegeven in een apart bestand. Waar fietsers aan twee zijden kunnen fietsen zijn
beide opgeteld, ook bij het kanaal.
In de tabel is ook een omrekening opgenomen naar de jaargemiddelde intensiteit.
Op basis van gegevens van de provincie Gelderland voor de N348 tussen Deventer
en Zut-phen is de jaargemiddelde intensiteit van het fietsverkeer 81% van de getelde
intensi-teit in de periode 26 september – 7 oktober. De vergelijking is gemaakt
met het jaargemiddelde voor 2015 zoals vermeld op de kaart van Gelderland
(werkdagetmaaljaarge-middelde 2015). In de tabel is ook voor een aantal telpunten

T10
T11

Apeldoorn, treinbaanpadtracé 747
, bij ‘t Loo

607

Apeldoorn , kanaal noord 633

514

Wenum – Wiesel, bij Papegaaiweg 1298

579

597*

915*

1055

*) locaties komen niet exact overeen.
Figuur: Telcijfers

Figuur: Dorpenroute
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De telcijfers zijn ook gebruikt voor een schatting van de herkomst bestemmingsrelaties die in de bestaande situatie van de route gebruik maken. Dit
komt bij de prognoses in hoofdstuk 4 aan de orde.

Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

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

Epe

790 T1

T2 606

Route 1
Route 2
Route 3
Feeders

Emst

Knelpunten klankbordgroep
Telpunten
Telcijfers
2016 klankbordgroep
Wensen/kansen
T3 172

T4 247
Vaassen

798 T5

T6 926
T7 506

1298 T11

1683 T8

T9 747

T10 633

Apeldoorn

Figuur: Telcijfers (september 2016)
Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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5.2.2 Toekomstig aantal fietsers
De potentie wordt berekend door te kijken hoeveel fietsers na realisatie gebruik

route 20% sneller en aantrekkelijker wordt.

▪▪ De werkelijke potentie per wegvak wordt bepaald op basis van:

gaan maken van de snelle fietsroute. Een onderdeel hiervan is de reistijd over de

- Potentiele snelheidswinst, uitgangspunt non-stop fietsen tegen 22 km/h;

verschillende routedelen in de spitsuren. Voor potentiele gebruikers is het van belang

- Potentiele kwaliteitsverbetering, uitgangspunt score 5 op 5;

dat de fiets niet veel langzamer is dan de auto. De reistijd is bepaald door fietsers

- Deze twee scores worden gewogen opgeteld.

mee te laten fietsen met het overige (fiets)verkeer en de tijden vast te leggen. De

Stap 4: herverdeling tussen de routes

snelheid is gebruikt om de potentiele winst te bepalen. De reistijden zijn opgenomen

▪▪ De laatste stap: herverdeling tussen de routes, als er een wordt opgewaardeerd is

in bijlage 1.

(nog niet meegenomen in de berekening, omdat dit aspect ook terugkomt in de
kwalitatieve weging van de routes.

De potentie van de routes is als volgt bepaald:
Stap 1: Bepaling basisjaar

▪▪ Vanuit het verkeersmodel Stedendriehoek zijn de verplaatsingen voor alle
vervoerwijzen bepaald tussen de gebieden rondom de fietsroutes voor het basisjaar

Stap 1 basisjaar

Stap 3

2012

2030

2012

▪▪ Het fietsaandeel van deze verplaatsingen is bepaald aan de hand van de
vervoerwijzekeuzetool die ook is opgenomen in de Mobiliteitsscan

▪▪ De fietsers tussen de gebieden zijn toegedeeld aan de wegvakken op de route
▪▪ De aantallen fietsers per wegvak zijn getoetst en bijgesteld aan de hand van de
getelde aantallen fietsers
Stap 2: Bepaling autonome situatie 2030

▪▪ Met dezelfde verdeling over de wegvakken en de zelfede vervoerwijzekeuzeverdeling wordt de matrix voor 2030 toegedeeld aan het netwerk

▪▪ Dit bepaald het aantal fietsers in 2030
Stap 3: bepaling maximale potentie, zonder herverdeling tussen de routes

▪▪ Met de vervoerwijzekeuzetool die ook is opgenomen in de Mobiliteitsscan wordt
fietspotentie per verplaatsing tussen de gebieden rondom de route bepaald, als de
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Stap 2 autonoom

2030

Stap 4

Telling sep
2016

Schatting
basisjaar
model 2012

Prognose
2030 zonder
maatregelen

Prognose
2030 met
maatregelen

Verschil
= extra
potentie

T1

Epe, dorpenroute, Eperweg 790

776

750

1223

474

T2

Epe. treinbaanpadtracé 606
, ledderweg

592

615

993

377

T3

Vaassen, kanaalroute, bij Smallertsche 172
Beek

117

155

273

118

T4

Vaassen, kanaalroute, bij Jonas 247

179

235

400

165

T5

Wenum - Wiessel, dorpenroute, bij De 798
Haere

854

967

1256

289

T6

Wenum - Wiessel, treinbaanpadtracé, 926
bij De Haere

1063

1219

1622

403

584

770

1043

273

T8

Apeldoorn, dorpenroute, bij ‘t Loo 1683

1630

1825

2448

623

Apeldoorn, treinbaanpadtracé 747
, bij ‘t Loo

998

1139

1512

373

Apeldoorn , kanaal noord 633

606

T11

Wenum – Wiesel, bij Papegaaiweg 1298

Tabel: Huidig en toekomstige fietsers

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

Epe

790 T1
1223

T2 606

993

Route 1
Route 2
Route 3
Feeders

T3 172

Knelpunten klankbordgroep
Telpunten
Telcijfers
2016 klankbordgroep
Wensen/kansen
Prognose 2030

273

T4 247

Wenum – Wiessel, kanaalroute, bij 506
Papegaaiweg

T10

Legenda

Emst

T7

T9
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400

Vaassen

798 T5
1256

1333

801
1523

1095
2077

294

T6 926

1622
T7 506

1298 T11
2077

1043

554

1683 T8
2448

T9 747

1512

T10 633

1095

Apeldoorn

Figuur: Huidig en toekomstige fietsers
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Doortrekking route naar Kweekweg

Uit deze berekening blijkt dat de potentie van de snelle fietsroute langs het

Aanvullend aan de analyse van de potentie van de route, is op verzoek van de

treinbaanpadtracé hoger is dan die op het zuidelijk deel van de kanaalroute, ook

gemeente Epe verkend, wat wat een doortrekking van een eventuele snelle fietsroute

wanneer de bestaande en te maken kwaliteit van de route Koninginnelaan en

Apeldoorn - Epe via het treinbaanpadtracé naar bedrijventerrein Kweekweg zou

Vlijtseweg/Zwitsalroute worden meegenomen.

betekenen.

Alleen wanneer maximaal wordt uitgegaan van herverdeling van fietsers wanneer
de route Zwitsalroute/Kanaalroute helemaal als snelle fietsroute wordt uitgevoerd

Uit onze globale analyse volgt dat er nu ongeveer 300 fietsers over zo’n pad zouden

en ervan wordt uitgegaan dat keuzefietsers dat de nieuwe route gaan gebruiken,

fietsen. Bij opwaardering van het treinbaanpad naar SFR zou dit in 2030 kunnen

rijden er meer fietsers over de kanaalroute en minder over het treinbaanpadtracé. NB:

groeien naar ruim 500 fietsers. Dit aantal is erg afhankelijk van de mate waarin

Andersom geldt dat uiteraard ook: herverdeling naar het treinbaanpad leidt tot meer

fietsers naar het centrum van Epe en verder ook deze route zouden willen gebruiken.

fietsers daar en minder langs het kanaal.

Bij een goede aantakking naar het centrum, zou een groter deel van de 1000 fietsers

De conclusie dat het treinbaanpadtracé en het zuidelijk deel van de kanaalroute

die in 2030 met maatregelen door de tunnel komen aanfietsen, rechtdoor rijden.

voldoende potentie hebben en dat de potentie van het treinbaanpadtracé het grootste
is, blijft dus overeind. Ook als daarbij expliciet de toevoerroutes in Apeldoorn worden

Gevoeligheid routekeuze Apeldoorn
De berekeningen voor de fietspotentie gaan ervan uit dat de stedelijke routes die
de fietser nodig heeft om op de route te komen, ook op kwaliteit zijn of op kwaliteit
worden gebracht. Dit levert immers het maximale fiets-effect op. Voor de fietsroute
Apeldoorn – Epe betekent dit dat er, conform beleid, vanuit wordt gegaan dat in het
verlengde van de Dorpenroute, Treinbaanpadtracé en de route langs het Kanaal vlot
en aantrekkelijk naar de rest van Apeldoorn kan worden gefietst.
Een aantal belangengroepen uit het gebied waar de snellle fietsroutes doorheen
zouden lopen, heeft aangegeven dat deze aanpak geen goed beeld geeft van de
werkelijke situatie. Langs het Kanaal wordt immers een nieuw fietspad gerealiseerd,
terwijl op de Koninginnelaan in het verlengde van het Treinbaanpadtracé vooralsnog
geen aanpassingen worden doorgevoerd.
De gemeente Apeldoorn en Cleantech Regio hebben daarom gevraagd te verkennen
wat de gevoeligheid van de prognoses is voor de kwaliteit van de toevoerroutes in
Apeldoorn.
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meegenomen.

5.2.3 Mogelijkheden voor re-routing
Naast de vraag of de tracés voldoende potentie hebben om na opwaardering
zelfstandig als snelle fietsroute te kunnen functioneren, is het relevant of de route ook
geschikt is om de fietsers van de andere routes te verzamelen. Zo profiteren immers
zoveel mogelijk fietsers van de verbeterde fietskwaliteit en worden de middelen voor
fietskwaliteit zo goed mogelijk benut.
Uiteraard zullen nooit alle fietsers van een van de routes gebruik gaan maken. Fietsers
met een bestemming langs een van de routes zullen nooit overstappen. Ook geldt
dat veel fietsers per dag of moment hun route kiezen, waardoor altijd enige spreiding
blijft bestaan.
De dorpenroute en het treinbaanpad liggen in elkaar directe nabijheid en bieden dus
goede kansen om fietsers van de ene naar de andere route te geleiden. Opwaardering
van een van de route zal ten minste een deel van de fietsers naar de verbeterde route
geleiden.
De kanaalroute ligt op dusdanige afstand dat deze route zich veel minder goed
leent voor re-routing van fietsers. Alleen het zuidelijk deel van de kanaalroute kan
interessant zijn voor een deel van de fietsers naar het oostelijk deel van Apeldoorn,
zeker als een extra oost-westverbinding (feeder) wordt gemaakt in het gebied tussen
Wenum – Wiesel en Apeldoorn.
Voor de vele fietsers naar de Fruytierschool liggen de Dorpenroute en het
treinbaanpad het meest gunstig.

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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5.3 Draagvlak
Op initiatief van enkele leden van de klankbordgroep1 is een enquête georganiseerd
om het draagvlak voor een snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe te peilen. Deze
enquête is op twee manieren uitgezet.
1.

Er is onder een steekproef van bewoners van Apeldoorn – Noord, Vaassen
en Epe en het tussenliggende buitengebied een enquête uitgezet onder het
panel van Panelclix. Deze enquête heeft 72 ingevulde enquêtes opgeleverd.

2.

De enquête is ook rechtstreeks door leden van de klank- en werkgroep
gedeeld. Dit leverde wel meer reacties op maar uiteraard geen
represenatieve steekproef. In totaal (inclusief Panelclix) is de enquête 370
keer ingevuld.

Het initiatief van een snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe krijgt rapportcijfer 7,5
van de panelleden en een 8,0 van de grote groep. De beoordeling van de elementen
van de snelle fietsroute is opgenomen in figuur 4.1. Alle ontwerpelementen worden
gemiddeld ruimschoots ondersteund. De onderdelen voorrang en herkenbare kleur
asfalt hebben duidelijk meer tegenstanders dan de andere elementen. De route over
het treinbaanpad heeft duidelijk de meeste voorstanders. Van het treinbaanpad geven
ook verreweg de meeste geënquêteerden aan deze te zullen gebruiken.

Figuur: Resultaat enquête

Figuur: Verdeling voorkeur van route bij panelleden.

1
36

De vraagstelling van de enquête staat ter discussie bij de Apeldoornse wijkraden.
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6

Verkenning haalbaarheid

Bij de keuze voor een snelle fietsroute is het van
belang om voorafgaand aan de keuze te weten welke
varianten wel of niet haalbaar zijn. Hierbij wordt
gekeken naar de ruimtelijke inpassing, haalbare
fietskwaliteit en naar de thema’s landschap en ecologie.

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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6.1 Ruimtelijke inpassing

Overigens is de route via de Dorpenweg wél geschikt als een hoofdfietsroute om de
plaatsen en functies langs de dorpenroute goed en veilig met elkaar te verbinden.

Dorpenroute

Alleen niet als volwaardige snelle fietsroute.

Binnen het beschikbare profiel van de Dorpenroute is het niet realistisch een snelle
fietsroute te realiseren. Er is onvoldoende ruimte voor een volwaardig profiel voor

NB Mocht verderop in het ontwerpproces blijken dat een volwaardige snelle

de snelle fietsroute, 2 x 2,5 meter, veilige tussenbermen en een rijloper rekening

fietsroute via de andere tracés ook niet mogelijk of haalbaar is, dan moet zeker de

houdend met openbaar vervoer in twee richtingen. Zie figuur 5.1. Het gewenste

opwaardering van de bestaande Dorpenroute als een nulplusalternatief weer in beeld

profiel is in totaal 15,5 meter breed, terwijl het bestaande profiel tussen 13,5 en 15

komen.

meter breed is. Uitkleden van het profiel naar minimale maten, bijvoorbeeld door
de autorijbaan of de tussenbermbreedtes te verkleinen is niet wenselijk en zou
bovendien een complete herinrichting tussen de erfgrenzen, inclusief de bestaande
bomen, betekenen.

