Verslag van inspraak
Fietsroute F348 Deventer-Epse-Gorssel-Zutphen
9 oktober 2020 - Definitief

Projectteam F348 - Roland Hendriksen (projectleider)
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1. Inleiding
Dit is een verslag van alle vragen en antwoorden uit de inspraakronde voor het voorlopig ontwerp
van de fietsroute F348. Doel van deze fietsroute is dat iedereen vlot en veilig kan fietsen van en
naar Deventer, Epse, Gorssel en Zutphen. Ook Eefde maakt gebruik van de F348 via een eigen
toevoerroute. Vlot en veilig fietsen betekent dat fietsers vaker voorrang krijgen op auto’s of eerder
groen bij verkeerslichten. Fietspaden en -stroken worden breder en, waar dat nog niet zo is, van
asfalt of beton. Fietsers en autoverkeer worden beter gescheiden.
De Cleantech Regio (acht samenwerkende gemeentes) en provincie Gelderland voeren dit
project samen uit. Wanneer er hierna gesproken wordt over Cleantech Regio wordt hiermee de
volledige samenwerking, dus met provincie Gelderland, bedoeld.
Er zijn drie verschillende routemogelijkheden
bekeken. Welke van deze routes biedt de
beste kansen als F348 fietsroute, waarover
scholieren, forensen en recreanten vlot, veilig
en makkelijk kunnen doortrappen? Waar is
voldoende ruimte, welke route trekt de meeste
fietsers (potentie)? Waar is de minste
grondonteigening nodig, en hoe behoud je de
ecologische en cultuurhistorische kwaliteit van
dit gebied? Uit dit onderzoek kwam een
voorkeur voor de zogenaamde
combinatieroute. Deze route loopt vanaf
Deventer voor een deel langs de N348. Ten
zuiden van Gorssel buigt ze af van deze N348
om via het landelijk gebied uit te komen op het
bedrijventerrein De Mars in Zutphen.
De stuurgroep Fietsruggengraat van Cleantech
Regio bepaalt of en waar de fietsroute wordt
uitgevoerd. In de stuurgroep zitten de
wethouders van de Cleantech Regio
gemeentes en de gedeputeerden van
Gelderland en Overijssel. Ook de
gemeenteraden en provincie Gelderland
krijgen het besluit voorgelegd. Als iedereen
inderdaad besluit om de route uit te voeren,
dan gebeurt dat in stappen. Op zijn vroegst
worden de eerste routedelen eind 2021 of
begin 2022 uitgevoerd. Eerst komt er nog een
definitief ontwerp waarin precies staat
beschreven welke afmetingen en materialen
gebruikt worden.
Op 25 maart 2020 heeft de stuurgroep
Fietsruggengraat de voorkeur voor deze route
voorlopig vastgesteld. De stuurgroep besluit
begin 2021 of de fietsroute F348 wordt
aangelegd. Hiervoor willen zij de mening,
aandachtspuntenpunten en wensen horen van
grondeigenaren, aan- en omwonenden en
gebruikers van de combinatieroute. Daarom
zijn zij in de maanden mei tot en met juli
uitgenodigd om te reageren op het concept van
Figuur 1 - Overzichtskaart combinatieroute
het voorlopig ontwerp. Wat zijn knelpunten?
Welke oplossingen zijn bedacht? Of wat kan
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beter aan het ontwerp? Alle aanwonenden en grondeigenaren ontvingen een brief en via de
media is bekend gemaakt dat er gereageerd kon worden op de plannen. Iedereen kon de
rapporten over de F348 lezen en op verschillende manieren reageren op het voorlopig ontwerp.
Reageren kon onder meer via een digitale Denkmee-kaart op www.vlotveiligfietsen.nl. Van deze
mogelijkheid is veel gebruik gemaakt. Aanvullend zijn eind juni en begin juli 2020 in totaal zes
informatiebijeenkomsten gehouden waar iedereen persoonlijk geïnformeerd kon worden over de
plannen.
Met alle ingekomen aandachtspunten wordt het voorlopig ontwerp verbeterd en afgerond. Alle
op- en aanmerkingen worden door de project- en stuurgroep?, bekeken en afgewogen, en het
ontwerp wordt aangepast. Begin 2021 moet duidelijk worden of de aanleg van een verbeterde
fietsroute tussen Deventer, Epse, Gorssel, Eefde en Zutphen gewenst en haalbaar is.
Waar staan we?
In 2017 heeft Cleantech Regio het gebruik van de F348 onderzocht en een schetsontwerp
gemaakt. De verkenning beantwoordt vragen als:
hoeveel fietsers rijden er nu en in de toekomst over de F348?
is er overal plek om de F348 te maken?
wat zijn de kosten?
In 2018 is als aanvulling op de verkenning onderzocht hoeveel fietsers gebruik gaan maken van
een fietsroute die helemaal door het landelijke gebied gaat (tussen N348 en IJssel).
Eind 2018 is besloten om de F348 beter uit te werken in een voorlopig ontwerp. In het voorjaar
en zomer van 2020 is een inspraakronde gehouden, waarin om- en aanwonenden, gebruikers en
grondeigenaren reacties en verbeterpunten konden geven. Dit document is het verslag van deze
inspraakronde. Met de kennis uit de inspraakronde kijkt de projectgroep nogmaals kritisch naar
de tussenversie die nu van het voorlopig ontwerp is getoond.
De stuurgroep Fietsruggengraat van Cleantech Regio ontvangt daarna van de projectgroep een
eindversie van het voorlopig ontwerp met een kostenraming. De stuurgroep besluit of de F348
wordt aangelegd en via welke route die dan gaat. De gemeenteraden van Deventer, Lochem en
` Zutphen en de provincie Gelderland bespreken het plan voordat de stuurgroep een definitief
besluit neemt.
In de volgende fase wordt het definitieve ontwerp opgesteld en worden er procedures gestart om
bijvoorbeeld bestemmingsplannen te wijzigen of vergunningen te verkrijgen. In deze fase kan er
officieel bezwaar en beroep tegen de F348 worden gemaakt. Het definitief ontwerp toont hoe de
fietsroute er precies uit komt te zien. Ook in deze fase zijn er weer inspraakmogelijkheden. Met
het definitief ontwerp wordt de aanbesteding en aanleg opgestart.
In de vorige projectfase is voor 3 routevarianten uitgebreid onderzoek gedaan hoe de fietsroute
aangelegd kan worden en wat de knelpunten zijn. Alle routes zijn uitgewerkt in een voorlopig
ontwerp (tussenversie). De routes zijn volledig ingemeten en er zijn verschillende onderzoeken
uitgezet op het gebied van ecologie, cultuurhistorie en verkeersstromen. Voor de verbetering van
de fietsroute is op verschillende plekken van de route een aanpassing van de woon- of
natuuromgeving nodig. De voorkeursroute (combinatieroute) is als meest geschikte route uit de
vergelijking van de drie varianten gekomen.
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1.1

