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Programma 
• Kennismaking 

 

Proces (Roland Hendriksen) 

• Regionale samenwerking 

• Ontwikkeling rondom de fiets 

• Verkenningen Stedendriehoek 

• Rol belangenorganisaties 

 

Inhoud (Bart Christiaens) 

• Potentie 

• Definitie en inrichting 

• Apeldoorn – Deventer (2 peilingen) 

 

• Afspraken ter afsluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 



De regio Stedendriehoek 

• Samenwerkingsverband 

 

 

 

 

 

 

• Doel: verbeteren vestigingsklimaat 
• Innovatie 

• Sociaal kapitaal 

• Leefomgeving 

• Bereikbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apeldoorn.nl/ter


Leden ambtelijke werkgroep 

 
Fietsersbond:   Gerke Mekkes 

Gemeente Apeldoorn:  Susan Martens 

Gemeente Brummen:  Alex Noordermeer 

Gemeente Deventer:  Roland Kager 

Gemeente Epe:   Rik Hartgers 

Gemeente Lochem:  Roland Hendriksen 

Gemeente Voorst:  Cecile van der Linden 

Gemeente Zutphen:  Ton Lubbers 

Provincie Gelderland:  Maud van der Zandt 

Slim Reizen:   Rob de Vree 

 

Provincie Overijssel agendalid 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



De fiets is volop in ontwikkeling! 



Het potentieel is groot 



Inzetten op de fiets biedt kansen 

• Reductie van de woon/werk-kilometers met 5% 

(mobiliteitsconvenant); 

• CO2-neutraal in 2030; 

• Vergroten van de leefbaarheid in dorpen en buitengebied;  

• Verbeteren van de bereikbaarheid van de steden; 

• Versterken van de regionale economie en 

werkgelegenheid; 

• Versterken van de recreatieve positie van de regio 

(uitstralend naar economie en vestigingsklimaat); 

• Verbeteren van de verkeersveiligheid; 

• Verbeteren van de volksgezondheid. 

 



Snelfietsroute, fietssnelweg, doorfietsroute, fietsroute 

plus, sterroute, fietsruggengraat: what’s in a name 

 

Fietssnelweg 

  

Fietsstraat Fiets 

suggestie

strook 

Fietsstrook Vrijliggend 

fietspad 
Snelfietsroute 



Potentie snelfietsroutes & E-bike:  
Nulmeting: 2.811 respondenten op 10 routes 

• Fietsafstanden: 
– 58% minder dan 11 km 

– 26% tussen 11 en 15 km 

– 16% meer dan 15 

• Reisduur: 
– 15% kwartier of minder 

– 46% tussen kwartier en half uur 

– 28% tussen half uur en driekwartier 

– 11% meer dan driekwartier 

• E-bike lijkt zeker potentie te hebben  
Van alle respondenten gaat al 9% met de E-bike en qua leeftijd 

respondenten, afstand, reistijd en reactie op stimuleringsvragen zijn er 

zeker kansen. 

 



Toekomstagenda snelfietsroutes 

• 675 km in 2025 

• Kosten circa 700 miljoen 

• Gepresenteerd door 

Fietsersbond/Fietsfilevrij 

samen met decentrale 

overheden waaronder 

Provincie Gelderland 

 



Fietsen en de regio Stedendriehoek 

Fietsvisie 2009 

Fietsvisie 2012 

Mobiliteitsagenda 

Plan van aanpak 

Verkenning 

BB2 



Tien belangrijke relaties  



Projectstappen 
Fase 1: 

• Start, overleg werkgroep, vaststellen uitgangspunten tracékeuzes 

• Tracéverkenning (gesprekken gemeenten, verzamelen gegevens 

o.a. over de fietspotentie) 

• Bijeenkomst regionaal maatschappelijk klankbord  

(vraaggerichte verkenning) 

• Analyse en selectie voorkeurstracés met werkgroep / gemeenten 

• Bestuurlijke vaststelling voorkeurstracés 

Fase 2: 
• Schouw van de voorkeurstracés 

• Informatiebijeenkomst per voorkeurstracé 

• Opstellen maatregelenpakket + globale kosteninschatting per tracé 

• Conclusies, rapportage + bespreking werkgroep / gemeenten 

• Bestuurlijke vaststelling maatregelenpakket  

 



Verwachtingsniveau 



& communicatie! 

...maar ook op de ‘Mental Map’ ! 