Figuur: Gewenste wegprofiel en ruimte bij snelle fietsroute

In theorie is het denkbaar de benodigde ruimte ook aan te kopen door voortuinen
aan te kopen of te onteigenen, maar deze optie is op korte en middellange termijn
onhaalbaar en naar verwachting politiek ongewenst. Een extra belemmering voor
de snelle fietsroute op de Dorpenroute is de passage van het centrum van Vaassen.
Het is de vraag in hoeverre een snelle fietsroute door het centrum van Vaassen met
volwaardige kwaliteit inpasbaar is; een route buitenom het centrum is veel (2,8 km vs
2,0 km) verder en sluit bovendien helemaal aan op het treinbaanpadtracé.
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Figuur: Fysieke ruimte dorpenroute

Treinbaanpad en kanaal
De andere twee routes, langs het treinbaanpadtracé en langs het kanaal, kennen
uiteraard ook hun inpassingvraagstukken, bijvoorbeeld bij de bruggen en sluisjes,
maar deze inpassingsknelpunten zijn niet structureel over een groot deel van het tracé
maar steeds plaatselijk. Bij het kanaal is nog wel onderzoek nodig naar de afstand
tussen het fietspad en de insteek van de watergangen1.

Figuur: Fysieke ruimte treinbaanpad

Figuur: Fysieke ruimte kanaalroute

1
In het vervolg van het onderzoek is dit onderzocht. Op het zuidelijk deel van de kanaalroute is de
snelle fietsroute over circa 300 meter niet inpasbaar met de voorkeursbreedte van 4,0 meter.

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe

39

6.2 Haalbare fietskwaliteit

Het treinbaanpadtracé biedt verreweg de meeste kansen om te komen tot een

Naast de beschikbare breedte zijn ook de verdere omstandigheden bepalend voor de

directe en aantrekkelijke route. Deze route is zeer gestrekt, verbindt Vaassen in een

vraag of een volwaardige snelle fietsroute tot stand kan komen op de verschillende

directe lijn met Epe en Apeldoorn, aantrekkelijk ingepast met voldoende afwisseling

tracés.

en beschutting, geheel autovrij. Het treinbaanpadtracé sluit in Apeldoorn, Epe en
Vaassen rechtstreeks aan op het lokale fietsnetwerk, maar de toevoerroutes nog niet

Het treinbaanpad biedt over de gehele lengte een volwaardige, aantrekkelijke en

met voldoende kwaliteit. De kanaalroute is ook aantrekkelijk ingepast en gestrekt,

route met de beleving van een snelle fietsroute. De route is vrijwel geheel autovrij,

maar fietsers moeten altijd via minder directe en niet-autovrije routes de kanaalroute

is gestrekt en loopt op een logische manier van begin naar eindpunt. De route is

bereiken.

afwisselend en op grote delen beschut tegen weer en wind. Aandachtspunt zijn
de kruispunten met oost-westlopende verbindingen voor gemotoriseerd verkeer.

De dorpenroute en het treinbaanpad sluiten direct aan op de bebouwde kom van

Weliswaar kennen de verbindingen een lage autointensiteit, het zicht is op de

Vaassen, Emst en Epe. De kanaalroute niet. Om de kanaalroute te kunnen gebruiken

kruispunten beperkt. Hier ligt nog een ontwerpopgave.

is echter onvermijdelijk een doorverbinding naar Vaassen en/of Epe nodig, waar
concessies aan de kwaliteit nodig zijn. De bestaande routes zijn niet gestrekt en

Voor de kanaalroute biedt het kanaal zelf goede kansen. De route is autovrij, fraai

logisch en ook niet autovrij (te maken).

gelegen in het landschap en kruist slechts beperkt met andere verbindingen. De route
is wel minder afwisselend en beschut dan het treinbaanpad. Op de dorpenroute is

De dorpenroute en het treinbaanpad sluiten weliswaar aan op de bebouwde kom

een aantrekkelijke en directe route mogelijk. De dorpenroute heeft als voordeel de

van Apeldoorn en het aansluitende fietsroutenetwerk maar bieden op dit moment

sociale controle door de bestaande aanwezigheid van verlichting, de aanwezigheid

nog geen volwaardige aansluiting naar het centrum. Op de kanaalroute komt een

van een parallelle autoverbinding en de aanwezigheid van woningen en functies

dergelijke verbinding de komende jaren beschikbaar. Het treinbaanpad kan in Epe

langs de weg. In Vaassen maakt het centrumgebied echter snelle fietsroutekwaliteit

eventueel worden doorgetrokken naar het bedrijventerrein.

onmogelijk. In het centrum van Vaassen heeft de verblijfskwaliteit en het winkelend
publiek prioriteit, wat zich niet laat verenigen met de eisen aan de snelle fietsroute.

De Dorpenroute kan wel dienst doen las sociaal veilig alternatief voor de nachtelijke
uren.
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6.3 Landschap en ecologie
Zowel de route over het treinbaanpadtracé als langs het kanaal zijn kwetsbaar voor
aantasting van de ecologische kwaliteit van het pad door toevoegen van extra breedte
of het aanbrengen van verlichting. Bovendien is een deel van de aantrekkelijkheid van
het pad gekoppeld aan de groene inbedding van de route.
Vanwege de kwetsbaarheid van de route voor natuurwaarden is de
haalbaarheidsstudie uitgebreid met een apart landschappelijk en ecologisch
onderzoek
Alle drie de routes zijn herkenbare landschappelijke structuren die zowel kunnen
worden aangetast maar ook kunnen worden versterkt door gebruik als snelle
fietsroute. Het aantakken van een snelle fietsroute langs het kanaal op de andere
structuren bij Vaassen, dwars op de noord-zuidlijnen in het landschap is ongewenst.
Landschappelijke voorwaarde voor inpassing van de route langs het kanaal of over
het treinbaanpadtracé is in ieder geval dat dit op het bestaande talud gebeurt met
behoud van de karakteristieke beplanting.

Figuur: Treinbaanpad
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7

Routekeuze

7.1 Methode
De deeltracés voor de snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe zijn mee elkaar
vergeleken op twee hoofdwegingscriteria: het gebruik van de route en de mogelijke
inrichting. Per deeltracé is een afweging gemaakt of voldoende gebruik voor de route
kan worden gerealiseerd om een snelle fietsroute te rechtvaardigen en of, gegeven
de omstandigheden, een inrichting kan worden gerealiseerd die invulling geeft aan
de ambities voor een snelle fietsroute. Bij de afweging is gebruik gemaakt van de
discrete effectclassificatie (stoplichtmethode), waarbij de kwaliteit van de route zo
sterk is als de zwakste schakel. Er is onderscheid gemaakt tussen het noordelijk deel
bij Epe, het middendeel bij Vaassen en het zuidelijk deel bij Apeldoorn.

Met de benodigde informatie uit de inventarisatie en
de haalbaarheid is het mogelijk om een voortel te
doen wat betreft de keuze voor het tracé van de snelle
fietsroute.
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7.2 Afweging
Legenda
Epe

A

A
L

A

A

B

B

C

C

Emst

B
Vaassen

B

C
L

A

A

B

B

C

C

C

Apeldoorn
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Criterium

Toelichting afweging

Huidig gebruik

De dorpenroute en het treinbaanpad kennen in de bestaande situatie al veel fietsgebruik, net als de kanaalroute bij Apeldoorn en Wenum Wiesel, alle meer dan 500 fietsers per etmaal. De route langs het kanaal bij Vaassen en bij Epe heeft een beperkt gebruik, minder dan 300
fietsers per etmaal.

Potentie

De dorpenroute en het treinbaanpad kennen in een groeipotentie, net als de kanalenroute bij Apeldoorn en Wenum - Wiesel, van minimaal circa
300 fietsers per etmaal. De route langs het kanaal bij Vaassen en bij Epe heeft een groeipotentie van minder dan 200 fietsers per etmaal.

Rerouting

De dorpenroute en het treinbaanpad liggen in elkaar directe nabijheid en bieden dus goede kansen om fietsers van de ene naar de andere route
te geleiden. De kanaalroute ligt op dusdanige afstand dat deze route zich veel minder goed leent voor rerouting van fietsers.

Aansluiting Kernen

De dorpenroute en het treinbaanpad sluiten direct aan op de bebouwde kom van Vaassen, Emst en Epe. De kanaalroute niet. De dorpenroute en
het treinbaanpad sluiten weliswaar aan op de bebouwde kom van Apeldoorn en het aansluitende fietsroutenetwerk, maar bieden op dit moment
nog geen volwaardige aansluiting naar het centrum. De komende jaren komt op de kanaalroute een dergelijke verbinding beschikbaar. Het
treinbaanpad kan in Epe eventueel worden doorgetrokken naar het bedrijventerrein.

Fietskwaliteit

Op de dorpenroute is een aantrekkelijke en directe route mogelijk, behalve in Vaassen waar in het centrumgebied geen snelle fietsroutekwaliteit
mogelijk is. Het treinbaanpad biedt over de gehele lengte een volwaardige, aantrekkelijke en route met de beleving van een snelle fietsroute.
Voor de kanaalroute biedt het kanaal zelf weliswaar goede kansen, maar is onvermijdelijk een doorverbinding naar Vaassen en/of Epe nodig,
waar concessies aan de kwaliteit nodig zijn.

Ruimte voor SFR

Op de dorpenroute is structureel onvoldoende breedte beschikbaar. Op de kanaalroute en op het treinbaanpad is (enkele krappe passages
daargelaten) voldoende fysieke ruimte aanwezig om een snelle fietsroute in te passen.

Landschap

Het treinbaanpad en de route langs het kanaal zijn kwetsbare landschappelijke structuren die kunnen worden aangetast door de aanleg van
de snelle fietsroute. Bij een zorgvuldige inpassing liggen er ook kansen voor versterking. Er is een spanning tussen de kwaliteit van een snelle
fietsroute en de landschappelijke belangen. Concreet: verlichting en breedte van het fietspad.

Totaal

De kwaliteit van de snelle fietsroute is zo sterk als de zwakste schakel. Voor zowel de totaalscore op toekomstig gebruik als op de mogelijkheden
voor een volwaardige snelle fietsroute is deze optelling gemaakt, resulterend in een totaalscore.
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7.3 Afweging en opgave

De ambitie van de Cleantech Regio, gemeenten Apeldoorn en Epe, provincie

Om zoveel mogelijk fietsers een zo hoog mogelijke fietskwaliteit te bieden leidt de

Gelderland en Fietsersbond is te verkennen of het mogelijk is te komen tot een snelle

vergelijking tussen de routes tot een duidelijke voorkeur om te komen tot een snelle

fietsroute tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe die recht doet aan de kwaliteitseisen om

fietsroute over het treinbaanpadtracé.

met meer en snellere fietsers een veilige verplaatsing te maken zonder de unieke
kwaliteit van het treinbaanpadtracé te verliezen.

Op die route is er over de gehele lengte sprake van voldoende (toekomstig)
fietsgebruik en voldoende ruimte om een snelle fietsroute aan te leggen. Er speelt

Aan de hand van deze analyse is bestuurlijk de voorlopige voorkeur uitgesproken om

wel een spanning tussen de kwalitatieve uitgangspunten van de snelle fietsroute

de snelle fietsroute over het treinbaarpad verder uit te werken met toevoeging van

en de landschappelijke belangen. Hier dient een (bestuurlijke) keuze in gemaakt te

een feeder over het zuidelijk deel van de kanaalroute. De vraag is ook gesteld of de

worden.

Kanaalweg als volwaardige hoofdroute kan dienst doen. Daarom is de route langs
het kanaal inclusief de doorkoppeling naar het treinbaanpadtrace op niveau snelle

De kansen op het zuidelijk deel van de kanaalroute zijn gelijk aan die van het

fietsroute uitgewerkt.

treinbaanpad, maar om die route te bereiken is altijd een doorverbinding nodig naar
Vaassen en naar het noordelijk deel van het treinbaanpad en de dorpenroute. Op die
doorverbinding moet een concessie gedaan worden op de inrichtingseisen, directheid
en aantrekkelijkheid van de snelle fietsroute. Deze route biedt dus uiteindelijk
minder kwaliteit. Het is daarmee minder vanzelfsprekende dat fietsers van andere
routes deze gaan gebruiken. Op de dorpenroute achten we zowel de breedte in het
profiel als de haalbare kwaliteit bij de passage van Vaassen onvoldoende voor een
volwaardige snelle fietsroute.
De uitwerking van de route over het treinbaanpad vraagt nadrukkelijk rekening te
houden met de geschetste opgaves:

▪▪ Een veilige en vlotte aantakking naar Apeldoorn en Epe.
▪▪ De ruimtelijke inpassing van de route met aandacht voor landschap en ecologie. De
wijze van (al dan niet) verlichten en de impact van de breedte van het pad op de
ecologische en landschappelijke kwaliteit, verdient een nadrukkelijke plaats in het
ontwerpproces.
Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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Legenda

Epe

Voorkeursroute
Afgevallen routes
Feeders
Station
Centrumgebied
Bosgebied

Emst

Vaassen

Apeldoorn
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Figuur: Voorkeurstracé snelle fietsroute Apeldoorn - Epe

8

Uitwerking
voorkeursvariant

Routekeuze feeder Kanaal
In de beoordeling van de routekeuze van de snelle fietsroutes zijn twee alternatieven
meegenomen voor de verbinding tussen de route langs het kanaal en Vaassen: een
route over de Kanaweg en een meer zuidelijke haakse doorverbinding tussen de
twee routes. Gezien de gedachte functie als feeder is gekozen om de zuidelijke route
nader uit te werken. Deze route gebruikt zo lang mogelijk de snelle fietsroute over
het treinbaanpadtracé en sluit dan rechtstreeks aan op de route langs het kanaal en
het bedrijventerrein. De Kanaweg die, gezien de aansluiting op de laan van Fasna, het
bochtige tracé en gebruik door landbouwverkeer, minder goed als optimale fietsroute
kan worden ingericht, wordt zo vermeden.
Voor de route langs het kanaal is er ook een mogelijkheid om te fietsen langs de
verkeersluwe hoofdrijbaan. Dit routealternatief is vooralsnog niet uitgewerkt.

De hoofdstuk beschrijft de verkeerstechnische uitwerking van het voorkeurstracé

2. In Epe is een uitwerking opgenomen van een doortrekking van de route richting

over het treinbaanpadtracé. Verkend is wat het betekent om de route aan de

bedrijventerrein Eekterveld, als toevoerroute (feeder) en eventuele verbinding naar

voorkeurskenmerken van ene snelle fietsroute te laten voldoen.

een eventueel verbinding richting Heerde, door naar Zwolle.