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat achtergronden. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de inspraak heeft
plaatsgevonden. Hier vindt u ook vanuit welke belangen mensen hebben gereageerd
(bijvoorbeeld aanwonende, fietser, etc.)
De ontvangen inspraakreacties met de antwoorden van de projectgroep staan in hoofdstuk 3 De
reacties en aandachtspunten worden per thema (veiligheid, verlichting etc.) behandeld. In enkele
paragrafen vind je kaderteksten. Die geven extra informatie over veel ontvangen vragen of
opmerkingen.

5

2. Inspraak en deelnemers
In dit hoofdstuk leest u wat Cleantech Regio heeft gedaan om iedereen te informeren over de
plannen. Daarbij moet u denken aan om- en aanwonenden, maar ook aan grondeigenaren en
gebruikers van de route. Vervolgens leest u hoe iedereen zijn wensen, opmerkingen en
aandachtspunten kon indienen.

2.1

Wat vooraf ging aan de inspraak: de klankbordgroep

Toen in 2015 de eerste ideeën ontstonden over het verbeteren van de fietsroute heeft Cleantech
Regio een klankbordgroep gevraagd om mee te kijken en denken. Deze klankbordgroep bestaat
uit leden van dorps- en wijkraden, ondernemersverenigingen, Veilig Verkeer Nederland
(inmiddels opgeheven), politie, Cumela en Fietsersbond. De klankbordgroep adviseert de
projectgroep. Ze denkt bijvoorbeeld mee hoe je de belangen van omwonenden afweegt tegen het
algemene belang van een betere fietsroute. De klankbordgroep is sinds 2016 negen keer bij
elkaar geweest. De laatste bijeenkomst was op 23 april 2020, toen de voorkeursvariant bekend is
gemaakt.

2.2

Inspraak en aankondiging

2.2.1 Informatie via brief, website en huisbezoeken
In de week van 27 april 2020 hebben alle grondeigenaren en aan- en omwonenden van de
combinatieroute een brief ontvangen van Cleantech Regio. In deze brief stond informatie over het
project, de voorkeursroute en de inspraakmogelijkheden. Ook werden informatiebijeenkomsten
aangekondigd voor juni of september 2020. Er werd kort informatie gegeven over het plan. Voor
meer informatie over de fietsroute F348 werd verwezen naar de website www.vlotveiligfietsen.nl.
In een tweede brief van 10 juni werden grondeigenaren en om -en aanwonenden van de
combinatieroute uitgenodigd voor één van de zes informatiebijeenkomsten. Ook informeerden wij
de mensen hoe zij hun reactie op het ontwerp konden geven, namelijk via de Denkmee-kaart op
de website www.vlotveiligfietsen.nl, mail of tijdens zes informatiebijeenkomsten.
2.2.2 Inspraak en informatie via de website
Vanaf 12 juni stond op de website www.vlotveiligfietsen.nl meer informatie over de routekeuze
met de achterliggende rapporten. Deze informatie werd niet eerder geplaatst, omdat wij eerst
persoonlijk de eigenaren wilden informeren van de percelen waar de fietsroute overheen is
getekend. In de periode tot 18 juni is de digitale kaart interactief gemaakt. Vanaf 19 juni was deze
Denkmee-kaart voor iedereen beschikbaar. Het was mogelijk heel precies een plek op de kaart te
selecteren om daar een reactie te plaatsen. Op de website werd uitgelegd hoe men kon reageren
via de Denkmee-kaart. Mensen konden officieel tot 27 juli 2020 reageren. In de praktijk stond de
Denkmee-kaart tot 17 augustus online.
2.2.3 Huisbezoeken
In een aantal gevallen is het voorlopig ontwerp over grond van particuliere eigenaren getekend.
Vanwege corona kon de projectgroep van Cleantech Regio deze grondeigenaren niet spontaan
bezoeken. In plaats hiervan hebben alle grondeigenaren twee keer een brief ontvangen met de
vraag om contactgegevens door te geven. Op deze manier hebben wij met veel bewoners en
bedrijven gesproken. Daarbij hielden we rekening met coronamaatregelen. De gesprekken liepen
vaak telefonisch via beeldbellen of in overleg op 1,5 meter afstand.
Ook hebben we mensen gesproken die geen grondeigenaar waren, maar zichzelf via e-mail
melden.
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2.2.4 Informatieavonden
Op 23 en 30 juni, en 2 juli zijn in totaal zes informatiebijeenkomsten gehouden. Op 23 juni en 2
juli in ‘Het Hart’ in Eefde en op 30 juni in ’t Trefpunt in Gorssel. Deze bijeenkomsten zijn
aangekondigd:
- via lokale huis-aan-huis-bladen,
- in de brieven aan omwonenden en bedrijven,
- op de website www.vlotveiligfietsen.nl,
- via de informatiekanalen van gemeentes Deventer, Lochem, Zutphen en de Cleantech Regio
Ondanks de coronamaatregelen, zijn de informatiebijeenkomsten goed bezocht.
Datum, tijd

