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Het plangebied voor een routevariant.

1

INLEIDING
1.1

Verbetering van de fietsruggengraat

1.2

Verkenning F50 Apeldoorn, Vaasen en Epe

De Cleantech Regio werkt aan verbetering van haar

In 2017 is een eerste verkenning gehouden op

‘fietsruggengraat’. Het fietsnetwerk verbindt de

de F50 tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe. De

steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen onderling

verkenning geeft inzicht in gebruik, fysieke ruimte

en verbindt de steden met de omliggende kernen.

en kosten.

In de regio wordt steeds meer gefietst, met grotere

De voormalige spoorbaan is als meest kansrijke

snelheidsverschillen en met speciale ontwikkelde

route aangemerkt, nadat Eelerwoude in een

fietsen

landschapsvisie de kansen en inpassingsopgaven

(transportfietsen,

speedpedelecs

etc.).

Veiligheid vormt daarbij een aandachtspunt. De

heeft aangereikt.

fiets vervult een belangrijke rol in de regionale
energietransitie van mobiliteit. Cleantech Regio

In 2019 heeft de verkenning een vervolg gekregen

stimuleert het fietsen op afstanden tot 15 kilometer.

met een schetsontwerp van een routevariant tussen
Apeldoorn en Vaassen (de Kanaalvariant). Parallel

Om   alle inwoners ‘vlot’ en ‘veilig’ te laten

aan deze vervolgopdracht heeft Cleantech Regio een

verplaatsen, onderzoekt Cleantech Regio of de

stromenonderzoek uitgevoerd waaruit de herkomst,

drie drukste routes uit de fietsruggengraat kunnen

bestemmingen en route van fietsers duidelijk wordt.

worden ingericht naar de landelijke inzichten van
‘snelle fietsroutes’.

De resultaten en het gevolgde planproces om tot het
schetsontwerp van de routevariant te komen zijn in
dit document gerapporteerd.

fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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2

PLANPROCES
Er heeft een intensief proces plaatsgevonden
om tot een routekeuze te komen voor de
fietsroute tussen Apeldoorn en Vaassen. Middels
meerdere

ontwerpateliers,

klankbord-

en

projectgroepoverleggen heeft een filtering van
voorkeuren plaatsgevonden om tot een gedragen
variant te komen.
In

dit

hoofdstuk

worden

de

processtappen

beschreven (zie ook het schema op pagina 8). In de
bijlage bij deze rapportage zijn de gespreksverslagen  
opgenomen. De nagezonden inbreng naar aanleiding
van de klankbordgroepavonden maken onderdeel
uit van de gespreksverslagen.
2.1

Project startup

Op 5 september 2019 heeft er een project startup

Foto: één van de posters met eisen en wensen

plaatsgevonden. Personen van de gemeenten, de
provincie en belangenorganisaties hebben hun
eisen en wensen kenbaar gemaakt door per thema
op post-its hun opmerkingen toe te voegen. Van de
post-its zijn foto’s gedeeld (zie hiernaast).
Vervolgens is het projectgebied verkend op de fiets.
Als afsluiting van de project startup was gelegenheid
om aanvullende opmerkingen op te plakken (nav
het veldbezoek) en heeft de klankbordgroep kunnen
aansluiten om hun informatie aan te vullen/te
delen. Hier is uitstekend gebruik van gemaakt.
Verwerking van de geleverde inbreng
De ingebrachte informatie is verwerkt in het
Programma van Eisen (PvE), waarbij onderscheid is
gemaakt tussen eisen, wensen en aandachtspunten.

Foto: werksessie project startup
fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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Foto: input uit ontwerpatelier op varianten

Foto: samenvattende kaart variantenstudie
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Foto: input uit klankbordgroep op varianten

Het programma van eisen geldt als verificatie-

Verwerking van de geleverde inbreng

document tijdens het ontwerpproces (zie bijlage).

Naar aanleiding van het klankbordgroepoverleg

Het ontwerp dient ten alle tijden te voldoen aan

zijn twee extra varianten toegevoegd. Het betreft

de eisen zoals deze zijn vastgesteld. De wensen en

hierbij de oorspronkelijke variant van de dorps- en

aandachtspunten worden meengenomen indien dit

wijkraden die gelegen is langs het Apeldoorns Kanaal

realiseerbaar is en een meerwaarde oplevert.

en via de Kanaweg op de Laan van Fasna aansluit
(zie variant D in hoofdstuk 3). De andere variant

2.2

Ontwerpatelier 1 - variantenstudie

betreft een fietsroute die zoveel mogelijk langs

Op 26 september 2019 heeft een ontwerpatelier

het Apeldoorns Kanaal gelegen is en ten noorden

plaatsgevonden waarbij gekeken is naar de kansen

van Vaassen via de Eekterweg weer aansluit op

en knelpunten voor een ‘Kanaalvariant’ van de

het treinbaanpad (zie variant A in hoofdstuk 3).

fietsroute tussen Apeldoorn en Vaassen. In deze

De mogelijke varianten uit het ontwerpatelier

fase van het project (schetsontwerp-fase) wordt

zijn teruggebracht tot een tweetal varianten (zie

de

varianten B en C in hoofdstuk 3).

‘Treinbaanpadvariant’

buiten

beschouwing

gelaten. Bij de verkenning naar de meest optimale
variant is alle bestaande infrastructuur tussen

2.4

Toepassen afwegingskader

het treinbaanpad en het Apeldoorns Kanaal in

Om een uiteindelijke keuze te maken uit één van

beschouwing genomen.

de vier varianten of een combinatie hiervan is het
noodzakelijk om inzicht te krijgen in de ‘kwaliteiten’

Verwerking van de geleverde inbreng

en ‘beperkingen’ per deeltraject. De uiteindelijke

Het ontwerpatelier heeft een aantal mogelijke

voorkeur wordt bepaald door diverse afwegingen

varianten

sommige

(en thema’s) en de zwaarte die hieraan toegekend

varianten een optimalisatie is te bereiken door

wordt. Zo zijn de afwegingen die horen bij een

nieuwe infrastructuur aan te leggen. Daarnaast

vlotte en veilige fietsroute van belang, maar ook de

is aangegeven welke delen van het buitengebied

thema’s landschap, ecologie en maatschappelijke

beperkend zijn voor de realisatie van een vlotte

impact hebben ook een nadrukkelijke rol in de

en veilige fietsroute (bijvoorbeeld in verband met

uiteindelijke keuze.

opgeleverd,

waarbij

bij

directheid en de beleving van een vlotte route). De
varianten zijn in de vorm van een variantenstudie

Verwerking van de geleverde inbreng

voorgelegd aan de klankbordgroep.

Met de inbreng uit het ontwerpatelier en het
klankbordgroepoverleg

2.3

Klankbordgroepoverleg 1

is

een

eerste

aanzet

gemaakt   voor een afwegingskader. In dit

Op 30 september 2019 is een samenvattende kaart

afwegingskader zijn de benoemde aandachtspunten

van de mogelijke varianten voorgelegd aan de

verwerkt in afwegingen, die toe te passen zijn

klankbordgroep. Aan de klankbordgroep is gevraagd

op de verschillende varianten. Door de varianten

om middels opmerkingen en aanvullingen deze

te

mogelijke varianten aan te scherpen en eventuele

ontstaat een overzicht van de ‘kwaliteiten’ en de

aanvullende varianten ter overweging in te brengen.

‘beperkingen’ per variant.

beoordelen

op

verschillende

fietsroute Apeldoorn-Vaassen

afwegingen
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Uitsnede: kaart met varianten en deeltrajecten

Uitsnede: afwegingskader
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Met dit overzicht is een onderbouwde keuze

Verwerking van de geleverde inbreng

te maken voor één van deze varianten of een

De uiteindelijke keuze bestaat uit een combinatie

combinatie tussen de varianten. Zie een uitsnede

van varianten. De inhoudelijke motivering voor deze

van het afwegingskader op pagina 12 of de bijlage

keuze is te lezen in de uitwerking in hoofdstuk 3.

bij dit document.
2.7
2.5

Klankbordgroepoverleg 2

Ontwerpatelier 2 - concept SO

Op 5 december 2019 heeft een ontwerpatelier

Alvorens het afwegingskader voor te leggen aan de

plaats gevonden om de eerste vertaalslag van de

projectgroep is de klankbordgroep op 28 oktober

routekeuze in een schetsontwerp te bespreken.