Voor de toevoerroutes (Feeders) is geen verkeerstechnisch ontwerp opgesteld. Wel is
een overzicht opgenomen van kenmerkende profielen. De feederkaart is opgenomen
in de bijlagen.
Voor twee feeders is wel een verkeerstechnische uitwerking opgesteld:
1. Voor het zuidelijk deel van de kanaalroute bij Apeldoorn, inclusief een
doorverbinding tussen de kanaalroute en het treinbaanpadtracé, is een uitwerking
opgenomen als snelle fietsroute, om de impact en kosten van deze optie in beeld
te krijgen.
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8.1 Verkeerstechnische uitwerking

Voor het profiel van het fietspad is uitgegaan van de voorkeursbreedte van 4,0 meter.

Voor de voorkeursroute over het treinbaanpadtrace en voor de feeder op het zuidelijk

Deze verbreding wordt symmetrisch uitgevoerd, met uitzondering van de gedeelten in

deel van de route langs het kanaal is een verkeerstechnisch schetsontwerp opgesteld.

het landschapstype ‘Heidevelden’ waar een asymmetrische verbreding geldt om naast

In dit schetsontwerp is uitgewerkt hoe de route eruit zou kunnen zien wanneer de

de versterking van de bomenstructuur ook een ecologische berm in te passen. Het

uitgangspunten voor een snelle fietsroute wordt voldaan. De uitgangspunten voor

fietspad is goed inpasbaar in de beschikbare ruimte en binnen de landschappelijke

een snelle fietsroute kunnen vrijwel overal worden gehaald. Op drie punten is hiervan

ambitie voor de route.

afgeweken:
1. Op het noordelijk deel van de feeder langs het kanaal is de breedte tussen de Grift

In het ontwerp en de kostenraming is uitgegaan van rood asfalt. Dit heeft een functie

en het kanaal net onvoldoende voor een optimale fietspad- en bermbreedte. Hier is

voor de herkenbaarheid van de route en de veiligheid op kruispunten. Het is goed

het fietspad versmald

denkbaar dat er uiteindelijk wordt gekozen voor een minder opvallende kleur ten

2. Op de verbinding van de feeder langs het kanaal naar het Treinbaanpadtracé
wordt deels gebruik gemaakt van het bestaande, nieuwe fietspad langs de

behoeve van de landschappelijke inpassing. De attentiewaarde bij de kruispunten
moet dan op een andere manier worden verhoogd (zie catalogus).

Stadhoudersmolen. De breedte hiervan is net onvoldoende. Hoewel verbreding hier
mogelijk is, is gekozen voor behoud van de bestaande breedte
3. De bestaande fietstunnel onder de N309 bij Epe is gehandhaafd. Er zou in het

wandelaar, skeeleraars, ruiters enzovoort. Door de grotere breedte is er ruimte voor

vervolg nog kunnen worden onderzocht of een verbreding mogelijk is ten kosten

een flexibel gebruikt. In praktijk moet blijken in hoeverre alle doelgroepen op hun

van de margestrook in de tunnel.

plek zijn of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Een andere mogelijkheid voor de toevoerroute langs het kanaal is het ombouwen
van de autoluwe oostzijde van het kanaal. Daar is in ieder geval voldoende ruimte
beschikbaar.
De belangrijkste elementen uit het verkeerstechnisch ontwerp worden hierna
toegelicht.
8.1.1. Profiel fietspad
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De breedte van het pad lijkt voldoende breedte te bieden voor medegebruik door
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8.1.2. Tunnel Anklaarseweg
Voor de Anklaarseweg is conform de uitgangspunten voor een snelle fietsroute een
ongelijkvloerse kruising (fietstunnel) opgenomen. Deze sluit aan op het stedelijke
fietsnetwerk van Apeldoorn op de Koninginnelaan. Omdat er ook veel uitwisseling
is via de Anklaarseweg blijft de gelijkvloerse oversteek ook behouden. Voor de
ontsluiting van de woningen aan de westzijde van De Jagershuizen is een stukje
fietsstraat opgenomen.

Anklaarseweg
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Zwolseweg

Figuur: Tunnel Anklaarseweg
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8.1.3. Laan van Fasna
Aan de zuidrand van Vaassen is een fietstunnel opgenomen onder de bocht in de
Laan van Fasna. Voor fietsers die vanaf de westzijde nadere is een gelijkvloers
Ma

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

ne

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

ge
we
g

tussenbermbreedte toegepast voor de inpassing tussen de Laan van Fasna en de
tuinen van de aanliggende bebouwing.
Voor het kruispunt met de Deventerweg zijn twee varianten uitgewerkt. Voor
de inpassing van het tweerichtingenfietspad aan de westzijde van de Laan van

Po
e

lwe

Fasna is bij de bestaande rotonde onvoldoende ruimte. In de twee varianten, een
voorrangskruispunt met middenberm en een kruispunt met verkeerslichten is wel
voldoende ruimte aanwezig. Voordeel van de verkeerslichten is dat de bussen van het
openbaar vervoer met prioriteit kunnen worden afgewikkeld. Dit gaat wel ten kosten
van het non-stopkarakter van de snelle fietsroute.

Laan van Fasna

Figuur: Tunnel Laan van Fasna
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8.1.4 Tunnel Eekterweg
Bij de Eekterweg is een tunnel ontworpen voor een veilige en conflictvrije kruising
met deze ontsluitingsweg. Vanaf de hellingbanen van de tunnel kan het omliggende
gebied worden bereikt.
8.1.5 Ontbrekende schakel Spoorstraat
Bij de Spoorstraat is het bestaande fietspad over het Treinbaanpadtracé onderbroken
en wordt over de rijbaan van de Spoorstraat gefietst. In het ontwerp van de snelle
fietsroute is deze ontbrekende schakel ingevuld door realisatie van een nieuw
fietspad op het treinbaanpadtracé. Om te voorkomen dat het fietspad samen
met de Spoorstraat een te grote barriere voor het overstekende vee wordt, is ook
een koetunnel onder de fietspad en de weg in het ontwerp en de kostenraming
meegenomen.
8.1.6. Catalogus gelijkvloerse kruispunten
Voor de gelijkvloerse kruispunten is een catalogus opgesteld met
ontwerpmogelijkheden. Voor de kostenraming is telkens een, verkeerskundige
geschikte, oplossing uitgewerkt. In de vervolguitwerking is het wenselijk de precieze
kruispuntuitwerking in afstemming met de omgeving nader uit te werken om
zo per punt een passende en verkeersveilige oplossing te verkrijgen. Belangrijke
aandachtspunten zijn: zorgen voor voldoende zicht tussen fietsers en verkeer op de
kruisende weg, snelheidsremming en attentieverhoging, inpassing in de beschikbare
ruimte en ruimtelijke structuur.

Figuur: Tunnel Eekterweg
Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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1. Stoppen
Zorg ervoor dat automobilisten stoppen bij het kruispunt om de fietsers voorrang te
kunnen geven. Zonder aanvullende voorzieningen is deze maatregel alleen geschikt
voor ondergeschikte zijwegen.

2. Drempel
Met ene drempel wordt snelheidsremming en attentieverhoging bereikt om fietsers
veilig in de voorrang te kunnen afwikkelen. Dit is de standaardoplossing voor
kruispunten met een snelle fietsroute bij een erftoegangsweg. Voorwaarde is dat er
voldoende zicht aanwezig is.

3. Natuurlijk sturen
Met maatregelen volgens het concept van Natuurlijk Sturen wordne natuurlijke
elementen, doorgaans groen, ingezet om verkeersoplossingen te ondersteunen. Ze
kunnen zelfstandig, als geen ingrijpende aanpassingen nodig zijn, of als aanvulling op
de andere maatregelen toegepast. Schetsboek Natuurlijk Sturen biedt informatie en
(Limburgse) voorbeelden.

4. Bijbuigen
Om voldoende zicht te garanderen tussen de gebruikers van de fietsroute en de
bestuurders op de zijweg kan het nodig zijn de zijweg en/of de fietsroute iets
bij te buigen. Zo ontstaat een voldoende grote zichtdriehoek en ontstaat meteen
snelheidsremming en attentiewaarde voor de uitgebogen weg.
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5. Bajonet
Een verdergaande uitbuiging betreft de bajonetkruising. Deze oplossing is vooral
geschikt voor kruisingen waarbij de zijweg en het fietspad elkaar niet haaks kruisen.
Door de zijweg met een bajonet aan te sluiten wordt voldoende zicht gemaakt en
wordt de doorgaande lijn van de zijweg onderbroken.

6. Pleintje
Waar de omstandigheden aanleiding geven om ook de fietsers de snelheid aan te
laten passen en bijvoorbeeld de omgeving of aanwezige voetgangers leidend zijn
voor het ontwerp, kan een pleintje worden toegepast. De fietsroute wordt even
onderbroken, er is geen sprake meer van voorrang, en er ontstaat een plek op en
langs de route die zich ook leent als rustplek, wachtplek etc.

8.1.7 Conclusie verkeerstechnisch ontwerp
Op het niveau van het schetsontwerp is het goed mogelijk om de snelle fietsroute
Apeldoorn – Epe via het treinbaanpadtracé volgens de eisen van een snelle fietsroute
vorm te geven. Uiteraard dient in de volgende fasen een nadere afweging te worden
gemaakt in hoeverre de keuzes die daar bij horen ook qua maatschappelijke wensen,
ruimtebeslag, inpact op omgeving, landschap en ecologie en kosten, opwegen tegen
de meerwaarde van de snelle fietsroute. Voor nu is echter de conclusie: het kan.
Ook de toevoerroutes bij de Epe en Apeldoorn kunnen goed op het niveau van snelle
fietsroute worden gerealiseerd, met uitzondering van in totaal 300 meter langs het
kanaal, waar de snelle fietsroute niet met de volledige breedte inpasbaar is.

Snelle fietsroute Apeldoorn - Epe
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8.2 kostenraming

investering

+10%*

2.105

2.316

1

tunnel Anklaarseweg

2

Apeldoon – Wenum-Wiesel

830

913

3

Wenum-Wiesel

349

384

4

Wenum-Wiesel - Vaassen

936

1.030

De kostenraming zoals in de tabel opgenomen, is inclusief:

5

tunnel Laan van Fasna

2.006

2.207

▪▪ grondaankoop;
▪▪ 15% nader te detailleren bouwkosten
▪▪ 10% objectrisico´s.
▪▪ risico, inclusief 10% objectoverstijgende risico’s;
▪▪ kosten voor de uitvoering van de landschapsvisie wat betreft:
▫▫ asymmetrische en symmetrische verbreding,
▫▫ realisatie bruggen over beken,
▫▫ compensatie boomkap en bermen;
▪▪ verlichting met een mastafstand van 50 meter.

6

Vaassen (exclusief tunnel en kruispunt)

616

678

7

tunnel Eekterweg

2.084

2.292

8

Eekterweg – Epe

2.111

2.322

9a

VRI Vaassen (Deventerweg)

578

636

Uitgangspunten
In de bijlage is een compleet overzicht opgenomen van alle uitgangspunten. De
complete kostenraming met onderbouwing is als apart document meegeleverd.

De kostenraming zoals in de tabel opgenomen, is exclusief:

▪▪ BTW;
▪▪ kosten voor aangepaste verlichting;
▪▪ kosten voor ecologische maatregelen.
In de kostenraming is een bedrag opgenomen voor beplanting met bomen.
Voorgesteld is deze beplanting niet naast het tracé te plaatsen, dit bedrag kan worden
gebruikt voor andere landschappelijke verbeteringen.
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investeringskosten per onderdeel x 1.000 euro’s
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totaal exclusief BTW
meerprijs

12.777
investering

+10%*

1.438

1.582

10

Feeder Apeldoorn

11

doortrekking Epe tot aan Kweekweg

357

393

Eco

compensatie ecologische bermen

160

176
2.151

totaal exclusief BTW
9b i.p.v. 9a

minderkosten voorrangskruispunt i.p.v. VRI

14.928
-149

-164

-164

8.3 Kansen voor innovaties (clean tech)

8,4 Verlichting

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

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

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

kwaliteit een aangepast verlichtingsregime noodzakelijk. Uit oogpunt van

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

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

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

rustige, donkere tijden kan worden gebruikt.

maatschappij en innovatief zijn. Deze drie factoren bij elkaar is slimme verlichting het
meest kansrijk, ook extra glad asfalt en C-ITS scoren goed.

Het is wier echter ongewenst om in de nachtelijke uren de verlichting te laten
branden. In de bestaande situatie is het nachtelijk gebruik zeer beperkt; de
Dorpenroute biedt dan een sociaal veiliger alternatief. Dit betekent echter niet dat de
snelle fietsroute helemaal niet wordt verlicht:

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

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

▪▪ er is verlichting nodig voor de drukke fietsuren in de donkere maanden
Ook voor de vormgeving van de verlichting (de lichtmasten) moeten worden gezocht
naar een maatwerkoplossing die zorgt voor routegeleiding, verkeers- en sociale
veiligheid maar die de landschappelijke kwaliteit niet aantast.
Tabel: Afweging meest kansrijke innovatieve maatregelen

Figuur: Lichtgevend fietspad in Cambridge
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Bijlagen
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Ingevulde kwaliteisbeoordeling per wegvak (bestaand)
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Reistijdmeting
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Uitgangspunten kostenraming
Scope en uitgangspunten

Op het gehele traject van Apeldoorn - Epe liggen reeds bestaande fietsbruggen. Het is

1. Algemeen

de bedoeling dat deze een “luxere uitstraling” krijgen dan de huidige. De landhoofden
worden geacht in goede staat te zijn, daar zijn geen aanpassingen aan voorzien.

