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Met een snelle fietsroute worden mobilisten in het gebied tussen Deventer en 

Zutphen verleid meer en over langere afstanden van de fiets gebruik te maken. Dit is 

goed voor de aantrekkelijkheid en veiligheid van de fietsers, levert gezondheids- en 

mileuwinst op en is maatschappelijk ruimschoots kosteneffectief. Het is bovendien 

goed voor de autobereikbaarheid, doordat circa 1.000 autoritten per dag kunnen 

worden vermeden, wat de doorstroming van het overblijvende autoverkeer ten goede 

komt.

De fietsroute tussen Deventer en Zutphen wordt nu al druk gebruikt met overal meer 

dan 1.000 fietsers per etmaal en er is potentie om het aantal fietsers nog flink te laten 

stijgen met 500 tot 700 fietsers op de drukste stukken.

De meest geschikte snelle fietsroute volgt de N348 over de gehele lengte en kent een 

brug of tunnel net ten zuiden van Epse, een fietspad langs de rondweg Gorssel en een 

nieuwe verbinding langs de N348 bij Eefde tussen de rotonde en de Mettrayweg. In 

de steden en dorpen is het zaak de toevoerroutes op te waarderen, zodat van deur-

tot-deur een snelle, veilige en aantrekkelijke fietsverplaatsing mogelijk is. 

Gorssel

Epse

Zutphen

Deventer

Snelle fietsroute Zutphen- Deventer
Legenda

Voorkeurstracé
Feeders

Station
Centrumgebied
Bosgebied
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Samenvatting

De CleanTech-regio heeft de ambitie om op de meest kansrijke corridors in de regio een snelle fietsroute te realiseren. Een 

van die corridors loopt van Deventer via Epse, Gorssel en Eefde naar Zutphen.
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De voorbereiding van de routes is 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 Regio Stedendriehoek de ambitie uitgesproken om 

snelle fietsroutes te ontwikkelen. In een verkenning (2014) zijn de vijf meest kansrijke 

verbindingen geselecteerd. Twee daarvan zijn de routes Apeldoorn – Epe en Deventer 

– Zutphen. Van deze routes wordt een schetsontwerp en kostenraming opgesteld. Dit 

rapport gaat over de route Deventer – Zutphen.

Leeswijzer

Allereerst wordt de meerwaarde van een regionale snelle fietsroute toegelicht in 

hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de uitgangspunten die aan een snelle 

fietsroute worden gesteld, beschreven. waarbij in hoofdstuk 4 de aanpak van het 

onderzoek wordt toegelicht. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek 

(inventarisatie) te lezen. De routekeuze wordt in hoofdstuk 6 beschreven en tot slot 

wordt in hoofdstuk 7 de voorkeursvariant uitgewerkt. 

Sneller fietsen op regionaal niveau 

Bij het verbeteren van de infrastructuur op comfort en veiligheid neemt de potentie 

van de fiets op regionaal niveau toe. 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 

schouwen 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 

varianten, en de benodigde aanpassingen op de routes moeten binnen de 

randvoorwaarden zo goed mogelijk worden ingepast. Kortom: laten zien dat het kan, 

wat er kan en wat het kost. 

Figuur: Fietsruggengraad Stedendriehoek

1 Inleiding
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2 Meerwaarde 
regionale snelle 
fietsroute

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?
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De snelle fietsroute Deventer–Zutphen heeft potentie om circa 1.000 autoritten in 

de corridor Deventer-Zutphen te vervangen voor fietsritten. Dit is circa 10% van de 

regionale autoverplaatsingen op de corridor Deventer-Zutphen. 

Ter hoogte van Epse betekent dit bijvoorbeeld 800 (3%) minder autoverkeer op 

de N348, ten noorden van Eefde gaat het om 500 auto’s (3,5%). Dat dit niet alleen 

in theorie geldt, bewijst de F35 in Twente. Uit de eerste evaluatie van de snelle 

fietsroute F35 in Twente blijkt dat 25% van de geënquêteerde fietsers zijn of haar 

verplaatsingsgedrag heeft aangepast sinds de aanleg van de snelle fietsroute. Van de 

respondenten geeft 7% aan minder met de auto te zijn gaan rijden. 

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 de leefbaarheid op 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 voor de 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 op de interessante verbindingen snelle, directe, veilige en aantrekkelijke 

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.

2.2 Maatschappelijke baten 

2.2.1 Autobereikbaarheid 

Van alle autoritten is 70% minder dan 15 km lang en 61% van alle werknemers woont 

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

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

invalswegen, waardoor ruimte voor essentieel autoverkeer ontstaat. 

Figuur: Steeds drukker wordend op het fietspad
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F35 zonder meer zeer positief.

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

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

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

veel mogelijk.

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

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

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

Benutten Vervolg volop geïnvesteerd in de fiets. 

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. 

Zeker niet alleen nieuwe fietsers

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

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

oog verliezen:

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

fietsroutes. Omdat een directe verbinding voor ze beschikbaar komt, en omdat ze 

minder oponthoud ondervinden of omdat ze simpelweg sneller kunnen doorfietsen 

door een gladdere, bredere en meer gestrekte route.

 ▪  De waardering van de fietsers op de aangelegde routes neemt meetbaar toe. Waar 

de fietsers op de Fietsfilevrijroutes , met een beperkt aantal maatregelen, slechts 

weinig waren opgeschoten, is het oordeel van bijvoorbeeld fietsers in Twente op de 

Figuur: fietsende scholieren
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fiets geldt uiteraard vooral voor de stedelijk fietsrit. De stedelijke fietsers profiteren 

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

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

last mile vanaf het station.

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. 

Meer banen binnen bereik

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

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

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

binnen fietsbereik.

2.2.3 Gezond, aantrekkelijk en effectief

Prettige en gezonde binnensteden

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

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

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 

Figuur: Relatie aantal fietskilometers per inwoner (2010-2013) versus het percentage 
overgewicht (2012), per gemeente (bron: OViN en CBS Statline).

Figuur: De af te leggen afstand binnen dezelfde tijd neemt met 20% toe, het gehele 
bereik neemt met 44% toe. 

12 k
m

10 km44
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2.2.4  Regionale samenwerking

Maar waarom moeten de fietsroutes regionaal worden opgepakt? 

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

per definitie gemeentegrensoverschrijdend. Dit vraagt om samenwerking tussen 

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

uitzet en bewaakt.

 ▪ De regionale samenwerking is een stimulans voor de partijen (gemeenten, maar 

ook provincie en het Rijk) om (extra) 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.

Milieueffect

Lopen en fietsen zijn de meest milieuvriendelijke vervoerswijzen. Dit geldt ook voor 

de elektrische fiets. De extra stroom die je verbruikt om de batterij op te laden, valt 

volledig in het niet bij het energieverbruik van een auto. Milieu Centraal houdt het 

op factor 50. Eenzelfde effect geldt voor de uitstoot van CO2. Lokaal draagt de (snelle) 

fiets bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de hinder door verkeerslawaai. 

Door toepassing van duurzame materialen en technieken bij de aanleg en het beheer 

van de snelle fietsroutes kunnen deze routes als voorbeeld dienen voor andere (fiets-)

projecten.

Maatschappelijk effectief

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

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

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

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

Planbureau voor de Leefomgeving geven in hun publicatie Kansrijk Mobiliteitsbeleid 

(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’.
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3 Uitgangspunten

Voordat de afweging en het ontwerp kunnen 

worden uitgewerkt, wordt eerst ingegaan op 

de uitgangspunten die bij deze snelle fietsroute 

worden gehanteerd. Welke route alternatieven 

zijn in beeld? Wat zijn de uitgangspunten voor 

het ontwerp: het ambitienieveau voor de snelle 

fietsroute.



Gorssel

Epse

Zutphen

Deventer
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3.1 Routevarianten

Voor de verbinding Deventer – Zutphen is een aantal routevarianten onderscheiden.

Alle routevarianten beginnen in Deventer langs de N348. De rode route volgt de oude 

N348 helemaal tot aan de brug bij Eefde. De groene routes buigen eerder af naar het 

westen:

 ▪ de lichtgroene route bij de Kolkweg;

 ▪ de groene route bij de Quattre Brasweg;

 ▪ de donker groene route bij de nieuwe N348.

Daarnaast is er een oostelijke route die van Gorssel via het bos richting Eefde gaat en 

daar weer aansluit op de N348.