2019 nogmaals geraadpleegd en gevraagd om advies

Middels meerdere uitwerkingen op locaties die

mee te geven aan de projectgroep bij het vaststellen

aandacht

van een routekeuze (de Kanaalvariant).Er is uitleg

doorgesproken welke opties de voorkeur hebben.

behoeven

(de

deeluitwerkingen)

is

gegeven bij de thema’s en afwegingen waarop
de deeltrajecten door Eelerwoude beoordeeld

Verwerking van de geleverde inbreng

zijn. Het afwegingskader vormt uiteindelijk een

Gezamenlijk zijn de mogelijkheden voor de inpassing

samenvattend

van de route verkend en zijn keuzes gemaakt voor

overzicht

van

‘kwaliteiten’

en

‘beperkingen’. Een waardering ‘neutraal’ is gegeven

de meest optimale deeluitwerkingen.

wanneer een deeltraject er in de onderlinge
vergelijking met andere varianten niet positief

2.8

Klankbordgroepoverleg 3

(kwaliteit) of negatief (beperking) bovenuit springt.

Op 12 december 2019 heeft een klankbordgroepavond plaatsgevonden om het schetsontwerp toe

Verwerking van de geleverde inbreng

te lichten en indien gewenst nog wijzigingen door te

De conclusies uit de afwegingskader kwamen

voeren alvorens deze definitief is.

overeen met het beeld dat de klankbordgroep
heeft van de ‘kwaliteiten’ en ‘beperkingen’ van de

Verwerking van de geleverde inbreng

vier onderzochte varianten. Het afwegingskader

De opmerkingen en aandachtspunten die genoemd

is dan ook ongewijzigd voorgelegd aan de

zijn deze avond, hebben niet geleid tot wijzigingen

projectgroep. Wel is richting de projectgroep het

in het routeverloop van het schetsontwerp of

advies meegegeven om enkele afwegingen met

de geraamde kosten (SSK-raming op SO-niveau).

extra ‘gewicht’ mee te wegen in de uiteindelijke

Het voorgelegde schetsontwerp is dan ook als

keuze voor een variant (deze afwegingen zijn nader

denkrichting voor de verwerking in een Voorlopig

beschreven in paragraaf 3.2).

Ontwerp

(de

volgende

VO-fase)

definitief

vastgesteld. Het schetsontwerp heeft nadrukkelijk
De nagezonden brief van de dorpsraad Wenum

nog niet de status van een vaststaand plan. De

Wiesel van 30 oktober 2019 is opgenomen onder de

klankbordgroep

verslaglegging van deze klankbordgroepavond.

gedaan voor deeluitwerkingen, die in de VO-fase

heeft

meerdere

aanvullingen

nader verkend worden (zoals afstemming op andere
2.6

Projectgroepoverleg - vaststelling variant

projectontwikkelingen rondom de fietsroute).

Op 7 november 2019 is in het projectgroepoverleg
een voorkeur voor een variant uitgesproken om

De nagezonden brieven zijn opgenomen onder de

nader uit te werken in een schetsontwerp.

verslaglegging van deze klankbordgroepavond.
fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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VARIANT A

VARIANT B

Vaassen

Vaassen

Apeldoorn
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3

VARIANTEN
VARIANT C

VARIANT D

Vaassen

Vaassen

Apeldoorn

Apeldoorn
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Deeltraject A-4

Deeltraject A-3

Deeltraject A-2

Deeltraject A-1
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VARIANT A
*Zie bijlage voor een nadere toelichting op de waardering van de afwegingen

Deeltraject A-1
KWALITEITEN
• Comfort
• Aantrekkelijkheid
• Directheid (reistijdbeleving)
• Gebruik
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Verkeersveiligheid en Gezondheid
• Landschapsbeleving
• Wetgeving Landschap
• Biodiversiteit
• Klimaatadaptatie (inrichting)
• Natuurbeleving
• Wetgeving Natuur
• Toekomstbestendigheid
• Draagvlak
• Grondaankoop

BEPERKING
• Landschapsversterking

Deeltraject A-2
KWALITEITEN
• Comfort
• Directheid (reistijdbeleving)
• Verkeersveiligheid en Gezondheid
• Wetgeving Landschap
• Draagvlak
• Medegebruik
• Grondaankoop

BEPERKING
• Wetgeving Natuur

Deeltraject A-3
KWALITEITEN
• Comfort
• Directheid (reistijdbeleving)
• Verkeersveiligheid en Gezondheid
• Wetgeving Landschap
• Medegebruik
• Grondaankoop

BEPERKING
• Wetgeving Natuur

Deeltraject A-4
KWALITEITEN
• Directheid (reistijdbeleving)
• Wetgeving Landschap
• Grondaankoop

BEPERKINGEN
• Aantrekkelijkheid
• Gebruik
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Biodiversiteit
• Klimaatadaptatie (inrichting)
• Wetgeving Natuur
• Draagvlak

fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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Deeltraject B-5

Deeltraject B-4

Deeltraject B-3

Deeltraject B-1
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Deeltraject B-2

VARIANT B
*Zie bijlage voor een nadere toelichting op de waardering van de afwegingen

Deeltraject B-1
KWALITEITEN
• Comfort
• Directheid (reistijdbeleving)
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Verkeersveiligheid en Gezondheid
• Wetgeving Landschap
• Biodiversiteit
• Klimaatadaptatie (inrichting)
• Wetgeving Natuur
• Toekomstbestendigheid
• Draagvlak
• Medegebruik
• Grondaankoop

Deeltraject B-2

KWALITEITEN
• Comfort
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Verkeersveiligheid en Gezondheid
• Wetgeving Landschap
• Biodiversiteit
• Klimaatadaptatie (inrichting)
• Wetgeving Natuur
• Toekomstbestendigheid
• Draagvlak
• Medegebruik
• Grondaankoop

BEPERKINGEN
• Landschapsversterking
• Landschapsbeleving
• Natuurbeleving

BEPERKINGEN
• Landschapsversterking
• Landschapsbeleving
• Natuurbeleving

Deeltraject B-3

KWALITEITEN
• Aantrekkelijkheid
• Directheid (reistijdbeleving)
• Landschapsversterking
• Landschapsbeleving
• Draagvlak
• Grondaankoop

Deeltraject B-4

KWALITEITEN
• Directheid (reistijdbeleving)
• Landschapsversterking
• Landschapsbeleving
• Draagvlak

Deeltraject B-5

KWALITEITEN
• Comfort
• Aantrekkelijkheid
• Directheid (reistijdbeleving)
• Gebruik
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Medegebruik

BEPERKING
• Grondaankoop

BEPERKING
• Klimaatadaptatie (inrichting)
• Natuurbeleving
• Wetgeving Natuur
• Draagvlak
• Grondaankoop

fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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Deeltraject C-4

Deeltraject C-3

Deeltraject C-2

Deeltraject C-1
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VARIANT C
*Zie bijlage voor een nadere toelichting op de waardering van de afwegingen

Deeltraject C-1
KWALITEITEN
• Comfort
• Aantrekkelijkheid
• Directheid (reistijdbeleving)
• Gebruik
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Verkeersveiligheid en Gezondheid
• Landschapsbeleving
• Wetgeving Landschap
• Biodiversiteit
• Klimaatadaptatie (inrichting)
• Natuurbeleving
• Wetgeving Natuur
• Toekomstbestendigheid
• Draagvlak
• Grondaankoop

BEPERKINGEN
• Landschapsversterking

Deeltraject C-2
KWALITEITEN
• Aantrekkelijkheid
• Landschapsversterking
• Landschapsbeleving
• Biodiversiteit

BEPERKINGEN
• Draagvlak
• Grondaankoop

Deeltraject C-3
KWALITEITEN
• Comfort
• Aantrekkelijkheid
• Directheid (reistijdbeleving)
• Gebruik
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Medegebruik
• Grondaankoop

BEPERKINGEN
• Klimaatadaptatie (inrichting)
• Natuurbeleving
• Draagvlak

Deeltraject C-4
KWALITEITEN
• Comfort
• Aantrekkelijkheid
• Directheid (reistijdbeleving)
• Gebruik
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Medegebruik
• Grondaankoop