1.1 Programma van Eisen
Doel van de kostenraming is om de investeringskosten te bepalen voor de aanleg van

Voor de kostenraming zijn wij uitgegaan van de volgende werkzaamheden:

een snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe

▪▪ Vrijkomende grond is vrij van verontreiniging
▪▪ Vrijkomend asfalt is niet teerhoudend en zal worden afgevoerd naar een erkende

2. Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming
Opbouw raming
De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek

verwerker (aangehouden transportafstand 25km, enkele reis)

▪▪ Vrijkomend materiaal zal worden afgevoerd naar een erkende verwerker
▪▪ Kosten voor zaken als: het opnemen en plaatsen van bebording, markering op de

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

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

Opzet kostenraming:

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

▪▪ Ramingsvorm:Deterministisch
▪▪ Levensduur:Nee
▪▪ Geschatte bandbreedte bij deterministische raming
▪▪ Trefzekerheid70%
▪▪ Onderwaarde bandbreedte:-40%
▪▪ Bovenwaarde bandbreedte:40%

opgenomen onder de post “nader te detailleren bouwkosten”.

▪▪ In de kostenraming is rekening gehouden met de aankoop van eventueel
benodigde grond. Dit is specifiek aangegeven per trajectdeel.

▪▪ Er is geen rekening gehouden met hergebruik van materiaal. Alle benodigde
materialen worden nieuw geleverd (tenzij anders aangegeven)

▪▪ In de raming is rekening gehouden met het aanbrengen van Openbare verlichting
langs de snelle fietsroute.

Algemene uitgangspunten
Bij het opstellen van de ramingscope is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving
(standlijn 1 januari 2017); Wijzigingen hierin, met als gevolg extra kosten, worden niet

▪▪ Wanneer voorrangssituatie “aangebracht” moet worden is er vanuit gegaan dat dit
enkel markering/ bebording betreft

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

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

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

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

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

eenheidsprijzen zijn kostenkengetallen.

raming.
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Openbare verlichting

Fietstunnel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

open- als het gesloten deel.
Uitgangspunten gesloten deel tunnel:

▪▪ Eenheidsprijzen zijn inclusief benodigd grondwerk
▪▪ Er is rekening gehouden met het aanbrengen van tijdelijke en permanente

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

damwanden

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

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

vloer en dek.

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

kruisingen van het fietspad met beken en sloten ) gebruik worden gemaakt van de
oude bakstenen landhoofden van de vroegere spoorlijn.

▪▪ De oude bakstenen landhoofden zijn relicten van de voormalige spoorlijn en dienen
met zorg te worden behandeld.

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

aanbrengen van een bergingskelder
Uitgangspunten open deel tunnel:

▪▪ Grond ontgraven en vervoeren binnen het werk
▪▪ Grond opslaan in tijdelijk depot
▪▪ Overtollige grond afvoeren van het werk naar erkende verwerker

of verbreden van de brugdekken en leuningen.

▪▪ Op sommige plekken op de route is er sprake van een duiker. Het is belangrijk
de beekovergangen te verduidelijken door het toevoegen van bruggen waar een
duidelijke beekovergang afwezig is. In dit geval zal de bestaande constructie in
zijn geheel worden verwijderd en een nieuwe brug inclusief landhoofden worden
aangelegd.
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Raming is exclusief:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Kosten m.b.t. (bodem) saneringen
Milieukundige werkzaamheden
Aansluitingen nutsvoorzieningen
Verkeersvoorzieningen, omleidingsroutes, hulpbruggen e.d.

3. Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten

3.3 Bouwkosten Deel 2 (Termaaden - Wenum Wiesel)

▪▪ Dit deel van het traject zal voornamelijk bestaan uit het verbreden van het
3.1 Opbouw snelle fietsroute
Constructieopbouw van het fietspad:

▪▪ 50 cm zand voor zandbed
▪▪ 25 cm puingranulaat
▪▪ 6 cm asfalt AC 22 Base
▪▪ 3 cm asfalt AC 8 surf rood
De snelle fietsroute is 4 meter breed en heeft aan weerszijden een obstakelvrije zone
van 0,50 meter.

bestaande fietspad.

▪▪ Het betreft een verbreding van 2 meter naar 4 meter (1 meter aan beide zijden) of
een enkelzijdige verbreding aan de westzijde met 2 meter.

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

▪▪ Er zal een nieuwe brug over de Papegaaibeek worden aangelegd
▪▪ Bij een 3-tal kruisingen zal de bestaande situatie worden aangepast naar een
verkeersplateau waarbij de snelle fietsroute in de voorrang is.

▪▪ Het kruispunt van De Nieuwekamp en Hoge Brink zal worden aangepast naar een
3.2 Bouwkosten Deel 1 (t.h.v. kruising Koninginnelaan - Sneliusstraat tot aan
Termaaden)

“mini fietsstraat”.

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

▪▪ Er zal een aansluiting worden gemaakt op de bestaande situatie waarna er een
nieuw fietspad zal worden aangelegd in de richting van de Anklaarseweg.

▪▪ Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe snelle fietsroute zal het terrein vooraf
functievrij worden gemaakt.

▪▪ Er zal een fietstunnel worden aangelegd onder de Anklaarseweg. Voor de toeritten
is in totaal 182 meter aangehouden. Het gesloten deel onder de weg heeft een
lengte van 22 meter.

▪▪ Het bestaande fietspad met aansluiting op de Anklaarseweg zal asymmetrisch
worden verbreed met 1 meter. In het kostenkengetal voor het verbreden zijn kosten
opgenomen voor o.a. zagen asfalt, trapfrees, aanbrengen fundering, aanbrengen
wapeningsnet en asfalt.

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

▪▪ Een deel van het fietspad op dit traject zal symmetrisch worden verbreed.
▪▪ Ter plaatse van de kruising met de Papagaaiweg zal er een shared space worden
aangelegd. Daarbij is rekening gehouden met het verwijderen van het bestaande
asfalt en de aanleg van klinkerverharding/natuursteen. In het kostenkengetal zijn
ook kosten opgenomen voor inrichtingselementen.

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

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

▪▪ Er zal een nieuwe ontsluiting worden gecreëerd bij “De Jagerhuizen” naar
Termaaden. Door de aanleg van een fietstunnel zal de huidige ontsluiting komen te
vervallen. Er zal een fietsstraat worden gerealiseerd.
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3.6 Bouwkosten Deel 4 ( Brug over de Wenumse Beek - Fietstunnel Laan van Fasna)

3.8 Bouwkosten Deel 6 ( Kruising Laan van Fasna met Schaarpan - kruising fietspad

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

met Logtenbergweg)

en symmetrisch) van het bestaande fietspad.

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

▪▪ Het kruispunt bij de Rambrugweg krijgt een reconstructie in verband met een
andere aansluiting op de fietssnelroute.

▪▪ Ter plaatse van het verwijderde asfalt zal een groene inrichting terug moeten
komen. In de raming is hiervoor een post opgenomen van EUR 2.500,00. In een
volgende fase van dit project dient dit nader te worden uitgewerkt.

▪▪ Voor het aanbrengen van laanbeplanting worden 168 berken 16-18 cm geplant.
▪▪ In dit trajectdeel bevinden zich 1 dam/duiker die wordt vervangen door een brug.

▪▪ Dit deel van het traject zal voornamelijk bestaan uit het verbreden (asymmetrisch
en symmetrisch) van het bestaande fietspad.

▪▪ Over een lengte van 416 meter zal er een volledig nieuw fietspad inclusief
fundering worden aangelegd.

▪▪ Vanwege het rechttrekken van het fietspad langs de Laan van Fasna zijn op een
4-tal locaties reconstructies, van aansluitingen, noodzakelijk.

▪▪ Op de route zijn 4 bruggen aanwezig welke allemaal moeten worden aangepast
aan de nieuwe snelle fietsroute.

▪▪ Het kruispunt bij de Pastoorsweg krijgt een volledige reconstructie.
3.9 Bouwkosten Deel 7 (Fietstunnel onder Eekterweg + aanvullende werkzaamheden)

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

▪▪ Er zal een fietstunnel worden aangelegd onder de Laan van Fasna. Voor de toeritten
is in totaal 180 meter aangehouden. Het gesloten deel onder de weg heeft een
lengte van 22 meter.

▪▪ Er komt een nieuw regulier fietspad met een breedte van 3 meter met
aansluitingen op de bestaande fietspaden bij Laan van Fasna en Gieterij.

▪▪ Een aanwezige watergang zal worden gedempt met vrijkomende grond uit het
werk
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▪▪ Er zal een fietstunnel worden aangelegd onder de Eekterweg. Voor de toeritten is in
totaal 180 meter aangehouden. Het gesloten deel onder de weg heeft een lengte
van 26 meter.

▪▪ Bestaande fietspad zal voor een klein deel worden verbreed, daarnaast is rekening
gehouden met de aanleg van 135 meter nieuw fietspad

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

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

Ledderweg, Epe)

Deventerstraat in Vaassen) VRI

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

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

en symmetrisch) van het bestaande fietspad.

▪▪ Er zal een nieuwe brug, ten noorden van de Nijmolenschebeek, worden aangelegd.
▪▪ Over een lengte van 820 meter zal er een volledig nieuw fietspad inclusief
fundering worden aangelegd.

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

kruispunt

▪▪ Opbreken volledig asfaltpakket fietspad, voetpad, middengeleider en rammelstrook.
Fundering blijft in dit stadium intact

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

▪▪ Leveren en plaatsen van een nieuwe VRI

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

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

▪▪ Er is rekening gehouden met het toepassen van bemaling.
▪▪ Het gesloten deel van de landbouwtunnel bedraagt 37 meter.
▪▪ Voor de in- en uitloop van de tunnel is rekening gehouden met een lengte van 15

Deventerstraat in Vaassen) Voorrangskruising

meter.

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

▪▪ Het is niet nodig om asfalt aan te brengen in de landbouwtunnel
▪▪ Er is rekening gehouden met een post voor het aanbrengen van een voorziening in

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

▪▪ Opbreken volledig asfaltpakket fietspad, voetpad, middengeleider en rammelstrook.
Fundering blijft in dit stadium intact

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

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

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

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

▪▪ Uitgangspunt is dat de landbouwtunnel een sobere maar doelmatige uitstraling
krijgt.

▪▪ Inwendige breedte 2,5 meter, inwendige hoogte 4,50 meter.
▪▪ Voor de dikte van de wanden, vloer en dek is uitgegaan van 0,45 meter.
Uitgangspunt is het aanbrengen van 125 kg wapeningsstaal per m3 beton.

3.12 Bouwkosten Feeder

▪▪ Voor deze alternatieve route wordt het bestaande fietspad vanaf de Anklaarseweg
in noordelijke richting, ten westen van het Apeldoorns Kanaal, opgewaardeerd naar
snelle fietsroute.

▪▪ Uitgangspunt hierbij is dat het kanaal niet zal worden gedempt. De snelle fietsroute
zal worden ingepast waarbij voldoende berm noodzakelijk is.

▪▪ Op 2 stukken langs de route (200 meter en 100 meter lang) is de ruimte
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onvoldoende. Hier zal een nadere inpassing van het ontwerp nodig zijn.

4. Uitgangspunten overige kostencategorieën

▪▪ De route loopt over de bestaande fietsbrug bij de Stadhoudersmolenweg. Er zijn
geen werkzaamheden aan de brug opgenomen in de raming.

▪▪ Het bestaande fietspad langs de Stadhoudersmolenweg zal worden verbreed naar 4
meter en krijgt een rode deklaag.

▪▪ Ter hoogte van de kruising van de Hommel met de Stadhoudersmolenweg zal een
nieuwe 3-poots rotonde worden aangelegd.

4.1 Vastgoed

▪▪ Grondverwerving; opgenomen in de raming
▪▪ Bebouwing; niet van toepassing
▪▪ Schadeloosstelling; niet van toepassing
▪▪ Nadeelcompensaties; niet van toepassing

▪▪ Na de rotonde zal er een nieuw fietspad inclusief fundering worden aangelegd waar
in de bestaande situatie een zandpad loopt. Daarna volgt een aansluiting op de

4.2 Engineering

nieuwe snelle fietsroute.

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

3.13 Bouwkosten doortrekking langs Epe

▪▪ Voor dit tracé zal een nieuwe snelle fietsroute worden aangelegd ten noorden van
de Tongerenseweg en aan de oostzijde van Epe.

▪▪ De route loopt door weilanden en over grond van een boomkweker. Hiervoor zijn
m2 grondaankoop opgenomen.

▪▪ Er is rekening gehouden met het kappen van bos voor de aanleg van de route. Het
verwijderde bos zal opnieuw worden ingepland. Hierbij is rekening gehouden met

4.3 Overige bijkomende kosten
De volgende kosten worden gerekend tot de overige bij komende kosten:

▪▪ Heffingen en leges vergunningen
▪▪ Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering)
▪▪ Compenserende maatregelen
▪▪ Aanleg van nieuwe kabels en leidingen (aansluitingen op nutsvoorzieningen)

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

▪▪ De route vervolgt in noordelijke richting langs een bestaande duiker naar de
aansluiting met de Kweekweg. Hiertoe zal de snelle fietsroute worden aangelegd
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5. Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten

▪▪ Voor de investeringkosten van het project is een objectoverstijgende

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

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

nader aan te wijzen plek worden herplant.

dekking voor de projectonzekerheden
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Functiekaart
Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

Epe

Middelbare school
Bedrijventerrein
Station
Centrumgebied
Snelweg
Camping
Park
Bezienswaardigheid/recreatie
Watersport
Bosgebied
Klompenroute
Route 1
Route 2
Route 3
Feeders

Emst

Knelpunten klankbordgroep
Wensen/kansen klankbordgroep

Vaassen

Apeldoorn
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Knelpunten en wensen route 1
Eerste bijeenkomst 10 oktober 2016
Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

Epe

Middelbare school
Bedrijventerrein
Station
Centrumgebied
Snelweg
Camping
Park
Bezienswaardigheid/recreatie
Watersport
Bosgebied
Klompenroute
Route 1
Route 2
Route 3
Feeders

Emst

Knelpunten klankbordgroep
Wensen/kansen klankbordgroep

Er om heen of doorheen?