3.2  Eisen provincie Gelderland

De provincie Gelderland is zeker bij de uitvoering van de snelle fietsroute als 

voorname financier van de snelle fietsroutes een essentiele partij. Daarom is het zaak 

dat de snelle fietsroute voldoet aan de eisen die de provincie daaraan stelt. Deze 

eisen zijn vastgelegd in de ‘Notitie voor snelfietsroutes ter voltooiing van het Gelders 

fietsnetwerk ’(2016-005447)’.

1. Regionale scope;

2. Bestuurlijk draagvlak;

3. Voldoende potentieel gebruik: minimaal 2000 fietsers per etmaal op het drukste 

    punt, minimaal 1000 fietsers over minimaal 70% van de route;

4. De route loopt door tot aan de eindbestemming, dus inclusief de toevoerroutes

5. Geen parallelle snelfietsroutes;

6. Mogelijkheid om deeltrajecten vast aan te leggen;

Figuur: drie routevarianten
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7. Voldoen aan de kwaliteitseisen voor snelle fietsroutes, conform CROW

    Inspiratieboek, met als ontwerpruimte de volgende uitzonderingsmogelijkheden:

    a. Maximaal een oversteek per kilometer met fietsers uit de voorrang

    b. Maximaal een bocht per kilomter die niet voldoet aan de richtlijn

    c. Minimaal 80% van de nieuwe maatregelen op wegvakniveau conform                       

       richtlijnen.

In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe we de provinciale uitvoergingseisen 

nader hebben ingevuld in dit project.

3.3 Ambitieniveau

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*;
Figuur: Referentiebeelden
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 ▪ 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, maximaal 1 stop per 2,5 km***.

Veiligheid

 ▪ oogstralen bij voorkeur 20 meter, minimaal 5 meter bij kruispunten*;

 ▪ maximaal één bocht/boogstraal per kilometer route die niet voldoet aan de 

richtlijnen**;

 ▪ breedte tweerichtingsverkeer fietspad 4,0 meter*;

 ▪ geen paaltjes op opstakels, indien onvermijdelijk conform Fietsberaad*;

 ▪ bij combinatie met autoverkeer:  

    a. fietsstraat, maximaal 2.500 mvt/etm. en geloofwaardig 30 km/h* ;

    b. bij 60 km/h, maximaal 500 mvt/etm., 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 snelle fietsroute
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4 Aanpak

Bij deze studie hoort een aanpak om uiteindelijk 

tot een routekeuze te komen. Hierbij is zowel 

onderzoek gedaan, als een participatieproces 

doorlopen.
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Fase A is opgedeeld in de volgende stappen:4.1 Integratie van proces en inhoud

Om dit rapport op te stellen, heeft onderzoek plaatsgevonden, waarbij proces en 

inhoud nauw zijn verweven. In de onderstaande figuur worden de drie fasen die zijn 

doorgelopen, weergegeven. 

Huidige situatie Toekomstige 
situatie

Participatie en 
overleg

Participatie en 
overleg

Huidige situatie Toekomstige 
situatie

Participatie en 
overleg

Participatie en 
overleg

Huidige situatie Toekomstige 
situatie

Participatie en 
overleg

Participatie en 
overleg

Er heeft een klankbordgroepbijeenkomst plaatsgevonden om  
informatie op te halen en knelpunten en wensen te inventariseren. 
De klankbordgroepleden hebben de mogelijkheid gekregen om op 
alle routes te reageren. 

Op basis van deze stappen is een voorkeursvariant naar voren gekomen in fase B.. 

De huidige situatie is op diverse manieren in beeld gebracht:

 ▪ tellingen van het aantal fietsers op elf locaties (paragraaf 5.2);

 ▪ beoordeling van de kwaliteit van de routes, met behulp van de 

wegenscan (paragraafen 5.1 - 5.2);

 ▪ beoordeling van de kwaliteit van de toevoerroutes in de 

bebouwde kom (paragraaf 5.1). 

De toekomstige situatie wordt bepaald door te kijken naar hoeveel 
fietsers er in de toekomst gebruik van kunnen maken. Deze 
potentieberekening wordt in paragraaf 5.2.2 beschreven. 

Samen met de klankbordgroep is het voorkeurstracé gefietst, om in 
de praktijk te kijken waar mee rekening gehouden dient te worden 
tijdens het schetsontwerp.

Met alle input van de klankbordgroepbijeenkomst en de 
inventarisatie van de huidige situatie is een schetstontwerp gemaakt 
voor het voorkeurstracé.

Figuur: De beoogde drie fasen
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4.2 Klankbordgroep

Voor de inbreng vanuit belanghebbenden is een klankbordgroep geformeerd. Tot de 

routekeuze is in drie bijeenkomsten voorzien:

 ▪ eerste bijeenkomst voor het inventariseren van kansen en knelpunten;

 ▪ tweede bijeenkomst: een fietstocht over delen van de tracés;

 ▪ derde bijeenkomst: voor de toelichting van de routekeuze.

Na iedere bijeenkomst is een procesverslag gemaakt, deze zijn aan het einde van dit 

rapport toegevoegd als bijlagen. 

Figuur: Participatie processchema
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in fasen. In het uitvoeringsvoorstel wordt een plan gemaakt welke 
volgorde wenselijk is om te investeren. 

De laatste stap in fase C is rapportage en presentatie. Alle hiervoor 
genoemde stappen worden in dit rapport doorlopen en beschreven. 
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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

5.1.1 Kansen en knelpunten

Tijdens de eerste klankbordgroepbijeenkomst hebben de klankbordgroepleden alle 

knelpunten, wensen en kansen kunnen benoemen. Rechts zijn alle opmerkingen 

weergegeven. 

Figuur: Knelpunten en wensen van klankbordgroep
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De ingevulde lijsten zijn weergegeven in de bijlage. 

In de onderstaande figuur zijn de totale scores weergegeven. Hierin is te zien dat de 

wegvakken bij Gorssel-Eefde, en Epse - Gorssel het beste worden beoordeeld. 

Het wegvak bij de Kolkweg is minder goed beoordeeld, dan de andere wegvakken.

5.1.2 Huidige kwaliteit van de routevarianten

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

 ▪ er is eerder een schouw georganiseerd, waarbij de routes globaal zijn bekeken;

 ▪ de bestaande situatie is met een video-opname vastgelegd.

 ▪
De wegkenmerken uit de video-opnames en de schouw 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 breed ----->>

omgeving <<----- onaantrekkelijk aantrekkelijk ----->>

zicht <<----- slecht zicht goed zicht ----->>

boogstralen <<----- korte bochten lange bochten ----->>

omrijden <<----- veel weinig ----->>

voorrang verlenen aan EFT <<----- vaak niet/nauwelijks ----->>

mede gebruik auto <<----- veel medegebruik veel apart fietspad ----->>

paaltjes/obstakels <<----- veel weinig ----->>

tussenruimte hoofdrijbaan <<----- smal breed ----->>

verlichting <<----- weinig veel ----->>

Tabel. Beoordelingsformulier routes per wegvak

Figuur: Resultaat beoordeling kwaliteit routes

Figuur: Toevoerroute in Deventer, ter hoogte van Saxion Hogeschool 

Deventer - Epse

Epse - Gorssel

Kolkweg

Gorssel - Eefde langs N348

Gorssel - Eefde langs Lindeboomweg

Eefde - Zutphen oude brug

Gorssel - Eefde langs N348 (zuid)

1 2 3 4 5
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5.1.3 Huidige kwaliteit van de toevoerroutes

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

het inventarisatierapport, die als bijlage is toegevoegd.

Deventer

In Deventer is al een grote slag gemaakt in de kwaliteit van de toevoerroutes naar 

de snelle fietsroute. Langs de Zutphenseweg is een nieuw tweerichtingsfietspad 

gerealiseerd met een vervolg langs de Meester De Boerlaan en het Pothoofd. De 

aansluiting naar de brug over de Schipbeek én de aantakkingen naar het centrum en 

station zijn nog niet op kwaliteit. 

Langs de Siemelinksweg aan de oostzijde van de spoorlijn en de Lindemanweg is een 

nieuw fietspad gerealiseerd. Verder zal in een aansluiting op de Molbergsweg aan de 

westzijde van de spoorlijn een directe verbinding moeten komen naar de zuidkant van 

het Bedrijvenpark A1. Beide verbindingen moeten via het bedrijvenpark A1 worden 

aangesloten op de Olthoflaan in Epse.