BEPERKINGEN
• Klimaatadaptatie (inrichting)
• Natuurbeleving
• Wetgeving Natuur
• Draagvlak

fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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Deeltraject D-3

Deeltraject D-2

Deeltraject D-1
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VARIANT D
*Zie bijlage voor een nadere toelichting op de waardering van de afwegingen

Deeltraject D-1
KWALITEITEN
• Comfort
• Aantrekkelijkheid
• Directheid (reistijdbeleving)
• Gebruik
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Verkeersveiligheid en Gezondheid
• Landschapsbeleving
• Wetgeving Landschap
• Biodiversiteit
• Klimaatadaptatie (inrichting)
• Natuurbeleving
• Wetgeving Natuur
• Toekomstbestendigheid
• Draagvlak
• Grondaankoop

BEPERKING
• Landschapsversterking

Deeltraject D-2
KWALITEITEN
• Comfort
• Directheid (reistijdbeleving)
• Verkeersveiligheid en Gezondheid
• Wetgeving Landschap
• Draagvlak
• Medegebruik
• Grondaankoop

BEPERKING
• Wetgeving Natuur

Deeltraject D-3
KWALITEITEN
• Aantrekkelijkheid
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Landschapsversterking
• Landschapsbeleving
• Biodiversiteit
• Grondaankoop

BEPERKINGEN
• Directheid (reistijdbeleving)
• Wetgeving Natuur
• Draagvlak

fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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Deeltraject B-5/C-4

Deeltraject B-4

Deeltraject B-3

Deeltraject B-2
Deeltraject A-1/C-1/D-1
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KEUZE ROUTEVARIANT
*Zie bijlage voor een nadere toelichting op de waardering van de afwegingen

Deeltraject A-1/C-1/D-1
KWALITEITEN
• Comfort
• Aantrekkelijkheid
• Directheid (reistijdbeleving)
• Gebruik
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Verkeersveiligheid en Gezondheid
• Landschapsbeleving
• Wetgeving Landschap
• Biodiversiteit
• Klimaatadaptatie (inrichting)
• Natuurbeleving
• Wetgeving Natuur
• Toekomstbestendigheid
• Draagvlak
• Grondaankoop

Deeltraject B-2

KWALITEITEN
• Comfort
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Verkeersveiligheid en Gezondheid
• Wetgeving Landschap
• Biodiversiteit
• Klimaatadaptatie (inrichting)
• Wetgeving Natuur
• Toekomstbestendigheid
• Draagvlak
• Medegebruik
• Grondaankoop

BEPERKING
• Landschapsversterking

BEPERKINGEN
• Landschapsversterking
• Landschapsbeleving
• Natuurbeleving

Deeltraject B-3

KWALITEITEN
• Aantrekkelijkheid
• Directheid (reistijdbeleving)
• Landschapsversterking
• Landschapsbeleving
• Draagvlak
• Grondaankoop

Deeltraject B-4

KWALITEITEN
• Directheid (reistijdbeleving)
• Landschapsversterking
• Landschapsbeleving
• Draagvlak

Deeltraject B-5/C-4

KWALITEITEN
• Comfort
• Aantrekkelijkheid
• Directheid (reistijdbeleving)
• Gebruik
• Bereikbaarheid (Samenhang)
• Medegebruik

BEPERKING
• Grondaankoop

BEPERKING
• Klimaatadaptatie (inrichting)
• Natuurbeleving
• Wetgeving Natuur
• Draagvlak
• Grondaankoop

fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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3.1

Van varianten naar een routevariant

De routevariant kent enkele aandachtslocaties om

Om tot een keuze te komen voor een routevariant is

de route te optimaliseren in directheid. Dit geldt

gekeken naar een drietal aspecten:

niet alleen voor de feitelijk afstand in meters, maar

1.

de afwegingen die van belang zijn om een

ook voor de reistijdbeleving. Directheid van de route

fietsroute die voldoet aan alle richtlijnen

draagt ook bij aan de oriëntatie. De optimalisatie

verantwoord in te passen binnen de fysiek

beperkt de mate van omrijden en werkt positief door

beschikbare ruimte. Hierbij is gekeken naar de

op het gevoel van een vlotte en veilige fietsroute.

vijf aandachtspunten voor fietsroutes die horen

Wel betekent dit dat er gronden aangekocht dienen

bij de eisen van een vlot en veilige route en de

te worden om deze optimalisatie mogelijk te maken.

afwegingen die vanuit de klankbordgroep zijn

Deze beperking is afgewogen in het afwegingskader

meegegeven die een hoge prioriteit behoeven;

en vormt in dit stadium geen doorslaggevende

aansluiting van de variant op de conclusies

factor. De kwaliteiten van de deeltrajecten wegen

uit het stromenonderzoek naar herkomst en

hier tegenop.

2.

bestemmingen, en:
3.

realiseerbaarheid binnen de gestelde eisen uit

In de vertaalslag van het schetsontwerp naar een

het Programma van Eisen.

definitief ontwerp zal met de grondeigenaren
gesproken worden om de haalbaarheid van deze

De beoordeling op bovenstaande aspecten heeft

optimalisaties te onderzoeken. Mocht dit geen

geleid tot een combinatie van trajectdelen uit

uitkomst bieden dan voldoet de variant nog steeds

verschillende varianten.

aan een goede beoordeling op het aspect directheid.

3.2

Afwegingen met een hoge prioriteit

De onderstaande afwegingen zijn met extra gewicht

Vekeersveiligheid en Gezondheid

beoordeeld om tot een optimale variant te komen:

Het zuidelijke deel van de routevariant, vanaf de
Anklaarseweg tot en met de Stadhoudersmolenweg

Directheid

kent een uitstekende beoordeling op het gebied

Geen enkele variant kent een slechte waardering

van verkeersveiligheid en gezondheid. Vrijwel het

als gekeken wordt naar de feitelijke omrijfactor. De

gehele deel bestaat uit een vrijliggend fietspad met

omrijfactor wordt bepaald door een rechte lijn te

vergevingsgezinde bermen (voldoende breedte),

trekken tussen twee aanlandingspunten. In dit geval

weinig kruispunten en een ruim overzicht op de

de Anklaarseweg en de Eekterweg.

omgeving. Een beperkt nadeel is het medegebruik,
doordat

de

weg

wel

toegankelijk

is

voor

De rechte lijn die hemelsbreed tussen de twee

bestemmingsverkeer (de weg heeft een doodlopend  

aanlandingspunten getrokken wordt vormt factor 1.

eind).

Voor een primair fietsnetwerk dient de omrijfactor
maximaal 1,2 te zijn (CROW-richtlijn). De omrijfactor

Uitgangspunt is dat het beperkte medegebruik niet

van de varianten variëren van 1,10 in het beste geval

tot onveilige situaties leidt en hier in de VO-fase een

(10% omrijden) tot aan 1,16 (16% omrijden). Dit

passende inrichting voor ontworpen wordt.

betekent dat alle varianten acceptabel zijn.

fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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2

1

Uitsnede: overzichtskaart Klompenpaden (mogelijk alternatieve verbindingen [1] en [2]).
28

Het traject van de fietsroute in het buitengebied,

Wetgeving Natuur

tussen het zuidelijke aanlandingspunt op de

Een aanzienlijk deel van het gebied tussen

Stadhoudersmolenweg

noordelijke

Apeldoorn en Vaassen maakt onderdeel uit van

aanlandingspunt op het treinbaanpad/Laan van

het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene

Fasna, is niet vrijliggend. Medegebruik vormt hier

Ontwikkelingszone (GO).

en

het

dan ook een groot aandachtspunt (met name het
landbouwverkeer).

