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FIETSBELEID DEVENTER 2020 – 2030 ; voorzet Fietsersbond Deventer 

Februari 2020 

Missie  

Deventer wil dat fietsen aantrekkelijk is voor iedereen: inwoners en bezoekers. Voor verplaatsingen 

in de stad pak je liever de (elektrische) fiets dan de auto of de bus. Dat geldt voor woon-werk 

verkeer, voor zakelijk verkeer, om naar school te gaan, om te winkelen en om te recreëren. Een 

verhoogd fietsgebruik leidt in hoge mate tot CO₂-neutraliteit in 2030 voor Deventer.  

Visie  

Fietsen heeft vele voordelen. Zo is fietsen duurzaam: fietsverplaatsingen leiden niet of nauwelijks tot 

uitstoot van CO₂ , fijnstof en geluid. Fietsen levert een bijdrage aan de gezondheid. Fietsers zijn 

gezonder en meer ontspannen, bewoners ademen – als meer inwoners de auto laten staan - 

gezondere lucht in. Fietsen moet vlot, veilig en comfortabel zijn voor iedereen, van jong tot oud. En 

fietsen draagt bij aan een economisch gezonde stad. Hoe meer fietsers, des te minder files en 

vertragingen, die de economie schaden. Tenslotte vragen fietsers minder ruimte dan de 

automobilist, wat juist in een stedelijk gebied vele voordelen oplevert.  

De gemeente Deventer vindt het bevorderen van het fietsgebruik dan ook van groot belang. Zowel 

het aandeel fietsen in het totale verkeer als het aantal fietsers en fietskilometers moet de komende 

jaren blijven groeien. Om dit te bereiken is verdere verbetering van de fietsinfrastructuur nodig.  

Nieuwe ontwerpen van infrastructuur worden geleid volgens het zogenaamde STOP-principe. STOP 

staat voor Stappen-Trappen-OV-Personenwagen, in die volgorde, zodat gekozen wordt voor actieve 

en duurzame vormen van mobiliteit boven automobiliteit.  

Samengevat: Fietsen moet de prioriteit worden bij infrastructurele en ruimtelijke besluiten, als het 

gaat om herinrichting van een weg, het inrichten van een plein of het maken van plannen voor 

nieuw- en of verbouw van wijken, bedrijventerreinen of winkel-, recreatie- en verblijfsgebieden. Vlot, 

veilig en comfortabel van A naar B , of het nu van thuis naar je werk of school is, voor een 

boodschap naar de winkel of een recreatief tochtje! Het begint het eindigt met je fiets fatsoenlijk 

kunnen parkeren. 

Missie + Visie  

     

         Doelen  

       

Fysieke maatregelen   Stimuleringsmaatregelen 

Doelen 

1. Fietsgebruik 

In 2030 wordt 60% van alle verplaatsingen binnen de gemeente Deventer, op de fiets 

gemaakt. Binnen de gemeente wordt de fiets het snelste vervoermiddel! 

 

2. Opschaling 

Deventer werkt verder aan een robuust en samenhangend fietsnetwerk. De 8 sterroutes 

worden conflictvrij. Dat betekent dat overgangen met het Hanzetracé verder conflictvrij 
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worden (Brinkgreverweg – Boerhaavelaan – Karel de Grotelaan). Grote barrières/ zwakke 

schakels worden aangepakt bijv. verbreden fietspad op de spoorbrug en onderdoorgang 

spoor/ Siemelinksweg in Deventer-Zuid.   

 

Nieuwe fietspaden/fietsstroken worden aangelegd volgens de meeste actuele CROW-norm 

en bestaande fietspaden/fietsstroken worden zoveel mogelijk omgevormd naar deze norm. 

Nu in 2020 zijn dat 2 m. voor een enkelzijdig en 4 m. voor een 2-richtingen-fietspad. In 2025 

zijn alle tegel- en klinkerfietspaden omgevormd naar rood asfalt. 

 

Het fietsnetwerk wordt steeds fijnmaziger: daar waar nog barrières zijn worden deze zoveel 

mogelijk geslecht bijv. a. Fietspad langs de spoorbrug (flessehals) b. Siemelinksweg + spoor 

(barrière oost-west Deventer-Zuid) c. Duurstedeweg – Snipperlingsdijk (verbinding 

bedrijventerrein Bergweide en Deventer-Oost; nu nog gescheiden nog door gracht 

Hunneperkade) d. Fietsen in de Engestraat  

 

3. Fietsstimulering  

Promotie middels campagnes, gericht op doelgroepen zoals bijv. 

schoolgaande kinderen – winkelend publiek – migranten – bedrijven – personeel en 

bezoekers van de gemeentelijke diensten – nieuwe inwoners 

Het deel-fietsen (OV-fiets) wordt verder gestimuleerd en financieel aantrekkelijk gemaakt. 

Hetzelfde geldt voor het overgaan van particulier naar deel-auto-bezit. 

Fietsplezier wordt gevierd! Met Sunweb, Fietstivals en andere fietsgetinte aangelegenheden 

in onze regio laten we zien dat Deventer de fiets omarmt en dat alle fietsers hier welkom zijn 

om te genieten van onze mooie fietsvriendelijke Hanzestad. De fiets kan gebruikt worden als 

stadpromotie! 