Tussen het vernieuwde fietspad langs Zutphenseweg en de brug over de 

Siemelinksweg is nog een gedeelte aanwezig waar fietsers op de parallelweg 

meerijden en waar de fietsroute uit de voorrang oversteekt, over deze zelfde 

parallelweg. Om te komen tot een volwaardige toevoerroute is een doortrekking van 

het fietspad en een oversteek in de voorrang nodig. Er zijn plannen om dit gebied 

verder te ontwikkelen. Een aanpassing van het fietspad zou hierin kunnen meeliften. 

De laatste gedeelten naar het centrum en station van Deventer zijn qua breedte en 

verharding (tegels, klinkers) niet op kwaliteit. Voor een volwaardige toevoerroute is 

nog een kwaliteitsimpuls nodig, waarbij wel geldt dat de ruimte op het gedeelte naar 

het station beperkt is en het Pothoofd recent is heringericht.

Figuur: Olthoflaan, Epse

Epse

De Olthoflaan en de Hassinkweg zijn autoluw, maar kennen nog niet de gewenste 

vormgeving voor de hoogwaardige fietsroute, bijvoorbeeld als fietsstraat. Ook de 

oversteek over de N339 is een aandachtspunt. Op de N339 vanaf de N348 is een 

tweerichtingsfietspad aanwezig. De breedte van het fietspad en de tussenberm zijn 

niet op kwaliteit, de ruimte voor een breder pad is echter niet eenvoudig te realiseren.

Figuur: De Hoofdstraat in Gorssel
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Gorssel

In Gorssel zijn de Molenweg en de Hoofdstraat als toevoerroutes aangewezen. 

Deze hebben een sterk lokaal karakter. Op de Hoofdstraat heeft de verblijfskwaliteit 

prioriteit, op de Molenweg zou een fietsstraat de fietskwaliteit sterk kunnen 

verbeteren.

Eefde en  Warnsveld

In Eefde is het wenselijk de functie als toevoerroute voor de snelle fietsroute (en 

sowieso als belangrijke hoofdfietsroute naar Zutphen en Warnsveld) tot uitdrukking te 

laten komen in de nog in te richten delen. Op het zuidelijk deel is er ruimte voor een 

snelle fietsroute en een strook met groen en parkeren.

Het is sterk te overwegen (ook) de route via de Mettrayweg rondom Eefde op te 

waarderen. Met de nieuwe verbinding langs de N348 ontstaat via de Mettrayweg een 

snelle verbinding naar de oude brug.

Op de Kapperallee ligt een tweerichtingsfietspad, maar van onvoldoende breedte. Bij 

de N346 is voor de oversteekbaarheid voor de fiets en de veiligheid een beperking 

van de oversteeklengte wenselijk.

Zutphen

In Zutphen is de toevoerroute van de brug over de N348 naar het station met de 

tunnel naar de binnenstad nog niet op kwaliteit. Naarmate de fietsers dichter bij het 

station komen, neemt de fietskwaliteit af. Langs de N348 ligt een vrijliggend fietspad 

van 3,5 meter; langs de Pollaam een parallelweg en een fietspad met klinkers. Op 

de Dreef ontbreken vrijliggende fietsvoorzieningen en is slechts een fietsstrook 

aanwezig.

Figuur: Dwarsprofiel huidig en gewenst Doctor van de Hoevenlaan (Eefde)

Figuur: De Hoofdstraat in Gorssel
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Op de route naar de binnenstad en het station via de oude brug in Eefde, biedt 

de Deventerweg goed de mogelijkheden voor verbetering. Deze route heeft een 

groot deel van zijn verkeersfunctie verloren en kan bij een herinrichting een 

vormgeving krijgen die recht doet aan de verblijfsfunctie en aan de functie als 

toevoer voor de snelle fietsroute.

Op de toevoerroutes in Deventer en Zutphen komen ook een aantal gelijkvloerse 

kruispunten met verkeerslichten voor. Door de ligging van de toevoerroutes 

worden de meeste grootschalige kruispunten met lange wachttijden vermeden. 

Locaties met een relatief lange wachttijd zijn bijvoorbeeld de knoop N344 - N348 

en het kruispunt N344- Mr. De Boerlaan in Deventer en het kruispunt Deventerweg 

- Industrieweg.

5.2 Aantallen fietsers

5.2.1 Huidige aantal fietsers

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

uitvoeren van een telling in de periode van 24 september tot en met 9 oktober 

2016. De werkdaggemiddelde 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. 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 Zutphen is de jaargemiddelde intensiteit 

van het fietsverkeer 81% van de getelde intensiteit in de periode 26 september – 7 

oktober 2016. De vergelijking is gemaakt met het jaargemiddelde voor 2015, zoals 

vermeld op de kaart van Gelderland (werkdagetmaaljaargemiddelde 2015).

Figuur: Fietspad N348 ter hoogte van Quatre Bras
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Telling sep 

2016

Provinciale 

telling

Schatting

jaargemiddelde

intensiteiten

T1 Deventer- Epse langs N348 1.520 1.235

T2 Epse – Gorssel langs N348 1.258 1030 1.022

T3 Gorssel – Zutphen langs Eefdese 
Enkweg

152 124

T4 Gorssel – Eefde langs N348 (noord) 1.218 990

T5 Gorssel – Eefde langs de 
Lindeboomweg

133 108

T6 Gorssel – Zutphen brug N348 601 650 488

T7 Eefde – Zutphen oude brug 1.972 1.603

T8 Gorssel – Eefde langs N348 (zuid) 885 935* 719

*) de provinciale kaart bevat ook een telling met 1.650 fietsers per etmaal. Dit wijkt
    sterk af van de andere tellingen.

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 paragraaf 5.2.2 aan de orde.

Figuur: Telcijfers
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Figuur: Telcijfers (september 2016)
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de route 20% sneller en aantrekkelijker wordt. 

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

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

    - Potentiële kwaliteitsverbetering, uitgangspunt score 5 op 5;

    - Deze twee scores worden gewogen opgeteld. 

Stap 4: Herverdeling tussen de routes

 ▪ De laatste stap is de herverdeling tussen de routes. Dit is (nog) niet meegenomen 

in de berekening, omdat dit aspect ook terugkomt in de kwalitatieve weging van 

de routes. 

Uiteindelijk is in de tabel op de volgende pagina een prognose opgenomen van het 

aantal fietsers op de varianten.

5.2.2 Toekomstige aantal fietsers

De potentie wordt berekend door te kijken hoeveel fietsers na realisatie gebruik 

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

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

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

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

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

in de bijlage. 

De potentie van de routes is als volgt bepaald:

Stap 1: Bepaling basisjaar

 ▪ Vanuit het verkeersmodel Stedendriehoek zijn de verplaatsingen voor alle 

vervoerswijzen bepaald tussen de gebieden rondom de fietsroutes voor het 

basisjaar 2012.

 ▪ Het fietsaandeel van deze verplaatsingen is bepaald aan de hand van de 

vervoerswijzekeuzetool 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 dezelfde vervoerswijzekeuzeverde-

ling wordt de matrix voor 2030 toegedeeld aan het netwerk.

 ▪ Dit bepaaldt het aantal fietsers in 2030.

Stap 3: Bepaling maximale potentie, zonder herverdeling tussen de routes

 ▪ Met de vervoerswijzekeuzetool die ook is opgenomen in de Mobiliteitsscan wordt 

de fietspotentie per verplaatsing tussen de gebieden rondom de route bepaald, als 

2012
basisjaar

2030
autonoom

2030

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4
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Voor onze analyse gebruiken we niet de Mobiliteitsscan zelf, maar een tool die (ook) 

in de Mobiliteitsscan is opgenomen. Op basis van het nationaal verkeersmodel wordt 

een schatting gemaakt van de reistijd tussen verschillende gebieden per auto, fiets 

en openbaar vervoer. Dit levert op basis van landelijke kentallen inzicht op van de 

vervoerswijzekeuze. Door de reistijd van de fiets aan te passen, ontstaat – op basis 

van elasticiteiten – inzicht in het verwachte effect op de vervoerswijzekeuze.