Uit de ecologische verkenning (Regelink) blijkt dat
de natuurwaarde (o.a. voor vleermuizen) zeer hoog

De

voorgenomen

fietsroute

kent

een

lage

is langs het Apeldoorns Kanaal. Op dit aspect vormt

intensiteit van medeweggebruikers. Het betreft

een aanzienlijke beperking voor de varianten A en D.

plattelandswegen die doorgaande routes, zoals

Met de routevariant is gekozen voor een fietsroute

de Papegaaiweg, Marleweg en Ramsbrugweg

die zo min mogelijk langs het Apeldoorns Kanaal is

kruisen, maar zelf geen onderdeel uitmaken van

gelegen en zodoende een minimale impact heeft

een doorgaande routes en niet gevoelig zijn voor

op de natuur.   Natuurwaarden worden gespaard,

sluipverkeer. Uitgangspunt is de plattelandswegen

waardoor compensatie nauwelijks aan de orde is.

zoveel mogelijk om te vormen tot een vrijliggend

Ter hoogte van de beekdalen maakt de fietsroute

fietspad. Aandachtspunt in de VO-fase vormt

onderdeel uit van de Groene Ontwikkelingszone,

het realiseren van veilige kruisingen en   overleg

waarbij de inpassing van de fietsroute juist een

met grondeigenaren en aanliggende erven om

kans biedt om aan natuurversterking en beleving te

tot een optimale inrichting te komen, waarbij

werken (door ruimte te bieden aan de beken).

de veiligheid voor de gebruikers gewaarborgd is
en het functioneren van het (agrarische) bedrijf

Medegebruik

gehandhaafd blijft.

Zoals ook aangegeven onder verkeersveiligheid is er
met de routevariant voor een fietsroute gekozen die

Landschapsbeleving

een minimaal aantal kruisingen telt, overzichtelijk

De routevariant maakt optimaal gebruik van de

is en een beperkt aantal gebruikers kent (lage

beleving van aanwezige cultuurhistorische waarden

intensiteit). Bij de keuze is ook rekening gehouden

en een afwisselend en aantrekkelijk landschap. Vanaf

met de aanwezigheid van klompenpadroutes en de

zuid naar noord passeert men diverse omgevingen,

wenselijkheid om deze zoveel mogelijk gescheiden

elk met een eigen kwaliteit en uitstraling. Deze

te houden van de fietsroute (scheiding langzaam en

omgeving werkt motiverend op het gebruik van de

snel verkeer). Een gedeelte van de Wenumseveldweg

fiets en het aantrekkelijke buitengebied te ervaren.

en een beperkt deel van de Veldmaterweg maken
onderdeel uit van het klompenpadnetwerk. De

Uitdaging bij de ontwikkeling van de fietsroute is

verwachting is dat het gebruik van deze delen als

landschaps- en natuurkwaliteit te versterken en de

klompenpad niet leidt tot conflicten of onveilige

zodoende de belevingswaarde te verhogen. Het

situaties. De omgeving is overzichtelijk en de

betreft hier een uniek stukje buitengebied met

piekmomenten van het gebruik per doelgroep

veel variatie op korte afstand en veel zichtbare

verschilt van elkaar, waardoor interactie tussen de

cultuurhistorische objecten.

gebruikers minimaal geacht wordt.

fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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Indien wenselijk zijn er goede alternatieven voor

3.3

Aansluiting op herkomst en bestemmingen

handen om het klompenpadnetwerk enigszins aan te

Uit het   stromenonderzoek wordt geconcludeerd

passen zonder afbreuk te doen aan de beleving. De

dat de belangrijkste externe fietspendelstromen die

Wenumseweg kan de functie als klompenpadroute

de Anklaarsweg kruisen, zich bevinden tussen :

overnemen van de Wenumseveldweg en ter hoogte
van de Veldmaterweg kan de ombuiging in de

•

Vaassen en Apeldoorn West, en:

klompenpadroute rechtgetrokken worden over het

•

het buitengebied van Apeldoorn (Wenum,

bestaande zandpad (zie figuur op pagina 28).

Wiesel en Beemte-Broekland) en Apeldoorn
Centrum.
Een groot deel van deze stromen maakt gebruik van
de Zwolseweg en het treinbaanpad.
De routevariant biedt een alternatief voor de
pendelstromen tussen Vaassen en Apeldoorn
Centrum. Met de routevariant worden de stromen
richting de Stadhoudersmolen en vanuit BeemteBroekland beter gefaciliteerd. Om deze reden is
gekozen voor een aanlandingspunt op de kruising
Anklaarseweg en Kanaal-Noord.
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3.4

Realiseerbaar binnen de gestelde eisen uit het programma van eisen (PvE).

Het PvE is samengesteld uit de opgehaalde informatie uit de project startup en aangescherpt om te gebruiken
als hulpmiddel bij het kiezen van een routevariant. De informatie uit de project startup is vertaald naar eisen,
wensen en aandachtspunten. De eisen vormen een bindend toetsingsmiddel om de routevariant uit te werken
in een gedragen ontwerp. De eisen zijn in december 2019 vastgesteld en staan in het verdere ontwerpproces
niet ter discussie, tenzij er door nieuwe inzichten aanpassingen wenselijk zijn en deze gedragen worden door
zowel de project- als klankbordgroep.
Programma van Eisen (zie ook bijlage)
•

Terughoudenheid met fel kleurgebruik over lange lengtes van het fietspad, uitsluitend op attentiepunten.

•

Twee-richtingen fietspad 4m breed.

•

Comfortabel vlak.

•

Zo min mogelijk oponthoud en stoppen voor de fietsers.

•

Zorg voor ruimte voor medeweggebruikers, zoals wandelaars.

•

Vormgeving fietspad ondergeschikt aan het landschap.

•

Aantrekkelijk divers/afleesbaarheid landschap/historie.

•

Veilige route voor landbouwverkeer, fietsers kunnen passeren, materieel moet elkaar kunnen passeren,
percelen/bedrijven moeten bereikbaar zijn.

•

De gemiddelde trajectsnelheid op de fietsroute bedraagt minimaal 25km/u.

•

De fietsroute is herkenbaar en vindbaar als vlot en veilige fietsroute.

•

Multifunctioneel gebruik blijft een ‘must’.

•

Landschapsaadacht/verbetering is een pré.

•

Dwarsstructuren respecteren (linten/wegen) niet knippen/uitbuigen.

•

Oriëntatiepunten op de route.

•

De ingrepen mogen niet leiden tot een verslechtering van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten
in Natura2000-gebieden.

•

Beperk aantasting (bestaande) ecologische verbindingsfuncties.

•

Houdt rekening met recreatief gebruik en kwaliteit van de beleving (+ op landschap).

•

Beperk hoe dan ook uitstraling van verlichting (wees innovatief).

•

Cultuurhistorisch beeld van de beken respecteren.

•

Historische bruggen laten liggen.

•

Behoud van het bestaande aaneengesloten netwerk aan ecologisch beheerde bermen,min. breedte 1,5m.

•

Geen overhangend groen.

•

Snelle oplossing voor gaten etc. (niet in onderhoudsplan).

•

Rekening houden met opmerkingen.

•

Transparant hoe keuzes gemaakt worden.

•

Actief betrekken van de omgeving in het tot stand komen van twee VO’s.

•

Fietser in de voorrang (ook op erftoegangswegen).

•

Goed zicht op naderend verkeer bij oversteken, bekeken vanaf het fietspad.

•

Toekomstigbestendig eventueel nieuwe gebruikers ook toelaatbaar.

•

Beeklopen nadrukkelijker herkenbaar/zichtbaar maken.
fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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Kaart: De ‘Kanaalvariant’ (rode lijn) in relatie tot de landschapseenheden.
(geel = velden / groen en blauw = kampen en beekdalen / bruin = enk)

4

SCHETSONTWERP
4.1

Schetsontwerp

Het schetsontwerp is uitgewerkt in vier deeltrajecten.

fietsroute Apeldoorn-Vaassen

Per deeltraject is aangegeven welke maatregelen

In dit hoofdstuk wordt de routevariant opgewerkt

getroffen worden, welke aandachtspunten gelden

tot een schetsontwerp voor de ‘Kanaalvariant’.

en welke kansen te benutten zijn. Een aanzienlijk
deel van de aandachtspunten bestaat uit het

Het schetsontwerp (SO) vormt een denkrichting

oplossen van de confrontatie tussen verschillende

voor het opstellen van een Voorlopig Ontwerp in

weggebruikers op met name kruisingen. Zorgen

de volgende fase. Het SO wordt gebruikt voor een

voor een veilige inrichting is hier essentieel.

eerste indicatie van de kosten van de realisatie van de
Kanaalvariant (SSK-raming op SO-niveau). Daarnaast

4.2

De Kanaalvariant

vormt deze de basis voor het voeren van gesprekken

De gekozen fietsroute voor de ‘Kanaalvariant’ vormt

met grondeigenaren en belanghebbenden.