Vaassen

Auto verkeer onprettig

Fietsers Voorrang

Verlicht toezicht/handhaving

Apeldoorn

Knelpunten en wensen route 2
Eerste bijeenkomst 10 oktober 2016
Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

Epe

Ezelboederij

Emst

Onverhard

Middelbare school
Bedrijventerrein
Station
Centrumgebied
Snelweg
Camping
Park
Bezienswaardigheid/recreatie
Watersport
Bosgebied
Klompenroute
Route 1
Route 2
Route 3
Feeders
Knelpunten klankbordgroep
Wensen/kansen klankbordgroep

wachten

Medegebruik
wachten

Vaassen

Paarden

Tussen papegaai Marle

Bruggen smal
Combinatie met recreatie
Soms bebording

Veel kruispunten
Brommers naast het pad
Tegenliggers
Veel medegebruik

Apeldoorn

Knelpunten en wensen route 3
Eerste bijeenkomst 10 oktober 2016
Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

Epe

Emst
Geen fietsstraat

Middelbare school
Bedrijventerrein
Station
Centrumgebied
Snelweg
Camping
Park
Bezienswaardigheid/recreatie
Watersport
Bosgebied
Klompenroute
Route 1
Route 2
Route 3
Feeders
Knelpunten klankbordgroep
Wensen/kansen klankbordgroep

Vaassen

Niet sociaal veilig

Combinatie met recreatie
Nu smal

Vrije ligging
Tegenliggers

Binnendoor

Apeldoorn

Knelpunten en wensen totaal
Eerste bijeenkomst 10 oktober 2016
Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

Epe

Ezelboederij

Emst

Onverhard
Geen fietsstraat

Middelbare school
Bedrijventerrein
Station
Centrumgebied
Snelweg
Camping
Park
Bezienswaardigheid/recreatie
Watersport
Bosgebied
Klompenroute
Route 1
Route 2
Route 3
Feeders
Knelpunten klankbordgroep
Wensen/kansen klankbordgroep

wachten

Medegebruik
Er om heen of doorheen?

Vaassen

wachten

Erg donker

Paarden
Erg donker
Niet sociaal veilig

Tussen papegaai Marle
Auto verkeer onprettig
Bruggen smal

Combinatie met recreatie
Nu smal

Combinatie met recreatie
Soms bebording
Fietsers Voorrang
Veel kruispunten
Verlicht toezicht/handhaving

Vrije ligging
Tegenliggers
Brommers naast het pad

Tegenliggers
Veel medegebruik

Binnendoor

Apeldoorn

Knelpunten en wensen
tweede bijeenkomst 28 oktober 2016
Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

Epe

Andere route via Brinklaan

Andere route via Pastorielaan
of Diepenweg

Asfalt niet optimaal

Verlicht
Gebruik door scholieren

Onoverzichtelijke kruispunten
voor auto’s

Veel verkeer Emst-Apeldoorn

Veel (landbouw) verkeer

Emst
Geen fietsverkeer Emst - Apeldoorn

Fietsers geen voorrang

Gezondheid
Fietsers zoveel mogelijk voorrang

Breedte voldoet redelijk

Vaassen

Kortste route
Veel landbouwverkeer

Tegenwerken eigenaar grond
Geen zicht zijwegen
Conflict met klompenpad
Tussendoor

Oversteek Anklaarseweg

Weinig ruimte Koninginnelaan

Binnendoor
Oversteek goed oplosbaar

Komt al een nieuw fietspad

Congestie
Oversteek Loolaan
Apeldoorn

Middelbare school
Bedrijventerrein
Station
Centrumgebied
Snelweg
Camping
Park
Bezienswaardigheid/recreatie
Watersport
Bosgebied
Klompenroute
Route 1
Route 2
Route 3
Feeders
Knelpunten klankbordgroep
Wensen/kansen klankbordgroep

Knelpunten en wensen totaal
Eerste en tweede bijeenkomst
Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

Epe

Andere route via Brinklaan

Andere route via Pastorielaan
of Diepenweg

Asfalt niet optimaal

Verlicht
Gebruik door scholieren

Ezelboederij
Onoverzichtelijke kruispunten
voor auto’s

Veel verkeer Emst-Apeldoorn

Veel (landbouw) verkeer

Emst

Onverhard
Geen fietsstraat

Geen fietsverkeer Emst - Apeldoorn

Fietsers geen voorrang
Donker

Gezondheid

Fietsers zoveel mogelijk voorrang
wachten
Gevaarlijk kruispunt
Breedte voldoet redelijk
Medegebruik
Er om heen of doorheen?

wachten

Erg donker

Paarden

Vaassen

Erg donker
Niet sociaal veilig
Kortste route
Tussen papegaai Marle

Veel landbouwverkeer

Auto verkeer onprettig
Bruggen smal

Combinatie met recreatie
Nu smal

Combinatie met recreatie

Fietsers Voorrang

Tegenwerken eigenaar grond
Soms bebording
Geen zicht zijwegen
Vrije ligging
Conflict met klompenpad

Veel kruispunten
Tussendoor
Verlicht toezicht/handhaving

Tegenliggers

Brommers naast het pad

Tegenliggers
Veel medegebruik
Oversteek Anklaarseweg

Weinig ruimte Koninginnelaan

Binnendoor
Oversteek goed oplosbaar

Komt al een nieuw fietspad

Congestie
Oversteek Loolaan
Apeldoorn

Middelbare school
Bedrijventerrein
Station
Centrumgebied
Snelweg
Camping
Park
Bezienswaardigheid/recreatie
Watersport
Bosgebied
Klompenroute
Route 1
Route 2
Route 3
Feeders
Knelpunten klankbordgroep
Wensen/kansen klankbordgroep

Inventarisatie feeders
Hardebrink - Stationsstraat
1

1

1

1

De ruimte voor de fietser is smal.
Daarnaast zijn er obstakels, zoals
parkeerplaatsen op de route.

2

Deventerstraat - Jonasweg
Breedte - en obstakels

3

Haakse kruising

4

Breedte van wegvlak

5

Sociale onveiligheid

Feeders Apeldoorn - Epe

Hardenbrink-stationsstraat 1

4

5

2

Laan van Fasna - Poelweg

3

8
9

Haakse hoek - onduidelijke
verkeerssituatie

11

Conflict met parkeren

Gevaarlijke oversteek

7

Breedte van het wegprofiel

6

4
5

Breedte van wegvak en
drukke verkeerssituatie

10

3

Jonasweg 2

Westelijke feeder
Drukke oversteek

6

6 Laan van Fasna - Poelweg

7
7

8

Oostelijke feeders
14
8

an

8

Edisonla

8

15

9
15

Meester van Hasseltlaan 11

Kanaal Noord

14 Vlijtseweg
9

10
14

12

Stationsstraat
13

10

11

Stationstraat

13
12
13

Drukke oversteken

12

15 Geen geschikte verharding en

breedte van de weg is smal.

Telcijfers en potentie
Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

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

Epe

790 T1
1223

T2 606

993

Route 1
Route 2
Route 3
Feeders

Emst

T3 172

273

T4 247

400

Vaassen

798 T5
1256

T6 926

1622
T7 506

1298 T11
2077

1683 T8
2448

1043

T9 747

1512

T10 633

1095

Apeldoorn

Knelpunten klankbordgroep
Telpunten
Telcijfers
2016 klankbordgroep
Wensen/kansen
Prognose 2030

Voorkeurstracé
Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

Epe

Voorkeursroute
Afgevallen routes
Feeders
Station
Centrumgebied
Bosgebied

Emst

Vaassen

Apeldoorn

Procesverslagen klankbordgroep
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maandag 10 oktober 2016, Jachtlust Twello

Verslag eerste klankbordgroep bijeenkomst
Snelle fietsroutes Stedendriehoek
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De eerste klankbordgroep bijeenkomst
Maandagavond 11 oktober heeft de eerste klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden voor de
snelle fietsroutes tussen Apeldoorn Epe en tussen Deventer en Zutphen. Hiervoor zijn lokale en
regionale belangenorganisaties uitgenodigd.
Achtergrond
Mede door de opkomst van e-bikes neemt de potentie van de fiets op regionaal niveau toe.
Om deze potentie optimaal te benutten moet ook de infrastructuur voor hogere fietssnelheden
geschikt zijn. De provincie Gelderland/Regio Stedendriehoek maakt daar werk van. Eerder is
al een uitwerking gemaakt van de snelfietsroute van Apeldoorn via Twello naar Deventer.
Van de routes van Apeldoorn naar Epe en van Deventer naar Zutphen wordt momenteel een
uitwerking gemaakt samen met belanghebbenden en bewoners.
Het doel van de avond was om gezamenlijk knelpunten en wensen voor de verschillende
routes te bespreken. Dit om lokale kennis van de verschillende routes op te nemen en
praktische zaken niet over het hoofd te zien. Tijdens de bijeenkomst was het vooral halen van
informatie bij de klankbordgroep. In 2014 heeft een eerdere studie met gebruik van GSM-data
een voorkeursroute uitgekozen. Als vraag op diverse gemeenteraden, wordt uitgezoomd en
meerdere routes bestudeerd.
Tijdens het proces worden diverse stappen doorlopen om tot snelle fietsroutes te komen tussen
Deventer en Zutphen en tussen Apeldoorn en Epe.

1

Selectie van route op basis van potentieel en schouw

2

Schetsontwerp op basis van ambitie

3

Maatregelenpakket op basis van rendement

4

voorlopig ontwerp met betrokkenen

5

Definitief ontwerp en aanbesteding

6

Aanleg

7

Afspraken beheer
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Tijdens de klankbordgroep bijeenkomst waren ongeveer 25 personen aanwezig, van ongeveer
10 verschillende belangenorganisaties. Onder andere waren aanwezig:
Dorpsraad Wenum Wiesel;
Emster Belang;
Fietsersbond afdeling Epe, Apeldoorn, Deventer, Provincie, stedendriehoek
Wandelnet;
Politie Oost Nederland;
Dorpsraad Gorssel
Dorpsraad Epse-Joppe;
Veilig Verkeer Nederland Lochem;
Daarnaast waren diverse gemeente ambtenaren aanwezig.
De avonds is plenair gestart, waarbij nog kort de aanleiding werd verteld. Vervolgens zijn de
belangenvertegenwoordigers voor de route tussen Deventer en Zutphen en voor de route tussen
Apeldoorn en Epe bij elkaar aan tafel gaan zitten om op de kaarten de kansen en knelpunten
van de verschillende routes te benoemen.
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De uitkomsten
De verschillende opmerkingen zijn gebundeld in een kansen en knelpuntenkaart. Hiervoor is
onderscheid gemaakt tussen de twee verschillende routes. Daarnaast zijn opmerkingen gemaakt
waar rekening mee gehouden dient te worden, maar niet zo zeer op de kaart zelf aan te wijzen is.

Snelle fietsroutes Stedendriehoek

4

Snelle fietsroutes Stedendriehoek

Knelpunten en kansen Deventer - Zutphen

Knelpunten Snelle fietsroute langs N348:
Veel wachten door kruispunten;
Diverse uitritten;
Medegebruik door ruiters t.h.v. Gorssel;
Vrachtverkeer;
Kruispunt N339: oversteek Tunnel.
Kansen Snelle fietsroute langs N348:
30 km gebied bij Eefde
Knelpunt Route 1:
Conflict met wandelverkeer.
Knelpunt Route 2:
Wordt weinig gebruikt door fietsers.
Knelpunt Route 3:
Geen fietspad aanwezig in huidige situatie.
Knelpunten feeder Deventer:
Bij Pothoofd moet je twee keer oversteken.
Knelpunten feeder N348-Epse- Deventer A1
Oversteken van A1: zie plan Deventer Zuid;
Olthoflaan: gedeeltelijk zandweg.
Knelpunten feeder Gorssel:
Conflict met geparkeerde auto’s bij het winkelcentrum.
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Kansen en wensen:
Snelle fietsroute via het spoor;
Snelle fietsroute Lindeboomweg- Kamperweg – Molenweg;
Route langs de westzijde van N348, zodat je niet hoeft over te steken;
Route over de IJsseldijk;
Nieuwe tunnel bij het spoor in Zutphen;
Feeder Epse – Deventer-oost: hier is momenteel al een olifantenpaadje.
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Knelpunten en kansen Apeldoorn - Epe

Knelpunt route 1:
De toezicht verlichten;
Fietser voorrang geven op de route bij kruispunten;
Het autoverkeer is onprettig;
Gaat de route door Vaassen of er omheen?
Kansen en wensen route 1:
Verlichten van toezicht en handhaving;
Fietsers in de voorrang.

Snelle fietsroutes Stedendriehoek

7

Snelle fietsroutes Stedendriehoek

Knelpunten route 2:
Veel medegebruik van wandelaars, los lopende honden, ruiters;
Tegenliggers (o.a. scholieren);
Soms is er bebording van fietspaden, niet altijd zijn de bromfietsers toegestaan op het
fietspad;
De bruggen bij de beekjes zijn smal;
De route is donker, hoe is verlichting mogelijk i.v.m. Veluwse donker;
Tussen Brinkerweg en Westendorperweg is de route momenteel onverhard;
Aan de kopermolenweg is de ‘De Koperen Ezel’;
Kansen en wensen route 2:
Combinatie met recreatie
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Knelpunten route 3:
Tegenliggers;
Vrije ligging van fietspad;
Momenteel is het fietspad smal;
Sociaal onveilig.
Kansen en wensen route 3:
Fietsverkeer van/naar Oene;
Brinkerweg niet inrichten als fietsstraat;
Combinatie met recreatie;
Stadhoudersmolenweg is binnendoor.
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Buiten de scope & algemene opmerkingen
Houd rekening met de verschillende soorten fietsers
Scholieren;
Woon-werk verkeer;
Recreanten;
Race fietsers.
Hotels/Campings/Bungelowparken/Fietsverhuurbedrijven;
Algemene aandacht voor wandelaar en voetgangers in mobiliteitsplannen;
Veel handhaving is niet mogelijk, dus niet teveel van verwachten als mogelijke maatregel;
Wordt de route tegelijkertijd in één richting gebruikt of beide kanten op?
Innovatieve oplossingen voor de verlichting, bijvoorbeeld bewegingssensoren.
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Hoe gaat dit proces verder?
Met behulp van de input van deze bijeenkomst wordt gekozen voor de juiste variant.
Daarnaast zijn voor de verschillende routes, op verschillende momenten bijeenkomsten gepland.
Route Apeldoorn – Epe
Naar aanleiding van de eerste klankbordgroep bijeenkomst is besloten om een extra klankbord
bijeenkomst te organiseren voor de route Apeldoorn - Epe, omdat niet alle belanghebbenden
aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de inventarisatie besproken
en waar mogelijk aangevuld. Daarnaast worden de potenties van de verschillende routes
besproken.
Bijeenkomst 2: 28 oktober - 15.00 : 17.00 uur
Locatie:??
Bijeenkomst 3: 11 november - ‘s middags (fietsen langs de voorkeursvariant)
Bijeenkomst 4: 21 november - ‘s avonds (schetsontwerp bespreken)
Route Deventer – Zutphen
Tijdens de tweede bijeenkomst wordt de voorkeursvariant langs gefietst en op meerdere
momenten gestopt, waar u verbeterpunten van de route kunt aangeven. Tijdens de derde
bijeenkomst wordt het ontwerp gepresenteerd.
Bijeenkomst 2: 4 november - ‘s middags (fietsen langs de voorkeursvariant)
Bijeenkomst 3: 28 november - ‘s avonds (schetsontwerp bespreken)
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Vrijdag 28 oktober 2016, Hezebrink Emst