Telling sep 
2016

Schatting jaar-
gemiddelde 
intensiteiten

Schatting 
basisjaar
model 2012

Prognose 
2030 zonder 
maatregelen

Prognose 
2030 met 
maatregelen

Verschil 
= extra 
potentie

T1 Deventer- Epse langs N348 1.520 1.235 1.506* 1.534* 2.060* 526

T2 Epse – Gorssel langs N348 1.258 1.022 1.326 1.471 2.170 698

T3 Gorssel – Zutphen langs Eefdese 
Enkweg

152 124 141 190 274 84

T4 Gorssel – Eefde langs N348 (noord) 1.218 990 971 1.154 1.762 521

T5 Gorssel – Eefde langs de 
Lindeboomweg

133 108 21 21 169 44

T6 Gorssel – Zutphen brug N348 601 488 597 827 1.183 357

T7 Eefde – Zutphen oude brug 1.972 1.603 1.963 2.095 2.659 563

T8 Gorssel – Eefde langs N348 (zuid) 885 719 971 1.154 1.668 513
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Zutphen

Deventer

Snelle fietsroute Zutphen- Deventer
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Snelle fietsroute Zutphen- Deventer
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Station     recreatie
Centrumgebied    Watersport
Camping     Bosgebied
Park
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Telcijfers 2016
Potentie 2030 met maatregelen

T2

T3
T4

T5

T8

T6

T7

T1 1520

1258

133

152 1218

885

607 1972

2060

2170

169

274 1762

1668

1183 2659
Tabel: Huidig en toekomstige fietsers

*) Inclusief naar schatting 200 fietsers via Laren en Harfsen

Figuur: Huidig en toekomstige fietsers
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Figuur: Huidig en toekomstige fietsers

5.3  Aantal autoritten

Met dezelfde tool als we de extra aantallen fietsers door versnelling van de fietsroute 

hebben berekend, is ook verkend hoeveel minder autoritten dit oplevert. De tool gaat 

er immers van uit dat het totale aantal ritten gelijk blijft: elke fietser die op de corridor 

gaat rijden, komt uit de auto of het openbaar vervoer. Het effect van de versnelling 

(werkelijk of door meer aantrekkelijkheid en fietskwaliteit) van het fietsverkeer, leidt 

ertoe dat op etmaalbasis 1.000 autoritten worden voorkomen, ongeveer 10% van de 

ritten op deze corridor. Dit betekent niet dat de autoverkeersintensiteit ook met 10% 

afneemt: er is immers ook veel doorgaand verkeer aanwezig. 

Bekend is dat een kleine afname van het autoverkeer al tot substantiële effecten 

op de congestie kan leiden. Zo leidt 3% minder autokilometers door 10% meer 

fietsverkeer naar verwachting tot 15% minder tijdsverlies door automobilisten 

[Fietsberaad-publicatie 18].  Daarbij moet wel worden aangetekend dat, als de afname 

van het autoverkeer – door meer fietsers – leidt tot een betere doorstroming, de 

vrijkomende ruimte weer kan worden ingevuld door andere automobilisten die weer 

(in de spits) gaan rijden. 
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6 Routekeuze

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de routekeuze 

voor de snelle fietsroute Deventer – Zutphen. Welke 

van de onderzochte routes kan het beste worden 

gebruikt als tracé voor de snelle fietsroute.
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6.1 Beoordeling

Voor de routekeuze voor de snelle fietsroute Deventer-Zutphen is een afweging 

gemaakt voor de verschillende route alternatieven. De alternatieven zijn beoordeeld 

op de volgende criteria:

1. Wat is het huidige gebruik? Hoeveel bestaande fietsers kunnen van de investering 

in de route en de verbeterde kwaliteit gebruik maken?

2. Wat is de groeipotentie? Hoeveel nieuwe fietsers kunnen we potentieel aanboren 

met de maatregelen die we treffen?

3. Is er een kans op bundeling op een route? Is de route geschikt om voor een groot 

deel van de fietsers van de andere routes te worden gebruikt?

4. Wat is de kwaliteit van de feeders? Hoe komen de takken van de routes aan op de 

steden en dorpen? Is daar voldoende kwaliteit aanwezig of te maken?

5. Zijn er aanvullende kansen? Zijn er functies langs de route die voor extra gebruik 

kunnen zorgen of kunnen we werk-met-werk maken?

6. Zijn er mogelijkheden om de route tot een volwaardige snelle fietsroute te maken, 

of zijn er ruimtelijke of praktische bezwaren?

7. Is er voldoende draagvlak voor de route of zijn er sterke bezwaren?

In de tabel rechts is de afweging tussen de route alternatieven met een eenvoudige 

waarderingsmatrix weergegeven. 

Via 
Kolkweg

Via Quattre 
Bras Via N348 Via Eefde Via bos

Huidig gebruik -- + nvt + + --

Potentie -- 0 + + + --

Kans op 
bundeling

+ + + + --

Kwaliteit feeder 0 0 0 + +

Kansen 0 0 + + 0

Volwaardige 
route mogelijk?

0 0 ++ -- 0

Draagvlak + + ++ -- 0

Tabel: Afweging van de routes

Figuur: De route alternatieven.

Quattre Bras

N348
Eefde

BosKolkweg
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6.2 Afweging

Op basis van de afweging in de tabel op de vorige pagina, komt de werkgroep tot 

de conclusie dat de snelle fietsroute de N348 over de gehele lengte tussen Deventer 

en Zutphen volgt, dus van de A1 bij Deventer, langs de N348 bij Gorssel en met een 

nieuwe schakel bij Eefde langs de N348 naar de nieuwe brug.

Aan dit voorstel ligt de volgende redenering ten grondslag.

Kolkweg

De route Kolkweg wordt in de bestaande situatie zeer beperkt gebruikt. Deze 

verbinding biedt geen geschikte snelle fietsroute. Het gebied waar de route doorheen 

loopt, is kleinschalig. Hierdoor wordt de snelle fietsroute onvoldoende direct en tast 

de snelle fietsroute bovendien de kleinschalige kwaliteit van het gebied aan. Ook de 

route door het bos aan de oostzijde kent onvoldoende gebruik en potentie om als 

snelle fietsroute tussen Deventer en Zutphen te kunnen fungeren.

Het heeft voordelen om zolang mogelijk langs de route naar Eefde te blijven fietsen, 

zodat ook fietsers naar de oude brug en naar Warnsveld meeprofiteren. Op deze 

manier worden de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet: zoveel 

mogelijk fietsers profiteren van de getroffen maatregelen.

Centrum Gorssel

Ter hoogte van Gorssel is een route langs de N348 mogelijk en nodig om de fietsroute 

op kwaliteit van een snelle fietsroute te brengen. Het is wenselijk noch mogelijk 

om op de route door Gorssel een snelle fietsroute te realiseren. De combinatie 

van een drukke centrumstraat met gelijkwaardige kruispunten, laden en lossen en 

haaks parkeren leidt tot een hoge taakbelasting. De wens om een aantrekkelijk 

centrumgebied te hebben waarin verblijven centraal staat, maakt aanpassing tot een 

snelle fietsroute bovendien onwenselijk.
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 Voor het centrumdeel is een snelle fietsroute op de kwaliteit die daarbij hoort, gelet 

op de uitgangspunten en de kosten, niet realistisch. Op het noordelijk deel van de 

kom van Eefde tussen de aansluiting N348 en de kern, is gekozen voor fietsstroken 

langs een GOW. Er zijn daarvoor al verregaande gesprekken met ProRail over de 

verwezenlijking hiervan ter hoogte van de spoorwegovergang. Deze gesprekken 

worden voortgezet, waarmee de gekozen inrichting niet passend is met de 

kwaliteitseisen van een snelle fietsroute. Op het zuidelijk deel (tussen de kern en de 

oude brug Eefde) moet de feeder aansluiten bij de kwaliteit van een snelle fietsroute. 

Bij de uitwerking van de voorkeursroute is een feeder toegevoegd, via de 

Mettrayweg. Dit biedt de fietsers de mogelijkheid om via de oude brug bij Eefde van/

naar Zutphen te gaan. 

Alle redenen meenemend, is gekozen voor deze voorkeursvariant.

De nieuwe en oude brug bij Eefde

De route via Eefde (oude brug) kent het meeste gebruik in de bestaande situatie; de 

route via de N348 (nieuwe brug) heeft echter de meeste potentie voor het aantrekken 

van nieuwe fietsers. De route via de N348 biedt bovendien de snelste route naar het 

station en de binnenstad. 

Langs de N348 van de rotonde tot aan de Mettrayweg is nog geen fietsvoorziening 

aanwezig. Met het aanleggen van een snelle fietsroute op deze verbinding 

wordt een onbrekende schakel ingevuld, die meteen op de goede kwaliteit kan 

worden gebracht. Bij de rotonde bij Eefde is een veilige oversteek mogelijk. De 

oversteeklocatie bij de Quattre Brasweg wordt hiermee ontlast.