de enige route die in zijn geheel onderdeel uitmaakt
en reageert op de landschappelijke ondergrond van

Bij het vormgeven van het schetsontwerp zijn zowel

de oostelijke Veluweflank (zie de kaart op pagina

voor de landschappelijke inpassing als voor de

32). In noordelijke richting sluit de route aan op de

uitstraling van het fietspad zelf ontwerpprincipes

fietsverbinding via het treinbaanpad richting Epe.

opgesteld. Bij de inpassing van de fietsroute in de
omgeving wordt gekeken naar de te benutten ruimte

Uniek aan de fietsroute is de doorsnijding van vele

langs het fietspad ten behoeve van versterking

landschapseenheden op een betrekkelijk korte

van het landschap en de natuurwaarden. Deze

afstand. Dit heeft met name te maken met de

ontwerpprincipes sluiten aan bij de gebruikte

geomorfologische ondergrond, waarbij sprake is van

ontwerpprincipes voor de ‘Treinbaanpadvariant’,

een drietal ‘droge dalen’ die laagtes vormen in het

waardoor beide varianten op een gelijkwaardige

landschap. In deze laagtes zijn de (sprengen)beken

wijze uitgewerkt en goed vergelijkbaar zijn.

van de Egelbeek, Wenumse beek en Papegaaibeek
gelegen. Daarnaast heeft de in gebruikname van

Bij het verankeren binnen het infrastructuurnetwerk

het landschap door de mens tot in de 20e eeuw de

wordt gekeken naar de aansluiting op overige

contrasten tussen de landschapseenheden versterkt,

infrastructuur, maar ook op welke wijze kruisingen

alvorens deze vanaf de tweede helft van de 20e

plaats vinden en op welke wijze de fietsroute

eeuw zijn gaan vervlakken door ruilverkavelingen en

herkenbaar is als een vlot en veilige fietsroute.

het verwijderen van houtopstanden.

De principes zijn uitgewerkt in de paragrafen 4.3 en

Rondom de beken is sprake van een kleinschalig

4.4.

landschap met een wisselend raamwerk aan
beplantingen op perceelsgrenzen.

fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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Ontwerpprincipe 1:

Ontwerpprincipe voor de Wenumse enk

Ontwerpprincipe 2:

Ontwerpprincipe voor de kampen en beekdalen rondom de Papegaaibeek,
de Wenumsche Beek en de Egelbeek

De Wenumse enk vormt een markante openheid.

4.3

Aansluiting bij de landschapsvisie snelle
fietsroute Apeldoorn-Epe (sept. 2017)

De dekzandkop (natuurlijke hoogte) is door
menselijk handelen extra opgehoogd. Hierdoor

In 2017 is reeds een landschapsanalyse uitgevoerd

zijn de hoogteverschillen in het landschap nog

naar het buitengebied tussen Apeldoorn en Epe. De

nadrukkelijker aanwezig. Anders dan bij het

landschapsvisie maakt zodoende inzichtelijk welke

treinbaanpad doorsnijdt de route niet de dekzandkop

landschappelijke- en cultuurhistorische kwaliteiten

(waardoor er steilranden ontstaan), maar beweegt

aanwezig zijn en op welke wijze de realisatie van

deze mee met de aanwezige hoogteverschillen.

een vlot en veilige fietsroute mogelijke gevolgen

Tot slot vormen de velden (het Wenumsche veld),

heeft voor deze waarden en op welke manier

als meest recent ontgonnen landschapseenheden

kwaliteitswinst is te behalen.

in een geordend patroon (orthogonaal), een sterk
contrast met de meer natuurlijke en dynamische

Uit de landschapsvisie komen vier ontwerpprincipes

uitstraling van de kampen en de beekdalen.

naar voren die relevant zijn voor de uitwerking van
de routevariant in een schetsontwerp (zie pagina’s

Vanwege deze bijzondere ligging op de flank van

34 en 36). Dit zijn:

de Oost-Veluwe vormen de gebiedskarakteristieken
een belangrijk uitgangspunt om de fietsroute in

•

Ontwerpprincipe voor de enken

te passen in het landschap en waar mogelijk de

•

Ontwerprpincipe voor de kampen en beekdalen

ontwikkeling van een fietsroute te laten bijdragen

•

Ontwerpprincipe voor de velden

aan landschapsversterking. Daarbij wordt aansluiting

•

Ontwerpprincipe voor de stedelijke omgeving

gezocht bij ander landschapsbeleid (zoals herstel
van natuurwaarden in de beekdalen). In paragraaf

De ontwerpprincipes worden in dit hoofdstuk

4.3 zijn de landschapstypen nader beschreven en

nogmaals nader uiteengezet.

uitgewerkt in ontwerpprincipes.
Naast de landschappelijke betekenis vormt de route
ook een interessante cultuurhistorische schakel
tussen de voormalige Baronnenlijn (treinbaanpad)
en het Apeldoorns Kanaal. Langs de route zijn
diverse rustpunten aangewezen om de geschiedenis  
over deze structuren en objecten te vertellen.
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Ontwerpprincipe 3:

Ontwerpprincipe voor de velden (het Wenumsche Veld)

Ontwerpprincipe 4:

Ontwerpprincipe voor de stedelijke omgeving (Apeldoorn en Vaassen)

Ontwerpprincipe 1 voor de Wenumse enk

Ontwerpprincipe 3 voor de velden

•

•

•
•

De fietsroute is op, of deels in, de enk gelegen
(steilranden).

gelegen, waarbij de bomenrijen langs de wegen

De fietsroute is ondergeschikt aan de openheid

(ontginningsassen) en paden zorgen voor een

van de enk.

opdeling in open ruimten: de ‘kamerstructuur’.

Er zijn geen beplantingsstructuren aanwezig

•

langs de fietsroute die de route benadrukken,
zoals bomenrijen.
•

•

De fietsroute is in een half-open landschap

De fietsroute op het dijklichaam (voormalige
spoorlijn) doorsnijdt de ‘kamerstructuur’.

•

De wisselende beplanting langs het dijklichaam

De overwegend haakse (dichte)

draagt niet bij aan de beleving van de

beplantingsstructuren die de vorm van

openheid van de velden. Door het verwijderen

de oorspronkelijke enk begeleiden zijn

van struweel en ecologisch beheer blijft de

beeldbepalend, zoals houtwallen.

openheid rondom de fietsroute beeldbepalend.

Plekgewijs kan er sprake zijn van beplanting

•

Het dijklichaaam van de voormalige spoorlijn

langs de route, zolang deze niet de route aanzet

is  bepalend als doorgaande structuur

als beeldbepalende structuur. Dit kunnen

(begeleiding door bestaande bomen is hieraan

vrijstaande bomen, bomengroepen, struweel

ondergeschikt).

en esrandbeplanting zijn.

•

Plekgewijs kan sprake zijn van beplanting
(bomen) langs de route, zolang deze de route

Ontwerpprincipe 2 voor de kampen en beekdalen

niet aanzet als beeldbepalende structuur.

•

De fietsroute doorkruist een landschappelijk

Het is wenselijk dat struweel zoveel mogelijk

raamwerk van (overwegend) aaneengesloten

verwijderd wordt tbv zicht op het open

landschapselementen (houtwallen/-singels).

landschap. Hierbij dient een ecologische

De fietsroute maakt GEEN onderdeel van

afweging gemaakt te worden.

•

het landschappelijke raamwerk en kent een
•

overwegend open uitstraling.

Ontwerpprincipe 4 voor de stedelijke omgeving

Vanaf de fietsroute wordt ingezet op de

•

beleving van de afwisseling van open ruimten.
•

•

Rondom het beekdal wordt ingezet op

De fietsroute maakt onderdeel uit van de
bebouwde kom.

•

De fietsroute kent een gevarieerde invulling,

openheid en het benadrukken van de

afhankelijk van de identiteit van de stedelijke

lengterichting van beplantingsstructuren.

omgeving.

Plekgewijs kan er sprake zijn van beplanting

•

Overwegend parkachtige invulling gericht

langs de route, zolang deze niet de route aanzet

op de beleving van een prettige groene

als beeldbepalende structuur. Dit kunnen

woonomgeving.

vrijstaande bomen, bomengroepen en/of
struweel zijn.