Verslag tweede klankbordgroep bijeenkomst
Snelle fietsroutes Stedendriehoek - Apeldoorn Epe
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De tweede klankbordgroep bijeenkomst
Vrijdagmiddag 28 oktober heeft de tweede klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden voor
de snelle fietsroutes tussen Apeldoorn. Hiervoor zijn lokale en regionale belangenorganisaties
uitgenodigd.
Achtergrond
Mede door de opkomst van e-bikes neemt de potentie van de fiets op regionaal niveau toe.
Om deze potentie optimaal te benutten moet ook de infrastructuur voor hogere fietssnelheden
geschikt zijn. De provincie Gelderland/Regio Stedendriehoek maakt daar werk van. Eerder is
al een uitwerking gemaakt van de snelfietsroute van Apeldoorn via Twello naar Deventer.
Van de routes van Apeldoorn naar Epe en van Deventer naar Zutphen wordt momenteel een
uitwerking gemaakt samen met belanghebbenden en bewoners.
Het doel van de middag was om wederom gezamenlijk knelpunten en wensen voor de
verschillende varianten te bespreken. Hierbij was speciale aandacht voor de toevoerroutes
naar de steden en dorpen, mogelijkheden om routes te combineren en de landschappelijke
inpassing van de route. Verder is aandacht geschonken aan de ‘wat als situatie’. Wat als voor een
belangenorganisatie de meest ongunstige variant, toch de algemene voorkeursvariant wordt.
Hoe is om te gaan met deze situatie en welke maatregelen zijn te denken om het voor deze
belangenorganisatie de situatie te verzachten?

1

Selectie van route op basis van potentieel en schouw

2

Schetsontwerp op basis van ambitie

3

Maatregelenpakket op basis van rendement

4

voorlopig ontwerp met betrokkenen

5

Definitief ontwerp en aanbesteding

6

Aanleg

7

Afspraken beheer

De middag is afgetrapt met een introductie, waarbij werd geschetst wat onder een snelle
fietsroute wordt verstaan. Daarbij is het project ‘snelle fietsroutes Apeldoorn – Epe’ toegelicht en
het bijkomende proces.
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Tijdens de klankbordgroep bijeenkomst waren ongeveer 15 personen aanwezig. De belangen
werden vertegenwoordigd van:
Fietsersbond, afdeling Epe en Apeldoorn;
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Apeldoorn en Epe;
Buurtvereniging Vegtelarij Epe;
Oener Belang;
Wijkraad Kerschoten
Wijkraad de Naald
Dorpsraad Wenum Wiesel
Emster Belang
Daarnaast waren de gemeente Apeldoorn en Epe aanwezig.
De lijst met genodigden voor deze bijeenkomst
is opgenomen in de bijlage.
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De uitkomsten
Tijdens de middag zijn verschillende suggesties en uitspraken gedaan. Tevens zijn op de eerste
klankbordgroep bijeenkomst van 10 oktober de kansen en knelpunten opgehaald. Deze kaart is
toegevoegd als bijlage 1.
De uitspraken tijdens deze bijeenkomst zijn hieronder geplaatst.
Daarenboven zijn suggesties gedaan die niet zozeer een specifieke locatie hebben, maar waarbij
rekening mee gehouden dient te worden. Deze zijn als algemene opmerkingen opgenomen.

Knelpunten en kansen route 1
Knelpunten:
Vanuit Emst is er geen fietsverkeer richting Apeldoorn;
Gezondheid, uitlaatgassen van auto’s;
De route eindigt bij een drukke oversteek met de Anklaarsweg.
Kansen en wensen:
Langs de dorpenroute is al verlichting aanwezig;
De route wordt gebruikt door scholieren;
Er is veel verkeer van Emst naar Apeldoorn.
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Knelpunten en kansen route 2

Knelpunten:
Onoverzichtelijke kruispunten, waarbij slecht zicht is voor de auto’s;
Veel (landbouw) verkeer aanwezig;
Fietsers hebben geen voorrang, kost de fietser veel energie;
Het tegenwerken van grondeigenaar;
Geen zicht van verschillende zijwegen bij de Papagaaiweg en Astaweg;
Conflict met het klompenpad;
De route eindigt bij een drukke oversteek met de Anklaarseweg;
Kansen en wensen:
Het asfalt van de route is niet optimaal;
Fietsers zoveel mogelijk voorrang;
De breedte voldoet redelijk voor een snelle fietsroute;
Het is de kortste route van Epe naar Apeldoorn.
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Knelpunten en kansen route 3

Knelpunten:
Kansen en wensen:
Oversteek met de Anklaarseweg is goed oplosbaar;
Een tussendoorroute via Stadhoudersmolenweg.
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Knelpunten en kansen feederes

Epe:
-

Andere route via Brinklaan, Pastorielaan en/of Diepenweg;

Ramsbrugweg-Kanaweg-Poelweg:
Veel landbouwverkeer
Apeldoorn:
Weinig ruimte op de Koninginnelaan;
Congestie bij Damhertstraat en Gazellestraat;
Drukke oversteek Loolaan;
Langs Kanaal-Noord wordt al een nieuw fietspad aangelegd.
Een toevoerroute tussen de drie routes.
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Algemene opmerkingen
Wat is de insteek van de route? Een snelle fietsroute of een route voor snelle fietsers?
De gemeente Apeldoorn heeft diverse plannen gemaakt voor 2017, houd hier rekening mee.
Hoe wordt de keuze voor de voorkeursvariant gemaakt? Welke criteria worden hierbij gebruikt?
Hoe SMART zijn die?
Op welk moment van de dag fietsen de meeste mensen op welke route? Zodat achterhaalt kan
worden of het recreatief of woon/werk verkeer (tevens scholieren) zijn.
Anklaarseweg is een gevaarlijk kruispunt, een drukke oversteek. ‘S ochtends is er congestie en
chaotische situaties.
De gemeenteraad heeft in juli 2016 haar verkeersvisie vastgesteld. Hierop is een amendement
opgenomen om doorgaand vrachtverkeer door Noord West Apeldoorn te verminderen.
De verlichting van de fietsroute, hoe wordt hiermee omgegaan? Is dit een criterium dat het
aanwezig moet zijn in de huidige situatie?
Is het mogelijk om de fietsroute te verlichten in verband met Veluws Donker? Welke innovatieve
ideeën zijn er, bijvoorbeeld ‘Glow in the dark’?
Geen mais verbouwen bij de hoeken van kruispunten, dit belemmerd zeer het zicht voor zowel
fietsers als auto’s.
Neem de feeders mee in de afweging voor een voorkeurstracé. De feeders van de dorpenroute en
de spoorbaantracé kennen meer knelpunten, dan de kanalenroute. Dit beïnvloed de keuze voor
een route van de fietser.
Tevens heeft de klankbordgroep gereageerd op de enquête die is uitgezet.
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Hoe gaat dit proces verder?
Ten tijde van deze bijeenkomst zijn ook de telcijfers bekend gemaakt. In de periode van 24
september tot en met 9 oktober 2016 is op verschillende locaties geteld met behulp van telslangen.
Gebruik makend van de telcijfers is de potentie van iedere route berekend. Dit is een schatting
van hoeveel fietsers gebruik zullen maken van de route in 2030, als de route is opgewaardeerd
tot een snelle fietsroute. Hierdoor is de huidige en toekomstige situatie bekend en helpt het bij
de keuze naar een voorkeursvariant. Uiteraard wordt hierbij ook de input van deze bijeenkomsten
meegenomen en de nadere afweging van de alternateven.
Daarnaast is een enquête uitgezet, om te polsen bij de bewoners welke route zij momenteel
al gebruiken, voor welk tracé zijn/haar voorkeur naar uit gaat en welke eisen, bijvoorbeeld
verlichting, verbreden van het fietspad, belangrijk worden gevonden. Deze enquête wordt
steekproefsgewijs uitgezet op basis van de postcode door het bedrijf PanelClix. Tevens is voor
de belangenorganisaties de mogelijkheid om deze enquête uit te zetten, onder hun achterban.
Tijdens de analyse van de resultaten, kan onderscheid worden gemaakt wie via PanelClix en wie
via welke belangenorganisatie de enquête invult.
De derde bijeenkomst is gepland en samen met de klankbordgroep langs de voorkeursvariant
te fietsen. Op meerdere momenten wordt gestopt om naar de route en zijn omgeving te kijken
en verbeter- en aandachtspunten aan te beschrijven. Tijdens de vierde bijeenkomst wordt het
ontwerp gepresenteerd.
Route Apeldoorn – Epe
Bijeenkomst 3: 11 november, 13.00 uur (verdere informatie volgt nog)
Bijeenkomst 4: 28 november (voorlopige datum)
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Bijlage: totale knelpunten en kansenkaart
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Bijlage: Lijst met genodigden
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Vrijdag 11 november 2016, Emst

Verslag derde klankbordgroep bijeenkomst
Snelle fietsroutes Stedendriehoek - Apeldoorn Epe
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De derde klankbordgroep bijeenkomst
Vrijdagmiddag 11 november heeft de derde klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden
voor de snelle fietsroutes tussen Apeldoorn en Epe. Hiervoor zijn lokale en regionale
belangenorganisaties uitgenodigd.
Achtergrond
Mede door de opkomst van e-bikes neemt de potentie van de fiets op regionaal niveau toe.
Om deze potentie optimaal te benutten moet ook de infrastructuur voor hogere fietssnelheden
geschikt zijn. De provincie Gelderland/Regio Stedendriehoek maakt daar werk van. Eerder is
al een uitwerking gemaakt van de snelfietsroute van Apeldoorn via Twello naar Deventer.
Van de routes van Apeldoorn naar Epe en van Deventer naar Zutphen wordt momenteel een
uitwerking gemaakt samen met belanghebbenden en bewoners.

1

Selectie van route op basis van potentieel en schouw

2

Schetsontwerp op basis van ambitie

3

Maatregelenpakket op basis van rendement

4

voorlopig ontwerp met betrokkenen

5

Definitief ontwerp en aanbesteding

6

Aanleg

7

Afspraken beheer

Rechts staat het proces schematisch weergegeven, de derde klankbordgroep bijeenkomst is
fase b. Op 11 november heeft de klankbordgroep langs de verschillende routes gefietst en een
schouw uitgevoerd.
Het doel van de middag was om gezamenlijk langs de routes te fietsen, om zowel de
huidige, als de toekomstige situatie te bespreken. Op diverse locaties werd stil gestaan om
de knelpunten op de specifieke locatie te schouwen. Samen met de eerder gevoerde stappen
is een compleet beeld onstaan, zodat een weloverwogen besluit kan plaatsvinden voor een
voorkeurstracé voor de snelle fietsroute Apeldoorn Epe.
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Tijdens de fietstocht waren diverse belangenorganisaties aanwezig:
- Fietsersbond - Epe
- Fietsersbond - Apeldoorn
- Veilig Verkeer Nederland - Epe
- Buurtvereniging Vegtelarij Epe
- Dorpsraad Wenum Wiesel

(T. Amsterdam, R. Veenhuizen & W. Schakelaar)
( J. Mulder, E. Oldengram)
(C. Loonstra)
(W. van Schendel)
(R. Lorwa)

Daarnaast waren de gemeente Apeldoorn en Epe aanwezig.
Alle genodigden voor de fietstocht zijn opgenomen in de bijlage.
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De route Apeldoorn - Epe

3
Hoofdstraat Vegtelarijweg

2

Hezebrink Emst

1

Fietstunnel N309

3

2

Vanuit efficiëntie heeft de werkgroep besloten om niet alle drie de routes in zijn geheel te fietsen.
Rechts ziet u de route die tijdens de middag is gefietst en op welke locaties kort is stil gestaan.
Tijdens de tweede bijeenkomst op 28 oktober is toegelicht dat het noordelijke gedeelte van de
kanaalroute weinig potentie heeft als snelle fietsroute richting Epe (zie bijlage). Daarom is dat
gedeelte van de route niet gefietst.

1

Van de dorpenroute is enkel het noordelijke gedeelte gefietst. Het zuidelijke gedeelte van de
route is vergelijkbaar met het noordelijke gedeelte.
Alle routes zijn eeder uitgebreid door Goudappel Coffeng geïnventariseerd.

4

4

Rotonde Deventerstraat

9

Ramsbrugweg

Anklaarseweg

5

6

8

5

6

7

9

Laan van Fasna - Poelweg

8

Ramsbrugweg

7

Anklaarsweg
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2

&

3

Aansluiting Epe

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

Bij de kruising van de Hoofdstraat en Vegtelarijweg

Oversteken voor toekomstige bewoners Klaarbeek

Fietspad naar Vegtelarijweg
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4

Rotonde Deventerstraat

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

De groenstrook die voor extra ruimte kan zorgen
De huidige rotonde, waar de fietser beperkt de ruimte heeft

De klankbordgroep in overleg

Weinig ruimte bij de Welkoop
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5

Ramsbrugweg

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

Tijdens de eerste en tweede klankbordgroep bijeenkomst is het kruispunt met de Astaweg
benoemd als knelpunt. Het is een onoverzichtelijke oversteek, waarbij de fietsers moeten
afremmen. De huidige situatie kan al verbeterd worden, door een duidelijk stop-bord te plaatsen,
zodat de fietsers bewust worden gemaakt, van het naderen van een onoverzichtelijk kruispunt.
Mocht een snelle fietsroute worden gerealiseerd over het treinbaanpad, dan is dit een duidelijk
aandachtspunt bij de uitwerking, voor een veilige oversteek.