Centrum Eefde

De kern van Eefde is voor een groot deel recentelijk heringericht. De huidige 

inrichting in Eefde is een compromis tussen een knip (tegen doorgaand verkeer) en 

het voorkomen van een barrièrewerking (opsplitsing van het dorp in twee delen). 

De fietsers op de rijbaan in de 30 km/h-zone is daarbij een belangrijke schakel. Er is 

daar bewust gekozen voor het opheffen van de dominante verkeersstructuur en het 

creëren van een verblijfsgebied, waarbij de beeldkwaliteit van de dorpskern (lees: 

klinkerverharding) zeer belangrijk is.
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7 Uitwerking 
voorkeursroute

Nadat de keuze is gemaakt voor het tracé, wordt 

de snelle fietsroute verder uitgewerkt in een 

schetsontwerp. Tevens worden de kosten in beeld 

gebracht. 



Snelle fietsroute Deventer -  Zutphen 33

realiseerbaar met voldoende fietskwaliteit.

 ▪ De bestaande verkeerslichten bij Epse en de nieuwe verkeerslichten bij 

bedrijvenpark A1, indien een westelijke ontsluiting wordt gerealiseerd, kunnen 

voor zowel lokaal als regionaal fietsverkeer worden gebruikt. De ambitie is wel om 

fietsers vanuit Epse en vanaf de N399 naar de nieuwe ongelijkvloerse oversteek te 

leiden.

7.1 Ontwerpkeuzes

Per wegvak worden de keuzes beargumenteerd.

7.1.1 Omgeving A1 Deventer-Epse

Op het wegvak Deventer – Epse ligt een aantal ontwerpopgaven:

 ▪ het realiseren van een doorgaande snelle fietsroute tussen Deventer en Zutphen, 

waarbij de route in Deventer ten westen van de N348 begint en ten zuiden van 

eefde ten oosten van de N348 uitkomt;

 ▪ het ontsluiten van Epse;

 ▪ het ontsluiten van bedrijvenpark A1.

De ligging van de route in Deventer ten westen van de N348 is als uitgangspunt 

genomen. Gezien de ligging van de toe- en afritten van de A1 en de bestaande, net 

gerealiseerde toevoerroute in Deventer langs de Zutphensweg, is een oostelijke 

ligging niet realistisch. Het gedeelte van de toevoerroute ter hoogte van het 

benzinestation en McDonald’s vraagt nog wel om opwaardering.

Op het gedeelte tussen de A1 en Epse is gekozen voor een ligging ten westen van de 

N348. Dit heeft de volgende redenen:

 ▪ Ten oosten van de N348 is in de bestaande situatie en naar verwachting in de 

toekomstige situatie niet voldoende ruimte beschikbaar om een snelle fietsroute te 

realiseren.

 ▪ De mogelijkheden om een oversteek over of onder de N348 te realiseren zijn 

beperkt. Dit leidt in alle gevallen tot een indirecte route.

 ▪ Met een ligging ten oosten van de N348 is een oversteek van de N339 (de weg 

naar laren – Lochem) nodig. Dit is zowel gelijkvloers als ongelijkvloers zeer lastig 



Snelle fietsroute Deventer - Zutphen34

7.1.2 Oversteek Epse

Ten zuiden van Epse kan een ongelijkvloerse oversteek van de N348 worden 

gerealiseerd. Er zijn twee opties uitgewerkt:

1. Een viaduct over de N348.

2. Een tunnel onder de N348.

De afweging tussen deze twee varianten is nog niet gemaakt. Beide zijn in het 

ontwerp en in de kostenraming meegenomen. Een afweging tussen beide zal op 

meer dan alleen verkeerskundige en financiële aspecten moeten worden gemaakt. 

In de ontwerptekening is ook een toevoerroute naar Epse ingetekend. Deze 

toevoerroute biedt de mogelijkheid om snel vanuit Epse, Laren en Harfsen naar de 

ongelijkvloerse oversteek te fietsen. Deze toevoerroute is echter geen onderdeel van 

de snelle fietsroute zelf. Het is aan de gemeente Lochem om te besluiten deze route 

toe te voegen of de fietsers via de (sowieso te behouden) gelijkvloerse oversteek bij 

de Rozentuin te leiden. In het ontwerpen met een viaduct is nu uitgegaan van een 

toevoerroute die hoog aantakt. Het is ook mogelijk een verbinding op maaiveld te 

realiseren. Dit levert wel een omrijbeweging op. 
Figuur: Schetsontwerp fietstunnel bij Epse
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Figuur: Schetsontwerp viaduct bij Epse
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7.1.3 Epse – Gorssel

Op het gedeelte Epse – Gorssel volgt de snelle fietsroute het bestaande fietspad 

langs de N348. Om deze route op kwaliteit voor een snelle fietsroute te brengen, zijn 

beperkte aanpassingen nodig. Het kruispunt N348 – Elfsuursweg is vooralsnog niet in 

de uitwerking van de snelle fietsroute opgenomen. De provincie Gelderland werkt dit 

kruispunt op dit moment uit. De inpassing van de snelle fietsroute is mede afhankelijk 

van de keuzes die daar worden gemaakt.

7.1.4 Rondweg Gorssel

Het voorstel voor de snelle fietsroute is om een tracé te volgen langs de N348, 

buitenom Gorssel. De langere snelheid op de N348 ter hoogte van Gorssel biedt 

mogelijkheden voor een inpassing met smallere tussenbermen. Ter hoogte van de 

Hoofdstraat verwachten we, dat de snelle fietsroute bij de verkeerslichten een korte 

wachttijd heeft.

7.1.5 Gorssel – Eefde

Op het gedeelte Gorssel – Eefde volgt de snelle fietsroute het bestaande fietspad 

langs de N348. Om deze route op snelle fietsroutekwaliteit te brengen, zijn beperkte 

aanpassingen nodig. Nabij Eefde bereidt de provincie Gelderland een aanpassing voor 

van de fietsstructuur, waarbij de fietspaden ook als parallelweg worden gebruikt. 

Voor de snelle fietsroute is hier een fietsstraat voorzien. Bij de rotonde bij Eefde kan 

men op de snelle fietsroute aan de zuidzijde van de rotonde veilig oversteken. In het 

ontwerp is uitgegaan van een fietsoversteek in de voorrang.

Figuur: Schetsontwerp rondweg bij Gorssel
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7.1.6 Eefde – brug

Op het gedeelte tussen Eefde en de nieuwe brug naar Zutphen wordt voorgesteld 

het bestaande viaduct over de N348 te gebruiken. Door aan weerszijden een toerit 

parallel aan de N348 te realiseren, kan de route op kwaliteit van een snelle fietsroute 

worden gebracht, zonder grote omwegen en met een goed befietsbare helling. De 

oversteek over de Mettrayweg kan buitenom de verkeerslichten worden geleid, zodat 

fietsers in de voorrang zonder wachttijd kunnen doorfietsen. 

Figuur: Huidige viaduct over de N348

Figuur: Schetsontwerp brug bij Eefde
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7.2 Kostenraming

Voor de uitgewerkte aanpassingen aan de snelle fietsroute is een globale 

kostenraming opgesteld door Tauw. 

De investeringskosten bestaan uit de volgende onderdelen:

 ▪ Bouwkosten: dit zijn de kosten die aan het fysieke object zijn toe te rekenen.

 ▪ Vastgoedkosten: alle kosten voor de aankoop van vastgoed, grond en opstallen.

 ▪ Engineeringkosten: kosten voor ontwerp, voorbereiding, administratie en toezicht.

 ▪ Overige bijkomende kosten: kosten die niet onder de bovenstaande categorieën te 

plaatsen zijn (leges, heffingen, onderzoeken, et cetera).

 ▪ Investeringskosten: som van de bovenstaande kostencategorieën.

 ▪ Objectoverstijgende risico’s: een toeslag op de basisraming ter dekking van 

toekomstonzekerheden die niet aan een van de kostencategorieën toe te wijzen is.

De algemene uitgangspunten voor de kostenraming zijn opgenomen in bijlage 3. 

De complete kostenraming met een uitgebreide onderbouwing is als los document 

bijgevoegd.

De investeringskosten van de verschillende onderdelen zijn weergegeven in de tabel 

rechts.