Locatie

23 juni 2020, 19.00 - 20.30
30 juni 2020, 15.00 - 16.30
30 juni 2020, 17.00 - 18.30
30 juni 2020, 19.00 - 20.30
2 juli 2020, 17.00 - 18.30
2 juli 2020, 19.00 – 20.30

Het Hart, Eefde
’t Trefpunt, Gorssel
’t Trefpunt, Gorssel
’t Trefpunt, Gorssel
Het Hart, Eefde
Het Hart, Eefde

Aantal
bezoekers
12
18
19
26
9
19

De bezoekers konden vragen stellen aan leden van de projectgroep. De projectgroep gaf uitleg
over het waarom van de fietsroutes, waarom de combinatieroute de voorkeur heeft van de
stuurgroep en hoe mensen konden reageren. Mensen kregen ter plekke uitgelegd hoe ze thuis
aandachtspunten konden aangeven op de Denkmee-kaart.
2.2.5 Planning en corona
De uitbraak van de corona in maart 2020 had gevolgen voor de planning, voorbereidingen en de
werkwijze van het projectgroep. De informatiebijeenkomsten konden pas georganiseerd worden
nadat bijeenkomsten met groepen weer waren toegestaan. Door de inzet van een digitale
‘Denkmee-kaart’ is de vertraging door corona beperkt gebleven. Voordeel van deze kaart is dat
iedereen thuis alle informatie kan bekijken en hierop kan reageren. Hierdoor raken veel meer
mensen betrokken dan wanneer er alleen informatieavonden zouden zijn gehouden. Omdat er
veel meer reacties werden ingestuurd dan verwacht, was er meer tijd nodig voor het verwerken
van alle reacties.

2.3 Mogelijkheden om in te spreken
Tot 27 juli konden inwoners en gebruikers van de fietsroute reageren op het ontwerp van de
combinatieroute. Dit kon op vier manieren:
 Denkmee-kaart
Op de website www.vlotveiligfietsen.nl stond een Denkmee-kaart met het ontwerp van de
voorkeursroute. Bezoekers van de site konden hier precies de locatie aangeven
waarover ze opmerkingen hadden. Het is de tweede keer dat de Cleantech Regio een
Denkmee-kaart gebruikt. Er zijn op deze wijze 324 reacties ontvangen. Bij 228 reacties
stond een naam. Dit waren 60 unieke personen. Bij 225 reacties kregen we ook een emailadres. 99 van de reacties zijn anoniem ingestuurd. Gemiddeld worden 4 à 5 reacties
per unieke persoon gegeven.
 E-mail
De Cleantech Regio was ook via het mailadres fietsroutes@cleantechregio.nl bereikbaar.
Het mailadres stond vermeld in de informatiebrieven en stond op de website
www.vlotveiligfietsen.nl. In de inspraakperiode zijn via de mail 40 reacties ontvangen. In
sommige gevallen was de reactie aanleiding tot een huisbezoek of een telefoongesprek.
Enkele personen hebben zowel reacties ingediend via de Denkmee-kaart en mail.
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2.4

Informatiebijeenkomsten
Op de informatiebijeenkomsten konden bezoekers een reactieformulier achterlaten. 3
personen hebben hier gebruik van gemaakt.
Post
Enkele inwoners hebben ook brieven gestuurd.

Wie hebben er gereageerd?

Dankzij de reacties op de Denkmee-kaart heeft de projectgroep een duidelijk overzicht van
aandachtspunten, maar ook over het draagvlak voor de fietsroute. De gevraagde extra informatie
(locatie, het belang van indiener etc.) geeft achtergrond bij hoofdstuk 3 en 4. Zo is er meer inzicht
in:
- welke belangen en belanghebbenden er zijn;
- in welke gebieden veel of juist weinig is gereageerd;
- in hoeverre de belangen specifiek spelen bij de combinatievariant;
- vanuit welke belangen veel of weinig is gereageerd.
Deze inzichten zijn ook nuttig voor de toekomstige ontwerpen van de F348. De regio kan de
gegevens gebruiken om de inwoners en gebruikers te bereiken die eerder in de praktijk lastiger te
bereiken waren. Of om extra publiciteit te geven in gebieden waaruit nu weinig reacties kwamen.
2.4.1 Achtergrond van de reacties
Aan de personen die gereageerd hebben via de Denkmee-kaart is onder andere gevraagd vanuit
welke rol zij reageren. De reacties kwamen van:
- bewoners
- bedrijven
- automobilisten
- personen die verschillende vervoersmiddelen gebruiken
- fietsers
- recreanten
- (transport)vervoerders
7 personen hebben gekozen voor de categorie ‘overigen‘.
2.4.2 Waar komen de reacties vandaan?
Er is ook gevraagd naar het woongebied. De volgende gebieden zijn aangegeven:
- Deventer
- Epse
- Gorssel
- Eefde
- Buitengebied Lochem
- Buitengebied
- Overig
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Hieronder ziet u:
- Wat de verhouding is tussen het aantal vragen en suggesties.
- Welke onderwerpen mensen het meest noemen.
- Welke rol de meeste reacties opleverden.
- Op welke momenten het meest werd gereageerd.