Oversteek Ramsbrugweg - Treinbaanpad richting
Apeldoorn

Treinbaanpad richting Epe

Onoverzichtelijk kruispunt Treinbaanpad-Astaweg

Het zicht van de fietser vanaf Apeldoorn op de
Astaweg
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6

Anklaarseweg

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

Overleg en toelichting bij de klankbordgroep

De aangepaste oversteek
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Anklaarsweg

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

Mogelijk fietspad langs het kanaal

Oversteek geregeld met een verkeerslicht naar de Kanaalroute

Oversteek richting Calypsostraat
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Ramsbrugweg

Het zuidelijke gedeelte van de Kanaalroute is gefietst, om vervolgens over te gaan naar de
Dorpenroute is gekozen om via de Jonasweg naar Vaassen te fietsen. De kanaalroute is goed te
fietsen en biedt ruimte voor verbreding. Op sommige stukken is een stijl en hoog talud op relatief
korte afstand van het fietspad aanwezig.
Tijdens het fietsen concludeerde de klankbordgroep dat de feeder van de kanaalroute naar
Vaassen, via de Jonasweg geen prettige route is om te fietsen. Voor de fietser voelt het niet als
een directe rout, door de bochten. Daarnaast reed op het moment van de fietstocht, redelijk veel
verkeer. Voor een snelle fietsroute is dat niet gewenst.
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8

Laan van Fasna - Poelweg

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

Aangekomen in Vaassen is via de Dorpenroute terug gefietst naar Emst (begin- en eindpunt van
de fietstocht). De kwaliteit van de route is hier op veel plekken slecht, met tegels die onderhoud
nodig hebben. Duidelijk werd dat op diverse plekken weinig ruimte is om een snelle fietsroute te
realiseren, huizen die te dicht op weg staan, waardoor een 2x2,5 meter fietspad niet gerealiseerd
kan worden. (2x2,5 meter fietspad is het uitgangspunt van de provincie Gelderland bij een snelle
fietsroute).
Tevens is een snelle fietsroute lastig in te passen in het centrum van Vaassen. Dit centrum is
enkele jaren geleden heringericht, waarbij het verblijven centraler staat. De snelle fietsroute zou
om het centrum van Vaassen komen te liggen.

Oversteek Poelweg - Laan van Fasna

Dorpsstraat in Vaassen

Huidige fietspad van Vaassen - Emst
t.h.v. rotonde Emsterweg - Zwarteweg
Snelle fietsroutes Stedendriehoek

11

Snelle fietsroutes Stedendriehoek

Hoe gaat dit proces verder?
Met alle input van de drie klankbordgroep bijeenkomsten, wordt een keuze gemaakt voor een
voorkeurstracé. Deze keuze is aan de gemeentelijke bestuurders (wethouders) en wordt naar de
vierde bijeenkomst gedaan. Tijdens de vierde bijeenkomst wordt terug gekeken op het afgelopen
proces en owat met alle input van de klankbordgroep bijeenkomsten is gedaan. Vervolgens wordt
een voorstel gedaan voor de tracékeuze die aan de wethouders wordt voorgelegd. Na het besluit
van de wethouders wordt gestart met het maken van een schetsontwerp.
Klankbordgroep bijeenkomst:
Bijeenkomst 4: 28 november (19.30 uur)
‘the Hangar’
De Zanden 105,
7395 PG Teuge
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Snelle fietsroute Apeldoorn- Epe
Legenda

Bijlage: Tel- en potentiecijfers

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

Epe

De potentie van de routes zijn bepaald door het doorlopen van de volgende stappen:
790 T1
1223

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

T2 606

993

Route 1
Route 2
Route 3
Feeders

Emst

T3 55*

Knelpunten klankbordgroep
Telpunten
Telcijfers
2016 klankbordgroep
Wensen/kansen
Prognose 2030

118

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

T4 247

165

Vaassen

798 T5
1256

T6 926

1622

T7 506

1043

1298 T11
2077

T10 633

1095

1683 T8
2448

T9 747

1512

Apeldoorn
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Bijlage: Lijst van genodigden
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Bijlage: Bestemmingen binnen Apeldoorn

Verdeling fietsers binnen Apeldoorn

Verdeling aandeel fietsers per kern

Bron: Potentieberekening Apeldoorn Epe 2016, Goudappel Coffeng
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Maandag 28 november 2016, Teuge

Verslag derde en vierde klankbordgroep bijeenkomst
Snelle fietsroutes Stedendriehoek - Apeldoorn Epe & Deventer - Zutphen
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De derde en vierde klankbordgroep bijeenkomst
Maandagavond 28 november heeft de klankbordgroepbijeenkomst plaats gevonden voor de
snelle fietsroute tussen Apeldoorn - Epe en voor Deventer - Zutphen.
Achtergrond
Mede door de opkomst van e-bikes neemt de potentie van de fiets op regionaal niveau toe.
Om deze potentie optimaal te benutten moet ook de infrastructuur voor hogere fietssnelheden
geschikt zijn. De provincie Gelderland/Regio Stedendriehoek maakt daar werk van. Eerder is
al een uitwerking gemaakt van de snelfietsroute van Apeldoorn via Twello naar Deventer.
Van de routes van Apeldoorn naar Epe en van Deventer naar Zutphen wordt momenteel een
uitwerking gemaakt samen met belanghebbenden en bewoners.

1

Selectie van route op basis van potentieel en schouw

2

Schetsontwerp op basis van ambitie

3

Maatregelenpakket op basis van rendement

4

voorlopig ontwerp met betrokkenen

5

Definitief ontwerp en aanbesteding

6

Aanleg

7

Afspraken beheer

Rechts staat het proces schematisch weergegeven. In de loop van het proces heeft de snelle
fietsroute tussen Apeldoorn-Epe en Deventer-Zutphen zo zijn eigen weg gegaan. Beide routes
zitten in een andere fase van het proces.
Voor de route Deventer - Zutphen heeft inmiddels de keuze voor een voorkeurstracé
plaatsgevonden en zijn de eerste schetsontwerpen gemaakt. Het doel van de avond voor de
klankbordgroep van Deventer - Zutphen was om kritisch naar de schetsontwerpen te kijken en
mogelijke verbeterpunten te geven.
Voor de route Apeldoorn - Epe dient nog een keuze gemaakt tot worden wat betreft het
voorkeurstracé. De werkgroep heeft besloten om een voorkeur uit te spreken, maar de besturen
van de verschillende gemeenten nemen het besluit. Het advies dat de werkgroep aan het
bestuur gaat geven, werd met de klankbordgroep gedeeld, waarbij er ruimte was voor vragen
en opmerkingen.
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Tijdens de avond waren diverse belangenorganisaties aanwezig:
- Dorpsraad Wenum Wiesel
- Fietsersbond Apeldoorn
- Fietsersbond Epe
- Veilig Verkeer Nederland – Epe
- Buurtvereniging Vegtelarij Epe
- Wijkraad Kerschoten

(R. Lorwa)
(E. Oldengarm – J. Mulder)
(T. Amsterdam – R. Veenhuizen)
(C. Loonstra)
(W. van Schendel)
(T. Ceelie)

- Fietsersbond Deventer
- Dorpsraad Epse/Joppe

(N. Blom – B. van Roessel)
(K. Bleeker – H. de Waal)

Tevens waren de gemeente Apeldoorn, Epe en Zutphen aanwezig.
Alle genodigden voor de klankbordgroep bijeenkomst zijn opgenomen in de bijlage.

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

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

Tijdens de klankbord bijeenkomst is het tracé opgedeeld in drie delen: noord, midden en zuid.
Noordelijk deel tracé (bij bedrijvenpark Epse)
De groep vond het een heldere route. Wel waren er wat opmerkingen:
- In de ontwerpschets liep de aansluiting naar Epse via de Du Tourweg, maar doordat de
basisschool Dr. J. V.d. Hoevenschool aan deze straat is gelegen is er een alternatief bedacht:
afbuigen naar de Lochemseweg.
- De groep kon zich vinden in beide oversteek oplossingen: zowel het viaduct als de tunnel
variant. Bij de tunnelvariant was er wel de opmerking dat de bereikbaarheid van Delta
Chesterfield nog niet goed in het ontwerp zat.
- Men was enthousiast over de verleidelijke ongelijkvloerse wegoplossing ten zuiden van Epse
waardoor zoveel mogelijk voorkomen wordt dat fietsers via de huidige verkeerslichten zullen
oversteken.
Midden van het tracé
- De groep vond het positief dat er maar één keer voorrang verleend hoeft te worden op
het tracé Deventer - Zutphen, namelijk bij Gorssel.
- Men kon zich ook vinden in de vlotte oplossing langs de Randweg.
- De opmerking was wel dat er extra aandacht nodig was voor het kruispunt Fliederweg – N348
in Quatre-Bras.
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De route Apeldoorn - Epe
Na het plenaire gedeelte van de avond en het opsplitsen van de twee klankbordgroepen is de
klankbordgroep Apeldoorn - Epe de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en opmerkingen
te geven over het voorstel van de tracékeuze die aan het bestuur wordt voorgelegd.

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

De volgende vragen en opmerkingen zijn gekomen:
1

Wijkraad Kerschoten

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

4

Dorpsraad Wenum Wiesel

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

Zie discussiepunt 6
2

Dorpsraad Wenum Wiesel

Uit de analyse komt naar voren dat het treinbaanpadtracé
minder goed scoort op ecologie en toch wordt deze
gekozen. Hoe kan je ecologie een plaats geven bij het
treinbaanpadtracé?
Hoe meer fietsers gebruik maken van de fietsroute, hoe
gewenster 4 meter is. Op dit moment staan we voor het
dilemma of we deze ambitie vasthouden, terwijl we weten
dat er spanning is met ecologie en landschap. Of dat we
vooraf al de ambities lager instellen zodat een fietsroute
mogelijk wordt. Hierbij is het ook voor de verschillende
besturen spannend. De besturen (gemeente Epe –
gemeente Apeldoorn – provincie Gelderland) moeten hier
een standpunt over innemen.

3

Fietsersbond Epe

U geeft aan dat de ambitie voor een snelle fietsroute
mogelijk naar beneden gesteld kan worden, waardoor de
4 meter niet meer een harde ambitie is. Welke minimale
breedte wordt gehanteerd?

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

5

Buurtvereniging Vegtelarij Voor ons in het nog niet helemaal duidelijk hoe het
treinbaanpadtracé aansluit in Epe en op de dorpenroute.
Kan dit nader worden toegelicht?
Het treinbaanpadtracé loopt tot de fietstunnel onder de
N309 door. De feeder gaat via het park (langs de Jeu
de Boules club) naar de Hoofdstraat, zodat ook de wijk
Klaarbeek wordt aangesloten op de snelle fietsroute.

6

Dorpsraad Wenum Wiesel

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

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

7

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

Gemeente Apeldoorn

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

Wijkraad Kerschoten

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

Conclusie

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

Wijkraad Kerschoten

Voor de fietser is het zeer van belang, hoe die in Apeldoorn
verder moet gaan. Hierop bepaalt hij/zij zijn route. Is er
inzichtelijk gemaakt welke belemmeringen je als fietser
tegenkomt in Apeldoorn op de feeders? En in hoeverre dit
de route keuze beïnvloed?

De feeders zijn op drie manieren meegenomen in het
proces:
1. Bij de afweging is gekeken hoe de routes aansluiten bij
de dorpen en in Apeldoorn.
2. Goudappel Coffeng heeft een verkenning gedaan naar de
feeders en stelt tegelijkertijd met het schetsontwerp een
maatregelenpakket op voor de feerders. Het voorbeeld is te
zien bij de snelle fietsroute Deventer-Zutphen.
3. De feeders worden meegenomen in het
uitvoeringsvoorstel naar het bestuur, in het voorstel wordt
ook de minimale standaarden voor de feeders aangegeven.
8

Wijkraad Kersschoten

Hebben jullie contact gehad met de Jacobus Fruytier
Scholengemeenschap in Apeldoorn?
De Fruytierschool is niet meegenomen in dit proces.

9

Wijkraad Kersschoten

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

Roland Hendriksen

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

Fietsersbond Apeldoorn

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

Dorpsraad Wenum Wiesel

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

Snelle fietsroutes Stedendriehoek
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Bij andere snelle fietsroutes in Nederland zijn snorfietsers
toegestaan op een fietspad en bromfietsers niet. Maar dit
is zoals het in de praktijk voornamelijk gaat. Het is aan de
wegbeheerders om dit vast te leggen en te bepalen. In dit
geval zijn de gemeenten de wegbeheerders. Zij zullen dus
gezamenlijk hier een standpunt over in moeten nemen.
De speedpedelec is vanaf 1 januari 2017 een bromfietser
met helmplicht. En hoort dus niet op het fietspad thuis.
10

Fietsersbond Epe

Hebben jullie al een verkenning gedaan naar de verlichting
voor bij het fietspad?
In Nederland zijn voorbeelden van innovatieve verlichting,
bijvoorbeeld het Vincent van Goghpad, waarbij het fietspad
wordt verlicht door fonkelende steentjes.

Roland Hendirksen: Het zwaartepunt van de discussie ligt bij de Anklaarsweg. Dit heeft de
klankbordgroep ook nadrukkelijk aangegeven en zal ook explicitier genoteerd worden en mee
worden gegeven aan de bestuurders.
Afspraken: De presentatie wordt dinsdag 29 november gestuurd naar de klankbordgroep. Zodat
ook de mensen die niet aanwezig waren bij de bijeenkomst, de mogelijkheid krijgen om te
reageren. Dit kan tot volgende week maandag (5 december).
Op het moment dat de bestuurders het besluit nemen, zal dit op website www.
fietsruggengraat-stedendriehoek.nl worden geplaatst. Op het moment dat dit op de website
wordt geplaatst, worden de klankbordgroep hiervan op de hoogte gesteld, zodat zij hier naar
kunnen verwijzen richting hun achterban.