Omschrijving

Investeringskosten 
exclusief 
risicoreservering 
(EUR)

Deeltraject A Omgeving A1 € 237.000,00

Deeltraject B1 Kruising Epse - brug € 1.453.000,00            

Deeltraject B2 Kruising Epse - tunnel € 3.647.000,00

Deeltraject C Epse – Gorssel € 344.000,00

Deeltraject D Gorssel – Noord € 117.000,00

Deeltraject E Kruispunt Elfuursweg PM

Deeltraject F Rondweg Gorssel € 544.000,00

Deeltraject G Gorssel – parallelweg € 812.000,00

Deeltraject H Parallelweg bij Eefde € 13.000,00

Deeltraject I Oversteek N348 € 605.000,00

Deeltraject J Langs N348 € 761.000,00

Objectover-
stijgende risico’s

10%

Bandbreedte (-/+) 40%
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7.3 Maatregelenpakket

De aanpassingen voor de snelle fietsroute Deventer-Zutphen vallen uiteen in twee 

delen:

 ▪ De realisatie van drie grote aanpassingen:

    -  de oversteek bij Epse;

    -  de rondweg Gorssel;

    -  de ontbrekende schakel lang de N348 bij Eefde.

 ▪ De opwaardering van de rest van het tracé.

Uit oogpunt van kwaliteitsverbetering voor de fietsers is het belangrijk de grote 

aanpassingen als eerste door te voeren. Dit zijn de zwakste schakels in de route die 

bepalend zijn voor (de beleving van) de totaalkwaliteit. Het opwaarderen van de rest 

van de route kan bovendien eenvoudiger worden meegenomen met toekomstig 

beheer en onderhoud of andere aanpassingen aan de N348. De werkgroep stelt dan 

ook voor de drie grote projecten als eerste aan te pakken. Wel is het zaak budget te 

reserveren om mee te liften met voorziene aanpassingen van de provincie Gelderland. 

Dit leidt tot de volgende prioritering:

1. Meeliften met de provincie bij de Elfuursweg (E) en parallelweg Eefde (H).

2. Verbinding rondweg Eefde N348 (I, J), vanwege ontbrekende schakel, ontlasten 

Quattre Bras, meeliften met grondaankoop bij rotonde.

3.  Rondweg Gorssel (F), vanwege ontbrekende schakel en winst in kwaliteit. Laatste 

ontbrekende schakel in SFR.

4. Oversteek Epse (B1 of B2), veel extra kwaliteit maar ook duur.

5.  Overige maatregelen (A, C, D, G) met de laagste prioriteit.

Omschrijving

Investeringskosten 
exclusief 
risicoreservering 
(EUR)

Totaal per 
onderdeel 
(inclusief 10% 
risicoreservering, 
EUR)

1 Deeltraject E Kruispunt Elfuursweg PM

Deeltraject H Parallelweg bij Eefde € 13.000,00

€ 14.000,00 + PM

2 Deeltraject I Oversteek N348 € 605.000,00

Deeltraject J* Langs N348 € 761.000,00

€ 1.502.600,00

3 Deeltraject F Rondweg Gorssel € 544.000,00

€ 598.400,00

4 Deeltraject B1 of Kruising Epse v1 € 1.453.000,00            

Deeltraject B2 Kruising Epse v2 € 3.647.000,00

€ 1.598.300,00  - 
4.011.070,00

5 Deeltraject A Omgeving A1 € 237.000,00

Deeltraject C Epse – Gorssel € 344.000,00

Deeltraject D Gorssel – Noord € 117.000,00

Deeltraject G Gorssel – parallelweg € 812.000,00

€ 1.661.000,00

Objectoverstijg-
ende risico’s

10% -

Bandbreedte (-/+) 40%
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7.4 Kansen voor innovaties

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

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

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

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

maatschappij en hoe innovatief ze zijn. Deze drie factoren samen bekijkend is slimme 

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

Toevoerroutes

Daarnaast horen bij het pakket ook de maatregelen op de toevoerroutes in de 

steden en dorpen, die door de gemeenten zelf moeten worden gepland en 

uitgevoerd. Uit oogpunt van de regionale functie en de regionale fietsroute, 

hebben de routes die een vervolg zijn op de snelle fietsroute de hoogste 

prioriteit:

 ▪ Deventer omgeving McDonald’s;

 ▪ Epse naar de nieuwe tunnel of brug;

 ▪ Eefde naar de oude brug via dorp en/of Mettrayweg;

 ▪ Zutphen ‘De Mars’ richting station;

 ▪ Deventerweg.

Tabel: Afweging meest kansrijke innovatieve maatregelen

Figuur: Lichtgevend fietspad in Cambridge
Figuur: Slimme verlichting - herkenning van gebruiker
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Bijlagen
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Ingevulde kwaliteisbeoordeling per wegvak (bestaand)
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Reistijdmeting
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materialen worden nieuw geleverd (tenzij anders aangegeven).

 ▪ In de raming is geen rekening gehouden met het aanbrengen van OVL, tenzij 

anders aangegeven.

 ▪ Wanneer voorrangssituatie “aangebracht” moet worden, is ervan uitgegaan dat dit 

enkel markering/ bebording betreft.

 ▪ Over het gehele traject tussen Deventer en Zutphen zullen er doorsteken/

aansluitingen op de snelle fietsroute moeten worden gemaakt. Met Cyclomedia.

 ▪ Globespotter is op basis van een steekproef bepaald dat één doorsteek per 100 

meter nodig is. Per deeltraject is zo globaal bepaald hoeveel doorsteken er nodig 

zijn.

 ▪ De raming is exclusief:

    -   Kosten met betrekking tot (bodem) saneringen;

    -   Milieukundige werkzaamheden;

    -   Aansluitingen nutsvoorzieningen;

    -   Verkeersvoorzieningen, omleidingsroutes, hulpbruggen en dergelijke;

    -   Kosten met betrekking tot het aansluiten op het ontwerp van de provincie

         Gelderland.

De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek 

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

Opzet kostenraming

 ▪ Ramingsvorm: Deterministisch

 ▪ Levensduur: Nee

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming

 ▪ Trefzekerheid 70%

 ▪ Onderwaarde -40%

 ▪ Bovenwaarde 40%

Algemene uitgangspunten

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

regelgeving (standlijn 1 januari 2016); wijzigingen hierin, met als gevolg extra 

kosten, worden niet tot de scope van deze raming beschouwd. 

 ▪ Dit is een bedrijfseconomische raming, dat wil zeggen dat er geen rekening is 

gehouden met marktwerking. 

 ▪ Gehanteerde eenheidsprijzen zijn kostenkengetallen.

 ▪ Vrijkomende grond is vrij van verontreiniging.

 ▪ Kosten voor het opnemen en plaatsen van bebording en markering op de 

betonbanden zijn niet apart inzichtelijk gemaakt. In dit stadium van het werk zijn 

hiermee samenhangende kosten opgenomen onder de post ‘nader te detailleren 

bouwkosten’.

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

materialen worden nieuw geleverd (tenzij anders aangegeven).

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

benodigde grond.

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

Uitgangspunten kostenraming
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Kaarten snelle fietsroute Deventer - Zutphen
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Uitwerking Feeders Deventer 
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Uitwerking feeders Deventer 

Olthoflaan: Fietsstraat, mits de verhouding tussen auto/
fietser voldoende is. 
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Kruispunt Olthoflaan - N339

Hassinklaan Hassinklaan: Fietsstraat buiten de bebouwde kom met 
roodasfalt.

Kruispunt: Voorrang heroverwegen, snelheidsremmende 
maatregelen nemen. Daadwerkelijk een plateau maken. 
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Aansluiting bij de ontwikkelingen van de gemeente 
Deventer, plan ten zuiden van de A1.



Uitwerking Feeders Gorssel

Uitwerking Feeders Eefde
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Molenweg in Gorssel

Hoofdstraat Gorssel: voor een snelle fietsroute is hier 
weinig te halen

Hoofdstraat Gorssel: referentievoorbeeld

Molenweg in Gorssel: fietsstraat 
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Kapperallee Kapperallee: fietsstraat



Doctor van de Hoevenlaan in Eefde: huidige situatie Doctor van de Hoevenlaan: uitwerking dwarsprofiel bij 
snelle fietsroute. 