 

4. Comfort + Vlot 

A. Rood Asfalt 

Deventer gaat gestaag verder met het omvormen van tegels naar rood asfalt. Rood asfalt op 

fietspaden is de norm. 

B. Betonplaten fietspaden buitengebied 

Fietspaden in het buitengebied worden zoveel gerenoveerd en aangelegd in boomwortel-

bestendige betonplaten  

C. Wachttijden verkeerslichten 

Ook hier gaan we toe naar het STOP principe, waarbij wandelaars en fietsers voorrang krijgen 

in het oversteken op drukke verkeersknooppunten boven OV en gemotoriseerd verkeer. Te 

beginnen door verkeerslichten op kruisingen fietsvriendelijker af te stellen: 2 X groen per 

cyclus. Wachttijdvoorspellers kunnen dan worden afgeschaft. Op sterroutes wordt een vlotte 

doorgang bevorderd door een “groene golf” bij een snelheid van bijv. 16 km/ uur 

D. Fietssnelwegen 

Deventer ontwikkelt een goed netwerk naar omliggende kernen en speelt daarin een pro-

actieve en regisserende rol. Voortvarend de “fietssnelwegen” naar Apeldoorn en Zutphen 

aanpakken / afmaken. Raalte – Bathmen – Holten toevoegen. Holten – Bathmen - Deventer-

Zuid langs de A-1 / Schipbeek –wordt straks F1  (Fietssnelweg) en doorgetrokken naar Twello 

– Posterenk over de IJssel. 

E. Betere en veiliger fietsbereikbaarheid bedrijventerreinen 

Meer asfaltfietsroutes van stations / transferia naar bedrijventerreinen 
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F. Transferia – ketenmobiliteit 

Aan de rand van de stad kunnen bezoekers/werknemers gemakkelijk overstappen van bijv. 

auto op fiets / OV. 

 

5. Veiligheid 

A. 30-km-zones 

Binnen de bebouwde kom wordt 30-km de norm. De inrichting van de infrastructuur wordt 

daarop aangepast. Daarbij wordt ook ruimte geschapen voor de diverse snelheden van 

fietsers; er zijn dus snellere en langzamer fietsstroken en er is ruimte om in te halen en uit te 

wijken. 

B. Brommers / Scooters en speedpedelecs verhuizen naar de rijbaan 

C. fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom zijn goed onderhouden, worden blad- en 

sneeuwvrij gehouden en zijn slim verlicht (licht gaat aan bij gebruik fietspad en uit als er 

niemand langs komt). 

 

6. Fietsparkeren 

Deventer maakt vaart met fietsparkeren: meer kwantiteit én kwaliteit volgens de meest 

actuele normen. Er komen meer gratis bewaakte stallingen, zonodig overdekt / inpandig en 

goed bereikbaar en bewegwijzerd. Bij (semi)-publieksvoorzieningen komen meer plekken en 

bij nieuwe voorzieningen wordt strikt gelet op het toepassen van de fietsparkeernorm, 

onderdeel van een bouwbesluit. Er hoeft niet altijd volstaan te worden met klemmen; met 

belijning en mobiele beugels kan men ook eenvoudig en efficiënt parkeerruimte creëren. 

 

De binnenstad wordt zoveel mogelijk auto-vrij met name de pleinen. Auto-parkeren kan 

zoveel mogelijk aan de rand van de binnenstad. De Centrum-garage zal daardoor een andere 

plek moeten zoeken of gaat meer faciliteiten voor fietsers (stallen – opladen - kluisjes) 

bieden. Auto-parkeren rondom scholen wordt verder ontmoedigd ; scholen promoten 

kinderen/ouders zoveel mogelijk met de fiets te komen. 

Er komt een systeem van leen-fietsen, zodat van transferia (die aan de rand van de A1 of 

N348 liggen) de binnenstad makkelijk ook met de fiets bereikt kan worden.  

 

7. Waarborgen  

Doordat de gemeente kiest voor de  rode loper voor de fiets, wordt zowel ambtelijk als 

bestuurlijk de fiets als belangrijkste vervoersmiddel gezien. In elk strategisch, ruimtelijk of 

infrastructureel proces komt een fietsparagraaf. Dat betekent onder andere dat: 

a. In alle nieuwe bouw- en infrastructuurplannen komt een fietsparagraaf over de 

plaats van de fiets, zodat gewaarborgd is dat de fiets meegenomen wordt. 

b. Communicatie met de Fietsersbond al in een zo’n vroeg mogelijk stadium plaatsvindt 

en tijdens het hele proces noodzaak blijft. Wij zijn er klaar voor! Gemeentelijke 

projectleiders worden hierin getraind/opgeleid. 

c. Bij de verkeersontwerpen wordt zoveel mogelijk het STOP principe gehanteerd en 

ten minste volgens CROW-normen gewerkt.  

d. In de 2-jaarlijkse cyclus van het MIND/MJOP (investeringen openbare ruimte + 

onderhoud) wordt een aparte paragraaf aan fietsinfrastructuur besteed. 
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