Daarnaast zijn er ook voorbeelden van verlichting, dat op
detectie werkt en aangaat wanneer de fietser aankomt en
kan bijvoorbeeld een dimprotocol zijn, zoals bij de F35. Na
een bepaald tijdstip, schijnt de verlichting minder fel.
De ontwikkelingen gaan snel, dus op het moment dat
het project wordt uitgevoerd, kunnen alweer nieuwe
ontwikkelingen zijn gekomen.
11

Dorpsraad Wenum Wiesel

Wanneer wordt gekeken of er draagkracht is onder de
bevolking? Wanneer wordt de bevolking ingelicht over deze
plannen?
Tijdens dit proces hebben we gekeken naar drie routes,
echter hadden deze nog geen officiële status. Daarom heeft
de werkgroep bewust gekozen om te wachten met de
berichtgeving richting de burgers. Op het moment dat de
route(s) officieel vast worden gesteld door de bestuurders,
wordt het gecommuniceerd richting de bevolking.

Snelle fietsroutes Stedendriehoek
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Hoe gaat dit proces verder?
Bij de route Deventer - Zutphen, worden de opmerkingen van de klankbordgroep verwerkt in het
schetsontwerp, daarnaast wordt een kostenraming gemaakt. Samen met het technische rapport
wordt een uitvoeringsvoorstel gemaakt en aan de besturen voorgelegd. Als de besturen akkoord
geven, wordt het ontwerp verder uitgewerkt, het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren.
Bij de route Apeldoorn - Epe is het aan de besturen om een besluit te nemen of het
treinbaanpadtracé een snelle fietsroute wordt. Op het moment dat zij een besluit nemen, wordt
er een schetsontwerp gemaakt, die met de klankbordgroep besproken wordt.
Gezien de naderende kerstvakantie, wordt verwacht dat begin 2017 de gemeentelijke besturen
een besluit zullen nemen.
Op dit moment stopt voor de route Deventer - Zutphen de klankbordgroep, en ook bij de route
Apeldoorn - Epe is nog niet bekend wanneer een volgende bijeenkomst plaats vindt.

D-Z

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

A-E

D-Z
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Bijlage: Lijst van genodigden
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Overleg 5 snelle fietsroute Apeldoorn – Epe
Overleg 5 snelle fietsroute Apeldoorn – Epe
5 juli 2017 - 18.30 – 22.00 uur
De praatkamer, dorpshuis de Hezebrink, Emst
1
Opening
Op woensdag 5 juli heeft de vijfde klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden voor de
verkenning van een snelle fietsroute Apeldoorn – Epe. Roland Hendriksen, projectleider snelle
fietsroute regio stedendriehoek, opende de avond.
De college’s van Apeldoorn en Epe hebben het treinbaanpadtracé aangemerkt als
voorkeursroute voor de eventuele snelle fietsroute. Hierbij is als extra aandachtspunt
meegegeven dat ecologie, landschap en verlichting verder uitgewerkt en onderzocht moet
worden. Roland legt uit dat de fietsroute bewust in optimale inrichting wordt uitgewerkt, om
daarmee alle consequenties in beeld te brengen.
Deze avond heeft als doel om de resultaten van de inventarisatie te delen met de
klankbordgroep en te ontdekken hoe afwegingen gemaakt kunnen worden. In september
worden de uitkomsten van de verkenning en het advies gedeeld met de klankbordgroep. De
snelle fietsroute waar de gemeentes (in regionaal verband) samen aan werken, loopt van
de Ankelaarsweg in Apeldoorn tot en met de Kweekweg in Epe. In de kernen is het aan de
betreffende gemeente om de toevoerroutes van voldoende kwaliteit en herkenbaar te maken.

Petitie en rapport wijk/-dorpsraden
Bewoners van de omgeving van het treinbaanpad ten zuiden van Vaassen zijn een petitie
gestart tegen een snelle fietsroute over het treinbaanpad. De regio heeft hen uitgenodigd om
deel te nemen aan de klankbordgroep zodat alle bevindingen en standpunten meegewogen
kunnen worden in het uiteindelijke advies. Er is ruimte gegeven om de petitie toe te lichten.
Het standpunt ten opzichte van de gekozen route blijft bestaan en wordt niet ontkracht door
deelname aan de klankbordgroep.
Roland Blank en Diana de Vries: De petitiehouders zijn niet tegen een snelle fietsroute, maar
tegen de gekozen voorkeurstracé. De huidige route wordt als een onveilige route ervaren. Het
milieu wordt aangetast, door onder andere bomen en beplanting te kappen en te snoeien,
terwijl een snelle fietsroute een bijdrage moet leveren aan het milieu. Het tracé wordt nu al
gebruikt door andere gebruikers zoals brommers, terwijl zij niet zijn toegestaan op het pad.
Het treinbaanpad heeft een maatschappelijke functie, voor bijvoorbeeld verplegers die
met ouderen lopen en de klompenroute. Als het aantal fietsers toeneemt, komen zij in de
verdrukking.
Het treinbaanpad is van cultuurhistorische waarde. Voordat het een fietspad werd, was het tracé
een spoorlijn.
Het tracé is van ecologische waarde.
Er zijn twijfels over de aantallen fietsers die zijn geteld. Er is ook zelf geteld door de
petitiehouders. Afgesproken is de telcijfers van het treinbaanpadtrace te verstrekken aan de
initiatiefnemers van de petitie.

Plenair zijn een zestal presentaties gegeven. Vervolgens is de groep opgesplitst en hebben
zij een casus uitgewerkt. Daarna is er voor belangstellenden nog uitleg gegeven over de
toevoerroute in Apeldoorn.
De presentaties worden kort in dit verslag beschreven. De presentaties worden met het verslag
meegestuurd aan de aanwezigen.
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Presentaties
Landschappelijke Inventarisatie (Frank Fähnrich, Eelerwoude)
De snelle fietsroute biedt kansen om het landschap te versterken. Eelerwoude heeft een
landschapsvisie opgesteld. Bij het treinbaanpad tussen Apeldoorn-Epe zijn verschillende
landschapstypen te onderscheiden:
▪
Enken: open
▪
Beekdalen: kleinschalige waterloopjes
▪
Velden: open, weids, wegbeplanting, dijklichamen.
In de afgelopen jaren zijn de landschapsstructuren vervlakt door de schaalvergroting van het
landschap, uitbreiding van bebouwing. De beplanting is veranderd.
De verschillende landschapstypen bieden kans om verder te versterken.
▪
Enk: Openheid
▪
Stedelijke omgeving: parkachtige omgeving
▪
Kampen en beekdalen: onderdeel van de kamer, losse beplanting. De beekdalen beter
beleven.
▪
Velden: structuur en herkenbaarheid met rechtlijnige wegenstructuur.
Ecologie ( Judith Slagt, Regelink Ecologie & Landschap)
Een ecologische QuickScan is uitgevoerd waarbij gekeken wordt welke flora en fauna in potentie
aangetroffen kunnen worden. Gekeken is naar de beschermde flora en fauna in het gebied.
In potentie zijn aanwezig:
▪
Vogels: buizerd, havik, sperwer en (rans)uil.
▪
Zoogdieren: verblijf en foerageergebied Eekhoorn, foerageergebied steenmarter,
vliegroute en foerageergebied vleermuizen.
▪
Reptielen en amfibieën: hazelworm, ringslang, alpenwaterslamander, sleedornpage,
vliegend hert,
▪
Vissen: Beekprik, beekdonderpad.

Beschermde gebieden: het tracé doorkruist op een aantal plekken het Natuurnetwerk Nederland
(NNN). Het is mogelijk om te compenseren.
Het bermbeheer wordt in Apeldoorn op een ecologische wijze gedaan. Het is een
hoofdgroenstructuur in de gemeente. Bij verlies van deze structuur hanteert de gemeente
Apeldoorn een compensatie-regeling. Ook de gemeente Epe heeft beleid wat betreft haar
bermen. De gemeente Epe staat open voor ecologisch bermbeheer.
Verlichting (Bert Stegeman, Nationaal Lichtinstituut)
Verlichting wordt op verschillende redenen gebruikt:
▪
Verkeersveiligheid
▪
Sociale veiligheid
▪
Esthetische waarde
Daarnaast zijn er verschillende soorten lichtbronnen, verschil in kleur en in de masten.
Het afstemmen van het licht kan op verschillende wijze:
▪
Statisch: het licht gaat op vaste tijden aan- en uit.
▪
Statisch dimmen: op bepaalde tijden dimt het licht. De hoeveelheid licht wordt geregeld.
▪
Licht op maat: op het moment dat de fietser passeert, gaat het licht sterker branden.
Wanneer is licht op deze fietsroute nodig? Hier kan op gestuurd worden, de fietsroute heeft als
doelgroep forenzen en scholieren.
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Verkeer (Rico Andriesse, Goudappel Coffeng)
De basis eisen voor een snelle fietsroute zijn:
▪
Samenhang,
▪
Directheid,
▪
Veiligheid,
▪
Comfort
▪
Aantrekkelijkheid.
De provincie Gelderland heeft deze eisen uitgewerkt in eisenlijst waar een snelle fietsroute aan
moet voldoen. Op een aantal vlakken is er nog enige speelruimte in de inrichtingseisen, zoals
de kleur van het asfalt en het type kruispunt. Elementen als breedte, voorrang en verlichting zijn
essentieel voor een snelle fietsroute; bij afwezigheid is geen sprake van een reguliere fietsroute,
Op basis van hoe druk de kruisende weg, hoe hard gereden wordt, hoeveel zicht er is, zijn er
verschillende soorten kruispuntinrichtingen toe te passen.
▪
Stopstreep (lage intensiteit, max. 60 km/h)
▪
Drempel (lage intensiteit, max. 60 km/h)
▪
Natuurlijk sturen (lage intensiteit, max. 60 km/h)
▪
Bijbuigen (lage intensiteit, max. 60 km/h, beperkt zicht)
▪
Bajonet (middelmatige intensiteit, max. 60 km/h, beperkt zicht)
▪
Grootschalig voorrangskruispunt zoals rotonde, verkeerslichten, voorrangsplein (hoge
intensiteit, 80 km/h)
▪
Tunnel (hoge intensiteit, 80 km/h).
Per kruispunt wordt een afweging gemaakt, welk type kruispunt geschikt is.
Bouwstenen schetsontwerp (Frank Fähnrich, Eelerwoude)
Er is een koppeling gemaakt tussen de landschapsvisie en de uitwerking van de inpassing van
de snelle fietsroute. Daarbij worden vier landschapstypen onderscheiden:
▪
De enken
▪
De kampen en beekdalen
▪
De velden
▪
De stedelijke omgeving

Uitgangspunt van de landschapsvisie is om de verschillen in de landschapstypen te versterken
en zichtbaar te maken in het ontwerp van de snelle fietsroute. De snelle fietsroute als
landschappelijk element is daarbij ondergeschikt aan het landschap waar deze doorheen loopt.
Als voorbeeld is het gebied Wenumsche Veld uitgewerkt van een visie naar een uitwerking
voor de landschappelijke inpassing van de snelle fietsroute. Uiteindelijk wordt voor alle
landschapstypen een uitwerking gemaakt.
3
Casus
De presentaties hebben geleid tot verschillende bouwstenen. Samen met de klankbordgroep
wordt op een representatief trajectdeel gekeken hoe deze verschillende bouwstenen in te
vullen zijn in de snelle fietsroute Apeldoorn-Epe. Dit trajectdeel ligt tussen Wenum- Wiesel
en Vaassen. Op dit traject komen de verschillende landschapstypen voor, is er sprake van
meervoudig gebruik en zijn diverse kruisingen met gemotoriseerd verkeer. Aandachtspunten
en bevindingen worden genoteerd op het aanwezige kaartmateriaal en geven zo input voor de
verdere uitwerking.
Er is gewerkt in twee groepen, waarbij alle opmerkingen zijn genoteerd op de tekeningen.
De opmerkingen van beide tekeningen zijn meegenomen bij de uitwerking van het ontwerp.
Enkele punten die zoal zijn opgehaald:
▪
Het versterken van de beken in de beekdalen wordt als een belangrijke kans gezien, zodat
de beken beter geaccentueerd worden en beleefbaarheid toeneemt.
▪
Bij de bruggen wordt het krap, kunnen deze verbreed worden?
▪
Klompenpaden opnemen in de visie.
▪
Verlichting blijft een aandachtspunt in het donkere gebied (liever niet)
▪
Rustpunten toevoegen langs de route
▪
Aandacht voor veiligheid, cultuurhistorie, landschap en ecologie.
▪
Kruispunt met de Papegaaiweg is erg gevaarlijk.
▪
Bij de Ramsburgweg is een bajonetachtige oplossing wenselijk, omdat hier minder zicht is
en de intensiteit iets hoger ligt.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

De huidige bomen laten staan.
Nieuwe bomen mogelijk aanplanten. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een eik of een wilg,
in plaats van een berk.
De bomenrij bij de kruispunten onderbreken, om met natuurlijk sturen het kruispunt te
accentueren.
Bij de kruisingen met de wegen ‘Marleweg’, ‘De Flesse’, ‘Poelweg’ zijn stopstrepen of
drempels voldoende. Op deze wegen ligt de intensiteit laag.
De kruising met de Laan van Fasna is erg druk en gevaarlijk. Een tunnel is hier op zijn
plek.
In hoeverre behoud je de kwaliteit van een snelle fietsroute, als allerlei maatregelen
genomen worden en de as telkens verspringen?

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

Bij de klankbordgroep blijven de volgende discussiepunten staan:
▪
Veiligheid;
▪
Medegebruik van het fietspad;
▪
Zijn brommers en speedpedelecs wel of niet toegestaan? Gaat hier op gehandhaafd
worden? De klankbordgroep ziet de werkgroep graag met een standpunt komen.
4
Afsluiting
Alle onderzoeken die vanavond zijn gepresenteerd worden samengevoegd in één advies. Na
de zomer gaat de werkgroep haar advies bepalen en daarna alle informatie aan de besturen
voorleggen voor een besluit.
In september wordt het advies gedeeld met de klankbordgroep. Er wordt besproken of een
algemene inloopavond gewenst is. De afweging om die te houden wordt over gelaten aan de
gemeentes.
Roland Hendriksen sluit het gedeelte over de ´hoofdroute´ af. In de werksessie zijn opmerkingen
gemaakt over de keuze van het trajectdeel. Het was niet mogelijk om deze avond het hele
traject door te nemen. Als er opmerkingen zijn over andere delen van het traject, mogen die
altijd gemaild worden naar Roland Hendriksen of Rico Andriesse.
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