•

Geen aanplant van landschapsstructuren of
landschapssoorten. Contrast versterken met
het buitengebied door soorten te kiezen die
passen bij een stedelijke omgeving, zoals
beplanting met een hoge sierwaarde en/of
herfstkleuren.

fietsroute Apeldoorn-Vaassen
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1 op 100

Principeprofiel
•
•

•

1m

4m

Minimale breedte van het geasfalteerde
fietspad bedraagt 4 meter.
Aan weerszijden van het fietspad is sprake van
1 meter vergevingsgezinde en draagkrachtige
berm (obstakelvrij).
Naast een minimale functionele ruimte van 6
meter is sprake van een variabele breedte van
bermen ten behoeve van de landschappelijke
inpassing (afgestemd op het landschapstype).

1m

Ontwerpprincipe 1 “Herkenning”
KLEUR IN SCHETSONTWERP

Toepassen van een dubbele onderbroken
middenbelijning (asmarkering) en kantmarkering.
In VO-fase afstemmen op toe te passen huisstijl
(symbool- en kleurgebruik).

1m

1,55m

1m
0,1m

2m

KLEUR IN SCHETSONTWERP

Ontwerpprincipe 2 “Attentie”

0,3m

0,1m

Koppeling tussen ontwerpprincipe 1 en 3, waarbij
door verandering van de middenbelijning door het
toevoegen van kleurgebruik attentie gevraagd wordt
voor een veranderende situatie, zoals het naderen
van een kruispunt (kleurstelling bepalen in VO-fase).
De lengte varieert van 50 tot en met 75 meter vanaf
het kruispunt (gemiddeld 7 tot 10 seconden).

0,1m

KLEUR IN SCHETSONTWERP

Ontwerpprincipe 3 “Kruising”
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Toepassen van een gekleurd vlak (rood) op de
kruisende weg, waarbij de middenbelijning  van de
fietsroute (ontwerpprincipe 2 “attentie”) doorloopt
om aan te geven dat de fietser in de voorrang
zit. Het fietspad wordt verhoogd aangelegd om
zichtbaarheid te vergroten en aan te geven dat
deze in de voorrang zit. De kruisende weg wordt
versmald om attentie te vragen en het rijgedrag
(snelheid) aan te passen. Afhankelijk van de
intensiteit op de kruisende weg zijn de maatregelen
aan te vullen met richtingspijlen en sensor-gevoelige
verlichting voor zichtbaarheid in het donker.

4.4

Ontwerpprincipes infrastructuur

Ontwerpprincipe 1 “Herkenning”

Los van de ontwerpprincipes voor de inpassing

De basisbelijning van de fietsroute bestaat uit

van de fietsroute in de omgeving (zie paragraaf

doorgetrokken

4.3) hebben wij een drietal ontwerpprincipes

asmarkering met onderbroken strepen. Dit profiel

opgesteld voor het toepassen van belijningen en

straalt rust en ingetogenheid uit, maar geeft

kleurvakken op de fietsroute (zie pagina 38). Met

toch de hiërarchie aan ten opzichte van andere

deze drie ontwerpprincipes wordt gestreefd naar

fietsinfrastructuur. Naast herkenbaarheid zorgt een

een eenduidige en herkenbare uitstraling van

dubbele asmarkering voor meer veiligheid doordat

de fietsroute. Niet alleen wordt hierbij gekeken

er meer ruimte is tussen de twee fietsstroken en

naar een uitstraling die de omgevingskwaliteit

fietsers elkaar zodoende minder snel raken wanneer

respecteert (geen fel kleurgebruik), maar ook

ze kort langs de asmarkering fietsen. In de VO-fase

naar de bijdrage van de inrichting aan een veilige

wordt een keuze gemaakt in het kleurgebruik en het

verkeerssituatie (attentie vragen).

eventueel toepassen van een symbool (huisstijl) als

kantstrepen

en

een

dubbele

aanvulling op de asmarkering.
De ontwerpprincipes vormen de denkrichting voor
een uitwerking van de uitstraling van het fietspad

Ontwerpprincipe 2 “Attentie”

in de VO-fase. In deze fase van het schetsontwerp

Het is van belang om een fietser tijdig te attenderen

geeft het de aandacht weer voor een standaard

op een veranderende situatie. Bij ontwerpprincipe

uitstraling (herkenbaarheid) met op de juiste

1 kan de fietser ervan uitgaan dat er geen sprake is

momenten aandacht voor het verhogen van de

van kruisend verkeer. Bij nadering van een zijweg

attentie nabij kruisingen en zijwegen. Daarnaast

of kruising wordt ontwerpprincipe 2 toegepast.

zorgt het toepassen van deze principes ervoor dat

Dit houdt in dat minimaal 50 meter van tevoren

infrastructurele aanpassingen nu al meengenomen

een extra kleur wordt toegevoegd aan het fietspad

worden in de kostenraming, waardoor deze in de

tussen de asmarkeringen. De introductie van deze

VO-fase niet als onvoorziene kostenpost opgenomen

kleur vindt maximaal 75 meter van tevoren plaats,

hoeft te worden. De uiteindelijke uitstraling van het

zodat er op het gewenste moment, nabij de kruising,

fietspad wordt bepaald in de VO-fase.

de alertheid aanwezig is (te vroeg introduceren kan
ervoor zorgen dat de fietser de alertheid weer kwijt

Principeprofiel

is op het punt dat deze gevraagd wordt).

Het principeprofiel vormt de basis voor de
uitwerking van de routekeuze in het schetsontwerp.

Ontwerpprincipe 3 “Kruising”

Hierbij wordt uitgegaan van een geasfalteerd

Bij kruisingen is de fietser altijd in de voorrang. Dit

fietspad met een breedte van minimaal 4 meter

wordt verduidelijkt door het fietspad verhoogd aan

met aan weerszijden een draagkrachtige en

te leggen en het kleurgebruik uit ontwerpprincipe 2

vergevingsgezinde berm van 1 meter (obstakelvrij).

door te zetten over de kruising. Daarnaast worden

Afhankelijk van het landschapstype wordt daarnaast

richtingspijlen toegevoegd en de plateaus op de

gekeken naar het optimaal inrichten van de

kruisende weg in een (rood) kleurvak gezet, zodat

bermen ten behoeve van landschapsversterking en

naderend verkeer tijdig geattendeerd wordt. De

natuurwaarden.

kruisende weg wordt (visueel) versmald om te
zorgen dat naderend verkeer geattendeerd wordt

Hierbij wordt gekeken naar het verbreden van de

op het kruisende fietsverkeer dat in de voorrang zit.

berm naar minimaal 1,5 meter om als ecologische

Rondom de kruising wordt rekening gehouden met

berm te kunnen functioneren en het toevoegen van

voldoende overzicht (zichtdriehoeken). Afhankelijk

houtopstanden buiten de vergevingsgezinde berm,

van

veelal in aanvulling op bestaande beplanting.

aangevuld met sensor-gevoelige verlichting.

de

verkeersdruk

worden
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Deeltraject 1

Deeltraject 1
40

Anklaarseweg - Kanaal Noord

DEELTRAJECT 1		

Anklaarseweg <-> Kanaal Noord

MAATREGELEN

Algemene maatregelen
• Over de gehele lengte, van de Anklaarsweg tot aan de Stadhoudersmolenweg realiseren van een vrijliggend
fietspad.
• Afwaarderen van Kanaal Noord naar een fietspad van 4 meter breed met aan weerszijden 1 meter
vergevingsgezinde en draagkrachtige berm.
• Verbreden van de bermen tot minimaal 1,80 meter en toepassen van ecologisch bermbeheer.
• Opheffen bedrijfsontsluiting bedrijventerrein Kanaal Noord via de weg Kanaal Noord en ontsluiten op de
Oost Veluweweg via de Halvemaanweg.
• Bestemmingsverkeer Kanaal Noord ook ontsluiten via de Halvemaanweg op het fietspad Kanaal Noord met
de mededeling “auto te gast”.
• Optimalisatie van de fietsroute door deze rechtdoor te laten gaan op de Kanaaldijk en de aanwezige
bossage te verwijderen.
Toepassing ontwerpprincipes landschappelijke inpassing
• Behouden parkachtige uitstraling met vrijstaande bomen (ontwerpprincipe stedelijke omgeving).
• Compensatie van groen (bossage) tussen het fietspad Kanaal Noord en de fietsontsluiting richting de Oost
Veluweweg (zie deeluitwerking 1).
Toepassing ontwerpprincipes infrastructuur
• Over de gehele lengte toepassen ontwerpprincipe 1 “herkenning”.
• Toepassen van ontwerpprincipe 2 “attentie” richting de kruising Anklaarsweg (vri).
• Toepassen van ontwerpprincipe 3 “kruising” bij aansluiting van de Halvemaanweg op het fietspad Kanaal
Noord. Inleiding  van zijaansluiting door toepassen van ontwerpprincipe 2 “attentie” (zie deeluitwerking 1).