Uitwerking Feeders Eefde
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N826: fietspad in de huidige situatie 3 meter breed N826: fietspad naar 4 meter breed
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N826 - N346 N826- N346: kruispunt aanpassen, de linksaffer van de 
N346 eruit en de middenberm verbreden
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Uitwerking Feeders Eefde
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Rustoordlaan

Mettrayweg Mettrayweg: fietsstraat, buiten bebouwede kom met 
rood asfalt

Rustoordlaan: dwarsprofiel snelle fietsrouteRustoordlaan: dwarsprofiel huidige situatie
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Uitwerking Feeders Zutphen
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Deventerweg

Deventerweg: dwarsprofiel snelle fietsrouteDeventerweg: dwarsprofiel huidige situatie
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Deventerweg

Deventerweg: dwarsprofiel snelle fietsrouteDeventerweg: dwarsprofiel huidige situatie
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Fietspad langs N348: 3,5 meter

Parallelweg Pollaan Parallelweg Pollaan: verharden en fietsstraat

Fietspad langs N348: gewenste breedte 4 meter

Uitwerking Feeders Zutphen
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Burgemeester Dijckmeesterweg

Burgemeester Dijckmeesterweg: dwarsprofiel huidige 
situatie, fietspad is 2x2,40 meter

Burgemeester Dijckmeesterweg: verharding dient asfalt 
te zijn. 
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Rotonde Pollaan - Industrieweg

Pollaan: in huidige situatie fietspad bestraat

Rotonde Pollaan - Industrieweg: fietsers van de snelle 
fietsroute in de voorrang

Pollaan: fietspad verbreden met asfalt (2x2,5 meter) of 
fietspad aan één zijde (4 meter)

Uitwerking Feeders Zutphen
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Dreef Dreef: beperkte ruimte, suggestiestroken verbreden naar 
2x2,5 meter. Of mogelijk in de groenstrook fietspad
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Procesverslagen klankbordgroep

1. Inventarsiatie kansen en knelpunten (10 oktober 2016)

2. Fietstocht (4 november 2016)

3. Presentatie ontwerp (28 november 2016)
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Snelle fietsroutes  Stedendriehoek 

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

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

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

De eerste klankbordgroepbijeenkomst

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

Selectie van routes op basis van potentieel en schouw

Schetsontwerp op basis van ambitie

Maatregelenpakket op basis van rendement

Definitief ontwerp en aanbesteding

Aanleg

Afspraken beheer

Voorlopig ontwerp met betrokkenen
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Snelle fietsroutes Stedendriehoek

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

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

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

De uitkomsten
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Snelle fietsroutes Stedendriehoek

Knelpunten snelle fietsroute langs de 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/h-gebied bij Eefde

Knelpunt route 1:
- conflict met wandelverkeer.

Knelpunt route 2:
- wordt weinig gebruikt door fietsers. 

Knelpunt route 3:
- geen fietspad aanwezig in huidige situatie. 

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

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

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

Knelpunten en kansen Deventer - Zutphen
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Knelpunten en kansen Deventer - Zutphen
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Snelle fietsroutes  Stedendriehoek 

Kansen en wensen:
- snelle fietsroute via het spoor;
- snelle fietsroute Lindeboomweg-Kamperweg–Molenweg;
- route langs de westzijde van de N348, zodat je niet hoeft over te steken;
- route over de IJsseldijk;
- nieuwe tunnel bij het spoor in Zutphen; 
- feeder Epse – Deventer-Oost: hier is momenteel al een olifantenpaadje.
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Snelle fietsroutes  Stedendriehoek 

Houd rekening met de verschillende soorten fietsers:
-  scholieren;
- woon-werkverkeer;
- recreanten;
- race fietsers.

Hotels/Campings/Bungelowparken/Fietsverhuurbedrijven.

Algemene aandacht voor wandelaars en voetgangers in mobiliteitsplannen.

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

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

Innovatieve oplossingen voor de verlichting, bijvoorbeeld bewegingssensoren. 

Buiten de scope en algemene opmerkingen
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Snelle fietsroutes Stedendriehoek

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 klankbordgroepbijeenkomst is besloten om een extra 
klankbordgroepbijeenkomst 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
Bijeenkomst 3: 11 november - ‘s middags (fietsen langs de voorkeursvariant)
Bijeenkomst 4: 21 november - ‘s avonds (schetsontwerp bespreken)

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

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

Hoe gaat dit proces verder?
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Houd rekening met de verschillende soorten fietsers:
-  scholieren;
- woon-werkverkeer;
- recreanten;
- race fietsers.

Hotels/Campings/Bungelowparken/Fietsverhuurbedrijven.

Algemene aandacht voor wandelaars en voetgangers in mobiliteitsplannen.

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

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

Innovatieve oplossingen voor de verlichting, bijvoorbeeld bewegingssensoren. 

Buiten de scope en algemene opmerkingen

Snelle fietsroutes Stedendriehoek 11

Snelle fietsroutes Stedendriehoek

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 klankbordgroepbijeenkomst is besloten om een extra 
klankbordgroepbijeenkomst 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
Bijeenkomst 3: 11 november - ‘s middags (fietsen langs de voorkeursvariant)
Bijeenkomst 4: 21 november - ‘s avonds (schetsontwerp bespreken)

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

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

Hoe gaat dit proces verder?



Snelle fietsroutes Stedendriehoek 1

Snelle fietsroutes Stedendriehoek

Snelle fietsroutes Stedendriehoek Deventer-Zutphen

Verslag tweede klankbordgroepbijeenkomst

Vrijdag 4 november 2016, Deventer
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Vrijdagmiddag 4 november heeft de tweede klankbordgroepbijeenkomst plaatsgevonden 
voor de snelle fietsroutes tussen Deventer en Zutphen. Hiervoor zijn lokale en regionale 
belangenorganisaties uitgenodigd.

Rechts is het proces schematisch weergegeven, de tweede klankbordgroepbijeenkomst is fase 
b. Op 4 november heeft samen met de klankbordgroep een schouw plaatsgevonden door langs 
het tracé te fietsen.

Het doel van de middag was om gezamenlijk langs de voorkeursvariant te fietsen, om zowel de 
huidige als de toekomstige situatie te bespreken. Op diverse locaties werd stilgestaan om de 
knelpunten op de specifieke locatie te schouwen. Voor het schetsontwerp - de volgende stap- 
werden aandachtspunten benoemd. 

Voordat de route is gefietst, is de middag afgetrapt met een korte presentatie waarbij de 
routekeuze werd toegelicht. Deze keuze is onderbouwd door onderzoeken van Goudappel 
Coffeng, o.a. door het berekenen van de potentie van de verschillende tracés. De uitkomsten 
van de potentie, per route, is als bijlage toegevoegd. 

De tweede klankbordgroepbijeenkomst

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

Selectie van routes op basis van potentieel en schouw

Schetsontwerp op basis van ambitie

Maatregelenpakket op basis van rendement

Definitief ontwerp en aanbesteding

Aanleg

Afspraken beheer

Voorlopig ontwerp met betrokkenen

1

2

3

4

5

6

7

Snelle fietsroutes Stedendriehoek 3

Snelle fietsroutes Stedendriehoek

Tijdens de fietstocht waren diverse belangenorganisaties aanwezig:
- Fietsersbond, afdeling Deventer en regionaal;
- Veilig Verkeer Nederland, afdeling Epse en Lochem;
- Dorpsraad Epse;
- Dorpsraad Gorssel.

Daarnaast waren de gemeente Lochem en de projetleider van de Stedendriehoek aanwezig. 
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Rechts ziet u de route die tijdens de middag is gefietst en op welke locaties kort is stilgestaan. 
 

Gorssel

Epse

Zutphen

Deventer

1 1
2

2

5

4

5

7
7

8 8

66

3

3

Start: Deventer Station

Brug Schipbeek - McDonald’s

4 kruising N348 - N339

N348 - Elfuursweg

Rotonde N348 Zutphenseweg

Eefdesebrug

Quatre Bras

9Viaduct N348

Toelichting 
Goudappel Coffeng
Snipperlingsdijk 4

9

De route Deventer - Zutphen

Snelle fietsroutes Stedendriehoek 5

Snelle fietsroutes Stedendriehoek

Momenteel moeten de fietsers ter hoogte van de N339, de N348 oversteken. De N348 is te druk 
om zonder maatregelen over te steken. In de huidige situatie staat hier een verkeerslicht. Voor 
een snelle fietsroute is de wachttijd voor fietsers momenteel te lang. Gezocht moet worden, 
welke maatregelen genomen kunnen worden, om de wachttijd te verlagen, bijvoorbeeld een 
tunnel. Wat hierbij komt kijken is de locatie van de tunnel. Op welke exacte locatie dient de 
tunnel dan bijvoorbeeld te komen?

Een andere ontwikkeling die van invloed is, is het bedrijvenpark A1 en de verbreding van de 
A1, met aanpassing van de aansluiting. De werkgroep heeft inmiddels contact met de provincie 
Gelderland over deze ontwikkelingen. 