Figuur 2 - Overzicht ontvangen reacties
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3. Reacties en aandachtspunten
In dit hoofdstuk zijn de ingestuurde vragen en reacties samengevoegd. Dit is om de privacy te
beschermen van de mensen die reageren en het verslag leesbaar te houden. De leden van de
projectgroep en de adviseurs die werken aan het ontwerp hebben wel volledig inzage in de
ingestuurde inspraakreacties.

3.1

Inspraakreacties over de ligging van de voorkeursroute en
ruimtegebruik

De inspraakreacties uit deze paragraaf gaan over de voorkeursroute die in maart 2020 voorlopig
is vastgesteld.
Waarom kijkt de Cleantech Regio alleen naar de combinatieroute?
De stuurgroep Fietsruggengraat heeft uitgebreid gesproken over drie routevarianten. Er is
gekeken naar een route langs de N348, door het gebied tussen N348 en IJssel en een
combinatieroute. De combinatieroute gaat ten noorden van Gorssel langs de N348 en ten
zuiden van Gorssel door het landelijke gebied. De combinatieroute is als voorkeursroute
vastgesteld en in de inspraak gebracht. De definitieve keuze voor de combinatieroute wordt
pas later gemaakt. Toch vindt de stuurgroep het belangrijk om de aanwonenden van de
combinatieroute snel duidelijkheid te geven dat deze route de voorkeur heeft. Dit komt
doordat er tussen Gorssel en Eefde maar weinig ruimte is om het huidige fietspad langs de
N348 aan te passen. Als we de landelijke richtlijnen zouden volgen, moeten we daar veel
bomen kappen of tuinen en zelfs woonpercelen aankopen. Daarmee verander je het
landschap en de woonomgeving van veel mensen. Bij de Combinatieroute speelt kap en
aankoop van tuinen en woonpercelen bijna niet.

Figuur 3 - Ingestuurde reacties over voorkeursroute (vlnr: gedeelte Deventer-Gorssel, gedeelte Gorssel en gedeelte
Gorssel-Zutphen)