AANDACHTSPUNTEN

Verlichting
• De omgeving is ruim en overzichtelijk. Daarnaast is er regelmatig sprake van passanten en is er weinig
dichte beplanting aanwezig. Hiermee is in belangrijke mate al een sociaal veilige omgeving aanwezig. Lage
verlichting, bijvoorbeeld als onderdeel van het fietspad kan afdoende zijn.

KANSEN

Rustpunten
• Ter hoogte van de sluis in het Apeldoorns Kanaal kan de rustplek een kwaliteitsimpuls krijgen, o.a. door het
toevoegen van beplanting met sierwaarde en het toevoegen van (zit)meubilair en informatie.
Natuurontwikkeling
• Een andere (ecologisch) beheer van de bermen en het toevoegen van beplanting langs het Apeldoorns
Kanaal kan leiden tot een verhoogde biodiversiteit (foerageer- en schuilmogelijkheden) en vormt een
voedselbron (bijvoorbeeld besdragende beplanting).
• Realisatie van nieuwe ecologische bermen door verwijderen van asfalt.
Compensatielocatie
• Dit deeltraject biedt de ruimte om beplanting te compenseren (indien nodig) voor te vellen houtopstanden
langs andere deeltrajecten.
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Deeltraject 2

Deeltraject 2
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Stadhoudersmolenweg

DEELTRAJECT 2

optie A

Stadhoudersmolenweg

MAATREGELEN

Algemene maatregelen
• Realiseren van een ruime en vloeiende bocht om het fietspad op Kanaal Noord op de fietsbrug over het
Apeldoorns Kanaal te ontsluiten.
• Huidige fietspaden ten oosten van het Apeldoorns Kanaal aanpassen en als ondergeschikte structuren
ontsluiten op de nieuwe vlot en veilige fietsroute (zie deeluitwerking 2).
• Verbreden van het huidige vrijliggende fietspad langs de Stadhoudersmolenweg naar 4 meter breed.
• Realiseren van een oversteek over de Stadhoudersmolenweg richting de Wenumseveldweg, waarbij de
fietser in de voorrang is. Veiligheid vergroten door het toevoegen van een middeneiland.
• Gedeeltelijk verwijderen van het huidige fietspad in de binnenzijde van de bocht Stadhoudersmolenweg.
Doorgaande fietsers ontsluiten via de buitenbocht over de Wenumseveldweg (zie deeluitwerking 2).
• Toevoegen van attentie-lichten (op sensor) bij de fietsoversteek over de Stadhoudersmolenweg.
Toepassing ontwerpprincipes landschappelijke inpassing
• Vergroenen van de uitstraling van het bedrijventerrein door het toevoegen van hagen in de brede bermen
(ontwerpprincipe stedelijke omgeving). Naast beeldkwaliteit dragen deze bij aan het attenderen op een
veranderende omgeving richting de fietsoversteek over de Stadhoudersmolenweg (Natuurlijk sturen). De
hagen stoppen op ongeveer 50 meter voor de oversteek en zijn een aanvulling op ontwerpprincipe 2 om
de weggebruiker te attenderen op fietsers. Rondom de oversteek is volledig zicht op de fietsers.
Toepassing ontwerpprincipes infrastructuur
• Over de gehele lengte toepassen ontwerpprincipe 1 “herkenning”.
• Toepassen van ontwerpprincipe 2 “attentie” richting de fietsoversteek over de Stadhoudersmolenweg.
• Toepassen van ontwerpprincipe 3 “kruising” bij de oversteek over de Stadhoudersmolenweg (realisatie
uitbuiging met middeneiland). Inleiding  van de oversteek door toepassen van ontwerpprincipe 2 “attentie”
(zie deeluitwerking 2).

AANDACHTSPUNTEN

Fietsbrug Apeldoorns Kanaal
• De huidige brug over het Apeldoorns Kanaal heeft een breedte van 3 meter en voldoet daarmee niet aan
de gewenste minimale breedte van 4 meter voor de fietsroute.
Doorstroming over de Stadhoudersmolenweg
• Aan de zuidzijde van de Stadhoudersmolenweg is geen ruimte om een ruime boogstraal te maken voor een
vlotte vloeiende doorstroming van de fietsroute, aangezien hier bedrijfskavels gelegen zijn. De veiligheid is
vergroot door het toevoegen van een middeneiland en uitbuigen van de rijbaan, zodat de fietser vanuit het
zuiden richting het noorden langer tijd heeft om tegemoet komend verkeer te signaleren.
• Vanwege dit aandachtspunt is een tweede optie opgesteld (zie deeltraject 2 optie B).
Verlichting
• Duidelijk aanlichten van de oversteek over de Stadhoudersmolenweg (naast het toevoegen van attentieverlichting op sensor).
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DEELTRAJECT 2

optie B

Stadhoudersmolenweg

MAATREGELEN

Algemene maatregelen
• Realiseren van een ruime en vloeiende bocht om het fietspad vanaf Kanaal Noord op de nieuwe
fietsbrug over het Apeldoorns Kanaal te ontsluiten. De nieuwe fietsbrug is ten noorden van de
Stadhoudersmolenweg gelegen. Realisatie van een nieuwe brug bundelt de oversteekplekken rondom
het Apeldoorns Kanaal, waardoor deze niet verderop op de Stadhoudersmolenweg ter hoogte van de
Wenumse veldweg hoeft plaats te vinden.
• Huidige fietspaden ten oosten van het Apeldoorns Kanaal aanpassen en als ondergeschikte structuren
ontsluiten op de nieuwe vlot en veilige fietsroute (zie deeluitwerking 2).
• Realiseren van een nieuw fietspad van 4 meter breed met aan weerszijden 1 meter vergevingsgezinde en
draagkrachtige berm aan de noordzijde van de Stadhoudersmolenweg. Rekening houden met voldoende
afstand ten opzichte van de Stadhoudersmolenweg door deze op minimaal 5 meter te situeren.
• Behoud van het huidige vrijliggende fietspad langs de zuidzijde van de Stadhoudersmolenweg (lokaal
fietsverkeer naar de bedrijven).
Toepassing ontwerpprincipes landschappelijke inpassing
• Vergroenen van de uitstraling van het bedrijventerrein door het realiseren en behouden van brede bermen
(ontwerpprincipe stedelijke omgeving), ten behoeve van ecologisch bermbeheer. Eventueel aan te vullen
met vrijstaande bomen of bomengroepen.
Toepassing ontwerpprincipes infrastructuur
• Over de gehele lengte toepassen ontwerpprincipe 1 “herkenning”.
• Toepassen van ontwerpprincipe 2 “attentie” richting de fietsoversteek over de Stadhoudersmolenweg.
• Toepassen van ontwerpprincipe 3 “kruising” bij de oversteek over de Stadhoudersmolenweg (behoud
van het middeneiland). Inleiding  van de oversteek door toepassen van ontwerpprincipe 2 “attentie” (zie
deeluitwerking 2).

AANDACHTSPUNTEN

Nieuwe fietsbrug
• Aangezien de huidige fietsbrug over het Apeldoorns Kanaal al een te smalle breedte heeft en het de vraag
is of deze verplaatsbaar is, wordt voorgesteld om een nieuwe fietsbrug te realiseren met een breedte van 4
meter voor het fietspad.
Verlichting
• Duidelijk aanlichten van de oversteek over de Stadhoudersmolenweg (naast het toevoegen van attentieverlichting op sensor).