4 kruising N348-N339

On
tw
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be
dr

jiv
en

pa
rk

 A
1

Oversteekbaarheid

Bij de kruising van de N339 en N348 in Epse Oversteken in Epse
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De kruising N348-Elfuursweg wordt als zeer gevaarlijk ervaren. De fietsers hebben als voordeel 
dat zij tegelijk met de stroom auto’s (van de N348) groen kunnen hebben. De klankbordgroep 
ziet graag een verandering voor de automobilisten die vanaf het zuiden afslaan naar de 
Elfuursweg, omdat zij een deelconflict hebben met het fietsverkeer.

Vanuit de werkgroep is besloten om de snelle fietsroute om Gorssel heen te laten lopen, omdat 
hier de doorstroming sneller is, dan door het dorp. Daarnaast worden de conflicten vermeden 
met het parkeren. Momenteel is het nog niet mogelijk om langs de N348 in Gorssel te fietsen. 
Deze keuze is gemaakt, omdat de doorstroming op de fietsroute van belang is. In het centrum 
van Gorssel staat verblijven centraler dan doorstromen. Uiteraard blijft het voor fietsers mogelijk 
om door Gorssel te fietsen. 

Het kruispunt Hoofdstraat - Deventerweg dient daarnaast ook te worden aangepast. Voor 
fietsers vanuit de Hoofdstraat richting Zutphen is het niet wenselijk om te wachten voor het 
verkeerslicht. In de praktijk steken de fietsers voor het verkeerslicht schuin over naar het 
fietspad, om het verkeerslicht te vermijden. 

5 N348 - Elfuursweg

Kruising snelle fietsroute met Elfuursweg

Bij de kruising van de Hoofdstraat met de  N348

De N348 om het centrum van Gorssel

Snelle fietsroute langs de N348

Snelle fietsroutes Stedendriehoek 7

Snelle fietsroutes Stedendriehoek

Veel fietsers, onder andere scholieren, fietsen via de Quatre Brasweg naar Deventer en Zutphen. 
De oversteek wordt als onveilig ervaren. Deze oversteek is geen onderdeel van het voorkeurstracé 
van de snelle fietsroute. Het kruispunt wordt sterk ontlast bij de aanleg van het voorkeurstracé.

Overleg bij de N348 en Quatre Bras

Kruising N348 en Quatre Bras

Oversteekbaarheid van de kruising N348 en Quatre Bras

6 Quatre bas

Oversteekbaarheid

6 Quatre Bras
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In de huidige situatie is het niet mogelijk om via de nieuwe brug langs de N348 te fietsen. De 
huidige fietsers fietsen door Eefde. Het centrum van Eefde is heringericht als verblijfsgebied. De 
wethouder van de gemeente Lochem heeft aangegeven dat het geen optie is om het centrum 
van Eefde her in te richten, waarbij de snelle fietsroute centraal staat.

Bij de rotonde N348 en de Zutphenseweg dienen aanpassingen te worden gemaakt, waardoor 
het mogelijk wordt voor fietsers om langs de N348 te fietsen. Een aandachspunt is de rotonde 
aansich. Hoe en waar krijgt de fietser de ruimte om over te steken?

Daarnaast is de vraag aan welke zijde van de N348 het fietspad komt richting Zutphen en wil de 
provincie over een grotere lengte een parallelweg maken.  

7 Rotonde N348 Zutphenseweg

De rotonde voor/na Eefde

De rotonde voor/na Eefde, waar nu nog geen ruimte is voor de fietser

De rotonde voor/na Eefde

Nieuw fie
tsp

ad

Richting Eefde

Mogelijke parallelweg
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Ondanks dat de snelle fietsroute niet door Eefde gaat, is er wel aandacht voor deze route, 
omdat veel bewoners uit Eefde alsnog de Eefdesebrug blijven gebruiken. Hoe de fietser de 
Eefdesebrug kan gebruiken, is nog niet bekend en zal worden meegenomen naar de volgende 
fase. De fietstunnel onder de N348 zal sluiten. 

Momenteel ligt er in het zuidelijke gedeelte van de N348 aan de westzijde een fietspad.
Aan de oostzijde, tot aan het viaduct, is een parallelweg, de Nachtegaalstraat. Deze weg is deels 
een grindpad. Bij de Mettrayweg is een oversteek met verkeerslichten. 

8 Eefdesebrug

9 Viaduct N348

Ontwikkelingen vanuit de 
gemeente Lochem

Oversteekbaarheid

Viaduct

Paralelweg oostzijde

Fietspad westzijde

Eefdesebrug

Nachtegaalstraat, die naar rechts afbuigt om via het viaduct de N348 over 
te steken.

Zuidelijk gedeelte van de snelle fietsroute Deventer-Zutphen
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Met alle input van de eerste en tweede klankbordgroepbijeenkomsten, worden 
schetsontwerpen gemaakt. Op 28 november krijgt de klankbordgroep de kans om te reageren 
op deze schetsen. Ook worden deze schetsen intern besproken door de werkgroep en de 
gemeentelijke bestuurders (wethouders). 

Klankbordgroepbijeenkomst:

Bijeenkomst 3: 28 november (locatie en tijdstip volgen)

Hoe gaat dit proces verder?

Snelle fietsroutes Stedendriehoek 11
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De potentie van de routes is bepaald door het doorlopen van de volgende stappen:
1. Verkeersmodel relaties (bv Gorssel – Zutphen centrum).
2. Mobiliteitsscan aandeel auto – fiets – OV.
3. Toedeling relaties naar routes (bv. 30% langs kanaal).
4. Toetsing en bijstelling op basis van tellingen.
5. Verkeersmodel: groei tot 2030.
6. Verbeterpotentie uit kwaliteitstoets en snelheidsmeting.
7. Mobiliteitsscan aandeel fiets, bij betere kwaliteit.
8. Uitkomst: aantal fietsers met maatregelen.

In deze berekening zit nog niet de herverdeling van de fietsers tussen de routes.

Bijlage: Tel- en potentiecijfers
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Snelle fietsroutes Stedendriehoek:  Apeldoorn-Epe en Deventer-Zutphen

Verslag derde en vierde klankbordgroepbijeenkomst

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

Rechts is het proces schematisch weergegeven. In de loop van het proces is 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 keuzeworden gemaakt wat betreft het 
voorkeurstracé. De werkgroep heeft besloten om een voorkeur uit te spreken, maar de besturen 
van de verschillende gemeenten nemen het besluit. Het advies dat de werkgroep aan het 
bestuur gaat geven, werd met de klankbordgroep gedeeld, waarbij er ruimte was voor vragen 
en opmerkingen. 

De derde en vierde klankbordgroep bijeenkomst

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

Selectie van routes op basis van potentieel en schouw

Schetsontwerp op basis van ambitie

Maatregelenpakket op basis van rendement

Definitief ontwerp en aanbesteding

Aanleg

Afspraken beheer

Voorlopig ontwerp met betrokkenen
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Tijdens de avond waren diverse belangenorganisaties aanwezig:

- Dorpsraad Wenum Wiesel  (R. Lorwa)
- Fietsersbond Apeldoorn   (E. Oldengarm – J. Mulder)
- Fietsersbond Epe    (T. Amsterdam – R. Veenhuizen)
- Veilig Verkeer Nederland – Epe  (C. Loonstra)
- Buurtvereniging Vegtelarij Epe  (W. van Schendel)
- Wijkraad Kerschoten/De Naald (T. Ceelie)
- Fietsersbond Deventer   (N. Blom – B. van Roessel)
- Dorpsraad Epse/Joppe  (K. Bleeker – H. de Waal)

Tevens waren de gemeenten Apeldoorn, Epe en Zutphen aanwezig. 

Alle genodigden voor de klankbordgroepbijeenkomst zijn opgenomen in de bijlage. 
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Zuidelijk deel tracé 
De verschillende tracévarianten zijn besproken, er was een duidelijke voorkeur voor de variant 
waarbij de oversteek plaatsvindt 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 uiterwaarden?
-     Hoe zit het met de veiligheid van de snelfietsroute door de parallelweg vanaf de Scheuterdijk
      – N348?

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

Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst 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 oversteekoplossingen: 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 zo veel mogelijk wordt voorkomen dat fietsers via de huidige verkeerslichten zullen
     oversteken. 

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

De route Deventer - Zutphen
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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 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 plaatsvindt. 

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

Hoe gaat dit proces verder?

D-Z

D-Z

A-E
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Bijlage: Lijst van genodigden
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