Leg de F348 helemaal langs de N348. Daar wordt het meest gefietst en het scheelt een
tunnel. (16 reacties)
De argumenten die u noemt voor de N348-variant kloppen. Er zijn echter ook een aantal
bezwaren. Het fietspad ligt ingeklemd tussen de weg, bomen en particuliere gronden. Er is weinig
ruimte om het fietspad te verbreden. En er blijven onveilige situaties door de kruisende uitritten.
Je zou voor het verbreden van het fietspad de bomenrij kunnen kappen. Maar dat tast het
woonplezier en het landschap te veel aan. Ook zouden wij delen van voortuinen en zelfs
woningen kunnen aankopen. Vanwege de bezwaren geven we de voorkeur aan de
combinatieroute. Meer over de voor- en tegens van de N348-variant vindt u in het tussenrapport
voorlopig ontwerp 2020. Dit rapport vindt u op de website www.vlotveiligfietsen.nl
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Kan het ontwerp zo gemaakt worden dat het niet over mijn grond gaat? (9 reacties)
Dat weten we nog niet. De routes zijn een voorlopig ontwerp. Deze ontwerpen gaan uit van een
fietsroute die goed vindbaar is, veilig andere wegen kruist en goed in het landschap is
opgenomen. Andere ontwerpen zijn misschien ook mogelijk. Na de gesprekken met de
grondeigenaren passen we het voorlopig ontwerp nog aan. Daarbij nemen we alle belangen mee,
ook het belang van grondeigenaren. Het kan echter zijn dat de fietsroute straks toch over
particuliere kavels gaat.
Maak de N348 tussen Gorssel en Eefde 60 km per uur. Dan heb je ook meer mogelijkheden
om de fietsroute in te passen. (7 reacties)
De provincie Gelderland onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor het veiliger maken van
de N348 tussen Eefde en Gorssel. Daarbij kijkt ze ook of het veiliger is om de maximum snelheid
te verlagen naar 60 km per uur. Maar zo’n verlaging van de maximum snelheid heeft
waarschijnlijk geen invloed op de inpassing van de fietsroute. Bovendien zijn er andere
argumenten tegen de N348-variant dan snelheid. Zie hiervoor het kader hierboven en het
tussenrapport voorlopig ontwerp 2020 dat op de website www.vlotveiligfietsen.nl staat.
Kan de F348 tussen Deventer en Gorssel niet beter over de IJsseldijk gaan? (6 reacties)
Een route via de IJsseldijk is wel onderzocht maar hier is niet voor gekozen. Dit heeft twee
redenen:
 Het aantal gebruikers. Deze route ligt verder weg van Epse, Gorssel en Eefde dan de
N348-route of de combinatieroute. Daardoor verwachten we via de IJsseldijk ongeveer
de helft minder fietsers.
 Het kost meer tijd en grondaankoop om een route via de IJsseldijk aan te leggen.
Via de IJsseldijk moeten we vooral bij het noordelijk deel van de route veel eigenaren van
tuinen en (verpachte) grond uitkopen.
De combinatieroute is een fijne, veilige route. (5 reacties)
De combinatieroute, biedt goede mogelijkheden voor een fijne en verkeersveilige fietsroute
tussen Deventer, Gorssel en Zutphen. Het kan trouwens zijn dat het ontwerp van de fietsstraat
tussen Gorssel en Zutphen nog wordt aangepast. Dit komt omdat CROW eind dit jaar een
landelijk onderzoek publiceert over hoe je fietsstraten buiten de bebouwde kom het beste kunt
inrichten. Dit onderzoek gaan we gebruiken bij het ontwerp van de F348.
Kan de N348 naar een andere plek? Dan ontstaat er rond de huidige rijbaan meer ruimte
voor de fiets of kan de rijbaan een fietsstraat worden. (5 reacties)
Nee het is niet mogelijk de N348 te verplaatsen. In 2011 en 2012 is een uitgebreid onderzoek
geweest naar andere routes tussen Zutphen en Deventer. Een andere route bleek niet mogelijk
en dat heeft het bestuur toen ook vastgesteld. De redenen hiervoor gelden nog steeds: er is te
weinig ruimte, er zijn ecologische bezwaren en het was te duur.
Waarom gaat de F348 niet door Eefde? (5 reacties)
Het klopt dat de voorkeursroute voor de F348 niet door Eefde loopt. Eefde heeft wel een goede
toevoerroute naar de F348. De F348 biedt een vlotte, goede verbinding naar Zutphen en
Deventer. We vinden het belangrijk om bedrijventerrein De Mars in deze route op te nemen,
zodat ook deze werknemers van de route gebruik gaan maken. F348 begint in Zutphen op de
Mars en eindigt in Deventer ten noorden van de A1 bij het kruispunt Deventerweg - Teugseweg.
Waarom eindigt de F348 in Zutphen op de Mars? (4 reacties)
De F348 eindigt op De Mars en loopt via een toevoerroute door naar het centrum van Zutphen
omdat dit belangrijke economische bestemmingen zijn. Er werken veel mensen die gebruik
kunnen maken van deze route en de toevoerroute sluit aan op het station Zutphen. We willen
bereiken dat fietsers via een veilige, snelle en duidelijke route van en naar F348 worden geleid.
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Kan niet beter de kruising bij Quatre Brasweg veilig gemaakt worden om over te steken,
in plaats van een tunnel bij Gorssel? (3 reacties)
Voor een tunnel op de kruising van de N348 met de Quatre Brasweg/Flierderweg is geen ruimte.
De kruising wordt dit jaar nog wel verbeterd. Er komen brede middeneilanden, die de snelheid op
de provinciale weg minderen, en waardoor fietsers de weg in twee keer kunnen oversteken. Toch
geeft dit nog niet de veiligheid die past bij de F348. We verwachten dat veel van de fietsers uit
Gorssel straks gebruik maken van de tunnel bij Gorssel. We hebben namelijk onderzocht dat de
meeste fietsers die bij Quatre Brasweg de straat oversteken, uit Gorssel komen. Zij hoeven
straks niet meer te wachten voor de stoplichten bij de Hoofdstraat. Door meerdere reacties die
zijn ingestuurd heeft de projectgroep als aandachtspunt meegekregen om te checken of fietsers
inderdaad gebruik gaan maken van een tunnel bij Gorssel.
Kunnen jullie niet beter het ontbrekende stuk fietspad tussen de Zutphenseweg en de
Eefdense Enkweg in Eefde aanleggen? (3 reacties)
Dit fietspad aan de zuidkant van de rondweg Eefde (N348) is onderdeel van de onderzochte
N348-route. Het fietspad heeft twee minpunten. Het eerste minpunt is de oversteek bij de rotonde
N348 Zutphenseweg. Het tweede minpunt is de grondaankoop die nodig is. Er is onder andere
particuliere grond nodig om met comfortabele bochten en hellingen op de hoogte van de brug te
komen.
De combinatieroute is ongeschikt als fietsroute. (2 reacties)
Wij denken dat de combinatieroute geschikt is. Het is de bedoeling om de route veiliger voor
fietsers te maken dan nu het geval is. Dit doen we door van de landbouwwegen tussen Gorssel
en Zutphen een fietsstraat te maken. Een fietsstraat is een straat die lijkt op een fietspad, maar
waar ander verkeer ‘te gast’ mag rijden (zie ook kadertekst in hoofdstuk 3.9 verkeersveiligheid).
De combinatieroute is aantrekkelijker voor gebruikers dan de N348-route. Het landschap is
afwisselend en aantrekkelijk.
Waarom wordt het bestaande fietspad tussen Gorssel en Eefde niet verbeterd? (2 reacties)
Dit stuk fietspad wordt een belangrijke toevoerroute naar de fietsroute F348. Er staat groot
onderhoud gepland voor de provinciale weg tussen Deventer en Zutphen. Bij dit groot onderhoud
gaan we ook het fietspad verbeteren. In het najaar van 2020 maken provincie Gelderland en de
betrokken gemeentes hierover afspraken.
Wat is de breedte van de fietsroute tussen Gorssel en Zutphen? (2 reacties)
Deze vraag gaat over het zuidelijk deel van de combinatieroute, buiten de bebouwde kom. Op die
plek komt een fietsstraat. Dit is een straat die er uitziet als een fietspad. Er mogen ook auto’s
rijden maar die zijn ‘te gast’. De breedte van zo’n fietsstraat is 4,60 meter met daarnaast een
bermverharding van 30 cm aan beide zijden. In totaal is de breedte dus 5,20 cm. Het kan zijn dat
de breedte nog aangepast wordt. Dit hangt af van wat het CROW adviseert. Het CROW doet op
dit moment onderzoek naar fietsstraten buiten de bebouwde kom. Zie ook het kader op bladzijde
30.
Waarom wordt de directheid van de combinatieroute en N348-route gelijk gewaardeerd?
(2 reacties)