KANSEN

Compensatielocatie
• Dit deeltraject biedt de ruimte om beplanting te compenseren (indien nodig) voor te vellen houtopstanden
langs andere deeltrajecten.
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Deeltraject 3

Deeltraject 3
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Wenumseveldweg - Laan van Fasna

DEELTRAJECT 3		

Wenumseveldweg - Laan van Fasna

MAATREGELEN

Algemene maatregelen
• Omvormen van de Wenumseveldweg naar een vrijliggend fietspad, tussen de Stadhoudersmolenweg en
de Papegaaiweg. Huidige asfaltweg met grasbetonstroken vervangen voor een geasfalteerd fietspad van 4
meter breed met aan weerszijden 1 meter vergevingsgezinde en draagkrachtige bermen. Behouden van de
bestaande houtopstanden.
• Behoud huidige breedte en geasfalteerde Veldmaterweg tot aan de kruising met de Marleweg, aanpassen
belijning en toevoegen van enkelzijdige- en dubbelzijdige bomenrijen. Behoud van gemengd verkeer.
• Realisatie van een vrijliggende fietspad tussen de Marleweg en de Ramsbrugweg (optimalisatie
route). Deels verwijderen  van huidige geasfalteerde Veldmaterweg (zie deeluitwerking 5) en
landschapsversterking door toevoegen van esrandbeplanting. Afstemming grondeigenaren in VO-fase.
• Omvormen van de onverharde De Flesse naar een vrijliggend geasfalteerd fietspad van 4 meter breed.
Behoud van de bestaande houtopstanden. Onderzoeken ontsluiting erven in VO-fase.
• Realisatie van een vrijliggend fietspad tussen De Flesse en het treinbaanpad (optimalisatie route).
Afstemming grondeigenaren in VO-fase.
• Aanpassen kruisingen met de Papegaaiweg, de Marleweg, de Ramsbrugweg en De Flesse.
• Kwaliteitsimpuls beekdalen: toevoegen brug en natuurontwikkeling Papegaai-, Wenumse- en Egelbeek.
Toepassing ontwerpprincipes landschappelijke inpassing
• Behoud van de enkelzijdige bomenrij langs de Wenumseveldweg en De Flesse die onderdeel vormen van
de groene ‘kamerstructuur’ (ontwerpprincipe de velden).
• Compensatie van groen (bomen) langs de Wenumseveldweg (opvullen ‘gaten’ in de enkelzijdige bomenrij)
en Veldmaterweg (toevoegen enkel-zijdige en dubbelzijdige beplanting ter versterking kleinschaligheid).
• Omvormen agrarische percelen langs de beken (Papegaaibeek, Wenumse beek en Egelbeek) naar een
natuurvriendelijke inrichting, inclusief houtopstanden.
• Toevoegen van esrandbeplanting ter hoogte van de Wenumse enk (tussen de Marleweg en de
Ramsbrugweg (ontwerpprincipe de enken).
• Behouden van de openheid in het jonge ontginningenlandschap tussen De Flesse en het treinbaanpad.
Nieuwe fietspad niet inrichten met hoog opgaande beplanting (ontwerprincipe de velden).
Toepassing ontwerpprincipes infrastructuur
• Over de gehele lengte toepassen ontwerpprincipe 1 “herkenning”.
• Toepassen van ontwerpprincipe 2 “attentie” richting de kruisingen van de Papegaaiweg, de Marleweg, de
Ramsbrugweg en De Flesse.
• Toepassen van ontwerpprincipe 3 “kruising” bij de kruising met de Papegaaiweg, de Marleweg, de
Ramsbrugweg en De Flesse.

AANDACHTSPUNTEN

KANSEN

•

Rekening houden met aanliggende bebouwing en natuurwaarde van de beekdalen bij het toepassen van
mate van verlichting en type verlichtingsarmaturen.

•

Herinrichting van het erf Wenum Hoeve (verplaatsen kuilvoer) biedt kansen om meer overzicht te
realiseren.
Aan de zuidzijde van het beekdal Papegaaibeek is een zandweg gelegen. Het zandpad maakt onderdeel
uit van het klompenpad Holhorsterpad. Deze locatie is geschikt om een rustpunt te realiseren voor beide
routes, met informatievoorziening.
Toevoegen van herkenningspunten (landmarks) ter hoogte van de Papegaaiweg en het treinbaanpad als
duiding van de vlotte en veilige fietsroute (huisstijl).
De herinrichting van de beekdalen kunnen gebruikt worden ter compensatie van het aanleggen van het
fietspad binnen de GNN-contour.
Het opvullen van de bomenlanen weegt mee in de compensatieopgave.
Het toevoegen van esrandbeplanting langs de Wenumse enk weegt mee in de compensatieopgave.

•
•
•
•
•

fietsroute Apeldoorn-Vaassen

47

Deeltraject 4
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Fietsbrug Laan van Fasna

DEELTRAJECT 4

Optie fietsbrug Laan van Fasna

MAATREGELEN

Algemene maatregelen
• Realisatie van een fietsbrug over de Laan van Fasna als oplossing voor een ongelijkvloerse kruising.
Mogelijk om te vergelijken met de optie van een tunnel in het ontwerp voor de treinbaanpadvariant.
• Hellingspercentage van 2 tot 2,5%.
• Transparante uitstraling van de brug ter hoogte van de bebouwing langs de Vormerij en de Gieterij.
• Hoogte van de aardenwal maximaal 2 tot 2,5 meter.
• In de VO-fase nadere afstemming over de uitstraling van de fietsbrug (ambitie kwaliteitsniveau).
• Rekening houden met wandel- en fietsaansluiting van de woonwijk op de Poelweg.
Toepassing ontwerpprincipes landschappelijke inpassing
• Niet van toepassing
Toepassing ontwerpprincipes infrastructuur
• Over de gehele lengte toepassen ontwerpprincipe 1 “herkenning”.

KANSEN
Sociale veiligheid
• De verkenning naar de realisatie van een fietsbrug biedt de mogelijkheid om te voorzien in een route die
rekening houdt met sociale veiligheid. Bij tunnels is het wenselijk om in ieder geval de in- en uitgangen te
kunnen zien in verband met gevoel van veiligheid. Een fietsbrug biedt overzicht en daarmee een groter
gevoel van veiligheid.

fietsroute Apeldoorn-Vaassen

49

6

5

4
3

2A

2B

1

50

Schetsontwerp met de locaties van de deeluitwerkingen.

4.5

Nadere detaillering van het schetsontwerp

Op diverse locaties langs de ‘Kanaalvariant’ zijn
in het schetsontwerp aandachtspunten aanwezig
die vragen om een aangepaste inrichting, een
geoptimaliseerde inrichting of een geheel nieuwe
inrichting. Het betreft hier een zestal locaties die
een nadere uitwerking dienen te krijgen in de VOfase (zie de kaart op pagina 50).
In de volgende fase beschikken wij over een
inmeting en Klic-gegevens, waardoor de ruimtelijke
situatie duidelijk in beeld is. Op basis van deze
nauwkeurigheid

kunnen

de

uitwerkingen

aangescherpt worden.
4.6

Doorkijk richting het Voorlopig Ontwerp

In het schetsontwerp is de mogelijkheid aanwezig
om

rondom

de

Stadhoudersmolenweg

te

kiezen voor optie A (zuidelijke route) of optie B
(noordelijke route). Beide opties zijn meegenomen
in de kostenraming. Beide opties rondom de
Stadhoudersmolenweg gaan uit van een gelijkvloerse
aansluiting. In het klankbordgroepoverleg van 12
december 2019 is de wens uitgesproken om te
onderzoeken of hier een ongelijkvloerse aansluiting
mogelijk is, zoals ook voorzien wordt ter hoogte van
de Laan van Fasna (een tunnel of fietsbrug). In het
schetsontwerp is gekozen voor een gelijkvloerse
kruising in verband met de beperkte aanwezig
ruimte rondom de Stadhoudersmolenweg, de
Grift en het Apeldoorns Kanaal. Met name de
hellingshoeken bij een tunnel of fietsbrug vragen
om veel ruimtebeslag waarbij het ook ongewenst is
om scherpe bochten te maken.
In

de

VO-fase

worden

deze

opties

echter

meegenomen in de afweging, mocht zich er een
kans voordoen om de projectgrens te verruimen
in afstemming op andere beoogde ontwikkelingen
rondom de Stadhoudersmolenweg.
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