Aandachtspunten 

• Project- & procesmanagement 

• Aanhaken op ruimtelijke ontwikkelingen 

• Inpassing & financiën cruciaal bij besluitvorming 

• Cofinanciering is nodig 

• Maatschappelijke weerstand (bewoners/natuur) 

• Communicatie & gedragsbeïnvloeding vaak sluitpost 

• Doorlooptijd is al snel circa 4 à 5 jaar 



Bart Christiaens 



Potentie 
• Primaire doelgroep is meestal 

de forens (woon-werkverkeer) 

• Maar ook fietspotentie onder: 
• Scholieren                 Ouderen 

• Social-recreatieve fietsers 

• Wielrenners 

• Factoren die ontwikkeling 
snelfietsroute bevorderen: 
• Populariteit van de fiets (ook in 

woon-werkverkeer) 

• Ruimtelijke structuur, nabijheid 
werklocaties & voorzieningen 

• E-bike 

• De fiets als component van een 
lifestyle 



Project fietsruggengraat Stedendriehoek 
10 mogelijke corridors 

5 tracés die uitgewerkt 
gaan worden 

Keuzes die gemaakt 
moeten worden: 
• Welke 5 corridors? 

• Welke tracés? 

Op basis van: 
• Fietspotentie 

• Ruimtelijk 
verkeerskundige 
mogelijkheden 

• Draagvlak 
maatschappelijke partijen 



10 corridors Fietsruggengraat 

1. Apeldoorn-Epe 

2. Apeldoorn-Deventer 

3. Apeldoorn-Zutphen 

4. Apeldoorn-Dieren 

5. Deventer-Olst 

6. Deventer-Holten 

7. Deventer-Zutphen 

8. Zutphen-Lochem 

9. Zutphen-Hummelo 

10. Zutphen-Dieren 



Wat is een snelfietsroute? 



Voorbeelden 

 Bron: Stadsregio  Arnhem Nijmegen 



Voorbeelden 



Ruimtelijke en verkeerskundige eisen 

Snelfietsroute herkenbaar, over heel de route eenduidigheid 

in verschijningsvorm (materialen, maatvoering, etc.), zo 

direct mogelijk, met 25 km/uur befietsbaar, geen 

oponthoud, asfalt-verharding, indien hellingen 

(bruggen/tunnels) dan niet te steil, verkeersveilig, sociaal 

veilig, aantrekkelijke omgeving, verzorgt geen overlast 

voor de omgeving, verbindt wonen, werken en bij voorkeur 

ook recreëren, geen hinder autoverkeer (geluid, stank, 

koplampen), etc. 



Tracés Apeldoorn-Deventer 

1 

4 

3 

2 



1e werksessie – eisen snelfietsroute 

Regionale fietsroute Snelfietsroute Fietssnelweg

Breedte (fietsstrook) 1,5-1,7 m > 1,7 > 2,5 m

Breedte (éénrichtingsfietspad) 2 m 2,5 m 3 m 

Breedte (tweerichtingsfietspad) 3 m 4 m 6 m

Kleur grijs / rood voorkeur rood rood

Verharding
liefst asfalt maar soms 

beton asfalt asfalt

Bewegwijzering ja ja ja

Voorrang bij voorkeur altijd altijd

Verkeerslichten mag liever niet nee, tunnel

Verlichting

niet overal

voldoende verlichting 

(verlichtingsniveau 

passend bij omgeving) altijd

Kostenverhouding 1 3 6-7



1e peiling 

U krijgt een invullijst 

 

Graag horen wij van u: 

Welke voorzieningen en gebieden ontsloten moeten 

worden 

Hoe u aankijkt tegen inrichtingseisen 

 

Circa 10 minuten 

 

 



2e peiling 

U krijgt een invullijst 

 

Graag horen wij van u: 

• Valt er op de huidige tracés al goed te fietsen? 

• Naar welke tracé gaat uw voorkeur uit?  

• En welke kansen of bedreigingen ziet u, bijvoorbeeld ten 

aanzien van de ruimtelijke inpassing? 

 

Circa 15 minuten 

 

 



Start-/eind 

punt station 

1 

2 
3 

4 

5 

Lunch 

Omnisport 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

Vertrek- Van Naar Naar Aankomst-

tijd (omschrijving) Tijd

13.30 Lunch 6 station Osseveld 13.35

13.40 6 7 spoor-Stationsweg 13.55

14.00 7 8 Rijksstraatweg-Beukelaarsweg 14.10

14.15 8 9 spoor-Hartelaar 14.20

14.25 9 10 spoor-Molenstraat 14.40

14.45 10 11 uitwisselpunt 2 routes 15.10

15.20 11 Einde station Deventer 15.30

Vertrek- Van Naar Naar Aankomst-

tijd (omschrijving) Tijd

9.45 Start 1 fietsbrug McDonalds 10.00

10.10 1 2 A1-Bolwerksweg 10.25

10.35 2 3 A1-Wilpsedijk 10.45

10.50 3 4 A1-afrit Twello 11.00

11.10 4 5 Zutphensestraat 12.10

12.15 5 Lunch Omnisport Apeldoorn 12.30



Ziet u kansen liggen?  

Heeft u aandachtspunten, informatie? 

 

0573-289143    rwm.hendriksen 

     @lochem.nl 



Einde presentatie 