Bij het afwegingscriterium directheid wordt er gekeken naar de mate van omrijden in zowel
afstand als tijd. Bij de beoordeling daarvan komen wij tot de conclusie dat er geen wezenlijk
onderscheid valt te maken tussen de combinatieroute en de N348-route. Over de gehele route
gezien is de combinatieroute iets korter dan de N348-route. Maar voor fietsers met
herkomst/bestemming Eefde geldt dit bijvoorbeeld niet.
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Waarom gaat de fietsroute niet over de Ravensweerdweg en Domineesteeg? (2 reacties)
De twee belangrijkste argumenten om de F348 niet via de Ravenweerdsweg en de
Domineesteeg te laten gaan zijn:
 Fietsers met een herkomst of bestemming in Gorssel gaan naar verwachting geen
gebruik maken van deze route. Bij de combinatieroute en de N348-route is dat wel het
geval.
 Verkeersveiligheid/doorstroming verkeer
De oversteek bij de Ravensweerdweg/Elfuursweg met de N348 is een probleem. Fietsers
komen hier in conflict met het autoverkeer op de N348. Vanwege ruimtegebrek is een
tunnel op deze locatie niet mogelijk. Behoud van de verkeersregelinstallatie (VRI) is
daarmee de enige mogelijkheid. Dit is ongunstig voor de doorstroming van het
autoverkeer op de N348 en voor fietsers op de F348. Dit is onwenselijk. Doelstelling is
juist om een vlotte en veilige fietsroute te realiseren.

Waarom wordt de F348 om Gorssel geleid? Het is niet korter en kost veel geld. (2 reacties)
Het reistijdsverschil is afhankelijk van het tijdstip waarop door Gorssel gefietst wordt. Maar
tijdwinst is niet de reden dat de fietsroute langs de rondweg loopt. Het is meer dat het voor de
doorgaande fietser veel comfortabeler en zelfs veiliger is als hij/zij door kan fietsen langs de
rondweg. In Gorssel gaat de fietser namelijk door een verblijfsgebied. Hier wordt gewandeld,
overgestoken, gestopt, geparkeerd, laden en lossen enzovoorts.
Leidt de fietsroute door Gorssel en pas daar de weg aan, bijvoorbeeld met een vrij liggend
fietspad. (2 reacties)
Het ontwerp van de F348 loopt direct naast de rondweg Gorssel, omdat dit een verkeersveilige,
vlotte en meer directe route is voor doorgaande fietsers. Dit zijn de belangrijkste doelstellingen
voor een fietsroute zoals de F348. In de huidige situatie rijden fietsers bij Gorssel via de
Hoofdstraat in het centrum van Gorssel. Die route heeft meerdere drempels, gelijkwaardige
kruisingen en een verharding met straatstenen. Dat is minder veilig en comfortabel. Een
fietsstraat aanleggen is hier ook niet mogelijk omdat er in de Hoofdstraat te veel auto’s rijden. Die
blijven daar in de toekomst ook rijden. De straat is namelijk een winkelstraat. Onder meer het
laden en lossen op deze plek, maakt het ook onveilig voor fietsers die willen doorrijden.
Past de fietsroute langs de rondweg Gorssel of moet er grond aangekocht worden?
(2 reacties)

De F348 past grotendeels op overheidsgrond. Ten Noorden van de Elfuursweg is mogelijk
grondaankoop nodig om een 4 m breed fietspad te kunnen realiseren met een smalle berm. In
het ontwerp is een beperkte grondaankoop van een strook van circa 1 m bij de woningen aan de
Deventerweg opgenomen. Hierdoor kunnen de aanwezige bomen en de parkeerstrook behouden
blijven. Alternatief kan zijn om de bomen te kappen en de parkeerplaatsen te verwijderen.
Waarom worden de bochten niet meegenomen in de waardering van de directheid van
twee varianten, combinatieroute en de N348-route? (1 reactie)
Voor wat betreft afstand zijn de combinatieroute en de N348 route ongeveer even lang. De
combinatieroute slingert wat meer, maar de N348-route maakt een soort boog (L-vorm) over de
lengte van de route. Overigens speelde directheid geen rol bij de voorkeur voor de
combinatieroute. De stuurgroep Fietsruggengraat heeft voor de combinatieroute gekozen op
grond van het verwachte aantal fietsers (potentieel gebruik), verkeersveiligheid, aantrekkelijkheid,
maatschappelijk belang, realisatietermijn en omdat ie berekend is op de toekomst.
Waarom zijn de uitritten langs de N348 onveiliger dan de uitritten langs de
combinatieroute? (1 reactie)
De wegen in het landelijk gebied kennen veel minder autoverkeer en de maximumsnelheid is
lager. Dit zorgt ervoor dat in- en uitrijden van uitritten verkeersveiliger is dan op de N348.
Op de N348 is de kans groter dat automobilisten moeten afremmen en stilstaan voor fietsers
voordat ze de weg op of af kunnen rijden. Op de combinatieroute is de kans op kopstaartbotsingen van automobilisten of ongelukken tussen auto’s en fietsers kleiner. Verder
worden fietsers niet gehinderd door auto’s die op het fietspad wachten tot ze de weg op kunnen
rijden.
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Langs de N348 is het niet aantrekkelijk fietsen. (1 reactie)
Het fietspad langs de N348 kent veel lange rechtsstanden. Ook het lawaai van autoverkeer zorgt
voor een andere beleving dan fietsen door het buitengebied.
Kan het fietspad langs de rondweg Gorssel niet beter aan de westkant van de N348 gelegd
worden? (1 reactie)
Hiervoor is al aangegeven waarom de fietsroute niet over de dijk naar Deventer gaat. De
fietsroute moet ergens bij Gorssel de N348 kruisen met een tunnel. Hoe noordelijker deze tunnel
wordt aangelegd hoe meer inwoners en bezoekers van Gorssel moeten omfietsen om via de
F348 naar Zutphen te fietsen. Dat leidt tot een lager gebruik van de fietsroute en verleidt fietsers
om de N348 op minder goed ingerichte plekken over te steken, met alle gevaar van dien. Vanuit
kostenoverwegingen is het dus beter te volstaan met één tunnel in het zuiden van Gorssel.
Waarom wordt gekozen voor de combinatieroute terwijl de ecologische verkenning
adviseert om de F348 langs de N348 te leggen? (1 reactie)
Ecologie is, net als landschap, cultuurhistorie en explosieven, niet bepalend voor de routekeuze.
Wel is het een belangrijke randvoorwaarde. Verder geeft de ecologische verkenning niet een heel
duidelijke voorkeur voor één van beide routes. Het kappen van eiken voor het verbreden van het
fietspad langs de N348 heeft een negatief ecologisch effect. Terwijl bij de combinatieroute vooral
het plaatsen van verlichting een ecologisch aandachtspunt is. Bij de nadere uitwerking van de
fietsroute wordt bekeken hoe je de ecologische waarden kunt behouden of misschien zelfs
versterken. Daarbij is het natuurlijk belangrijk om goed te kijken welke verlichting wenselijk is.
Waarom is gekozen voor de combinatievariant terwijl die veel meer (scherpe) bochten
kent?(1 reactie)
Het aantal bochten speelde geen rol bij de keuze voor de combinatievariant. Cleantech Regio
heeft een voorkeur voor de combinatieroute op grond van het verwacht aantal fietsers (potentieel
gebruik), verkeersveiligheid, aantrekkelijkheid, maatschappelijk belang, realisatietermijn en omdat
ie ook in de toekomst geschikt is.
Past een fietsstraat op de huidige breedte van de weg? (1 reactie)
Ja, op basis van de landelijke richtlijn voor fietsstraten binnen de bebouwde kom past het
ontwerp van de fietsstraat op de huidige breedte van de weg. Met fietsstraten buiten de
bebouwde kom hebben we in Nederland minder ervaring. Op dit moment onderzoekt het CROW
hoe deze fietsstraten functioneren. Op basis van dit onderzoek bekijken we of we het ontwerp
moeten aanpassen. Hieronder een schematische weergave van ons ontwerp.

Figuur 4 - Doorsnede fietsstraat

Wordt veiligheid meegewogen in de routekeuze? (1 reactie)
De verkeersveiligheid is meegewogen bij de keuze voor de combinatieroute. De sociale veiligheid
is niet meegewogen. Ze is wel nadrukkelijk besproken in de projectgroep. De reden is dat er ook
andere routes mogelijk zijn in het gebied. Als iemand de combinatieroute ‘s avonds niet sociaal
veilig vindt, kan hij of zij via het fietspad langs de N348 rijden.
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Kan de route niet beter via de Molbergsteeg naar Deventer? (1 reactie)
Een route via de Molbergsteeg is niet direct (fietsers moeten omfietsen) en onaantrekkelijk omdat
deze gaat via de industriegebieden van Deventer. Hier komt veel vrachtverkeer voor. Vanwege
de verkeerveiligheid worden fietsers bij voorkeur zoveel mogelijk gescheiden van deze
vrachtwagens. Dit is bij een route via de Molbergsteeg bijna onmogelijk.
Is overwogen om de fietsroute langs de spoorlijn te leiden? (1 reactie)
In de verkenning (in 2016) is de fietsroute langs de spoorlijn in beeld geweest. Deze route is
afgevallen vanwege het lage verwachte gebruik en de hoge kosten. Het lage gebruik komt omdat
Gorssel niet wordt bediend.
Leidt de route tussen Gorssel en Eefde via de Lindeboomweg. Hier wordt al veel gefietst.
(1 reactie)

In een eerder stadium (verkenning in 2016/2017) is de route via de Lindeboomweg verkend.
Vanwege een laag verwacht gebruik van deze route, is deze toen afgevallen. Er is geen
aanleiding om te veronderstellen dat dit nu veranderd is.
Kunt u er voor zorgen dat mijn perceel ontsloten blijft naar de openbare weg? (1 reactie)
Wij komen hier bij de grondeigenaar op terug wanneer het ontwerp verder uitgewerkt wordt.
Afsluiten van percelen doen we niet.

3.2

Inspraakreacties over archeologie, landschap en cultuurhistorie

Figuur 5 - Ingestuurde reacties over voorkeursroute

De F348 past niet in de landelijke omgeving aan qua kleur, verlichting, etc. (12 reacties)
Om de fietsroute veilig te kunnen inrichten is een aanpassing van de weg noodzakelijk. Hierdoor
verandert de beleving die we jaren gewend zijn. Uitgangspunt voor de vlotte en veilige fietsroute
is wel dat de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit op zijn minst worden gerespecteerd. Liever
nog willen we deze versterken.
Welk effect heeft verlichting op de landschappelijke kwaliteit? (3 reacties)
Dit is afhankelijk van de uitwerking van verlichting. Hoge lichtmasten die bij schemer en donker
permanent branden hebben een ander impact dan bijvoorbeeld lage en slimme verlichting die
meebeweegt met de fietser. De verlichting wordt nog nader uitgewerkt voordat een definitieve
keus wordt gemaakt van de route.
Laat het zuidelijke deel van de combinatieroute zoals die is. (2 reacties)
Wij vinden een aanpassing tot fietsstraat noodzakelijk. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid
en het comfort. De huidige inrichting voldoet niet aan de eisen van een vlotte en veilige fietsroute.
De fietser heeft geen duidelijke plek op de weg. Wij willen het verkeer op de fietsroute op
kruispunten voorrang geven.
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Door de F348 verstedelijkt het buitengebied (2 reacties)
Er zijn geen plannen om langs de fietsroute te gaan bouwen. In het bestemmingsplan is
vastgelegd dat er geen stedelijke activiteiten in het buitengebied kunnen worden ontwikkeld.
Tunnels passen niet bij het dorpse karakter. (2 reacties)
Het uitgangspunt voor de ontwerpen is dat we willen dat het voor iedereen prettig en veilig wonen
is in een mooie omgeving. De afgelopen periode hebben wij inwoners in de omgeving van de
fietsroutes benaderd om aandachtspunten te leveren. Dit om te zorgen voor een veilige fietsroute
waarlangs het ook prettig wonen is. De komende periode verwerken wij de aandachtspunten van
de omgeving in het voorlopige ontwerp. Het ontwerpen van een tunnel die past bij de omgeving is
daar onderdeel van.
Waarom is landschap niet meegewogen in de routekeuze? (1 reactie)
Net als ecologie, cultuurhistorie en explosieven, wegen we het landschap niet mee in de
routekeuze. Het geldt echter als een belangrijke randvoorwaarde. We gaan hier pas diepgaand
naar kijken als we het voorontwerp verder uitwerken. Dan kijken we naar de juiste balans tussen
de verkeerskundige inrichting (bijvoorbeeld welke rode kleur de fietsstraat krijgt of welke
verlichting nodig is) en de landschappelijke kwaliteit (rust, beeld).
Hoeveel grond moet (extra) aangekocht worden voor behoud landschappelijke waardes?
(1 reactie)

Landschappelijke kwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor het ontwerp. Op dit moment lijkt
het niet nodig om hiervoor extra grond te moeten aankopen.
Wordt er rekening gehouden met monumenten en NSW Natuurschoonwet? (1 reactie)
Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar cultuurhistorie en ecologie. De aandachtspunten uit deze
onderzoeken zijn en worden meegenomen in de verdere uitwerking van de F348.

3.3

Inspraakreacties over geluid en luchtkwaliteit

Figuur 6 - Ingestuurde reacties over geluid en luchtkwaliteit

Komen er geluid-reducerende voorzieningen (o.a. aan de woningen)? (3 reacties)
Nee. Bij de aanleg van de nieuwe fietsroute zult u geluidsoverlast kunnen ervaren door de
bouwactiviteiten. Als de fietsroute klaar is, verwachten we niet dat u meer geluid ervaart door de
route.
Zijn er alternatieven voor een haag die geluid en uitlaatgassen tegenhoudt? (1 reactie)
Een haag haalt verkeer uit het oog, maar heeft geen invloed op geluid en uitlaatgassen. Als er
een haag verwijderd moet worden, dan gaan we met de aanwonende in gesprek om te kijken
naar een alternatief.

16

Ik moet omrijden door de F348. Dit geeft meer uitstoot. (1 reactie)
De wegen waarover de fietsroute loopt, blijven berijdbaar voor (vracht-)auto's of
landbouwvoertuigen. Er verandert dus niets in de bereikbaarheid van aanliggende percelen of
bedrijven. De uitstoot neemt zelfs af wanneer meer mensen de fiets gebruiken in plaats van de
auto.
Tussen Deventer en Gorssel ligt nu een fietspad langs de N348. Dit blijft in de toekomst ook zo.
Het fietspad wordt alleen verbeterd zodat je er vlot kunt doorrijden en het veiliger is voor fietsers.
Tussen Gorssel en Zutphen is de bedoeling om een fietsstraat aan te leggen. Fietsstraten zijn
juist bedoeld om fietsers en overig verkeer veilig samen over één rijbaan te laten rijden.
Welk effect heeft verlagen van snelheid op de N348 op de uitstoot van wegverkeer?
(1 reactie)

Deze vraag staat los van de vlotte fietsroute. De verlaging van 80 naar 60 km per uur leidt niet tot
een verbetering van de luchtkwaliteit. Dit komt omdat de verbrandingsmotoren in auto’s bij 60 km
per uur veel minder efficiënt werken.
De schoorsteen van de composteringsinstallatie stinkt. (1 reactie)
Deze vraag staat los van de fietsroute. Het gaat hier waarschijnlijk over het slibverwerkingsbedrijf
op De Mars. Als u stankoverlast ervaart kunt u een melding doen via de website van de
gemeente Zutphen. Overigens heeft het bedrijf vergunning aangevraagd voor een nieuwe pijp
van 125 meter. Als deze geplaatst wordt, moet de stankoverlast voor de omgeving voorbij zijn.
De ontluchting bij de verkeerslichten Mettrayweg stinkt. (1 reactie)
Deze opmerking staat los van de verbetering van de F348. Verkeerslichten hebben geen
ontluchting en kunnen dan ook niet stinken. De geur komt vermoedelijk ergens anders vandaan.
Als u stank ervaart kunt dit melden via de website van de gemeente Lochem (melding openbare
ruimte (mor))
Wat is jullie plan om uitstoot van fijnstof te waarborgen of te beperken? (1 reactie)
Ongeveer 15% van de uitstoot van fijnstof in Nederland komt door het wegverkeer (CBS). Het
komt vrij bij verbranding van motorbrandstoffen en door slijtage van banden, remmen en wegdek.
Door de vlot en veilige fietsroute maken we de fiets aantrekkelijk als alternatief voor de auto. Als
daardoor meer mensen de auto laten staan en de fiets gebruiken, vermindert het autoverkeer en
daarmee ook de uitstoot van fijnstof in dit gebied. De fiets heeft namelijk geen
verbrandingsmotor, en door zijn lage gewicht en snelheid is er veel minder slijtage van banden en
wegdek.
De route door het buitengebied is interessant voor toeristen. Kan de dagelijkse fietser niet
beter langs de N348? (1 reactie)
Wij verwachten dat recreanten en woon-werkfietsers prima samen over de fietsroute kunnen.
Doel van de vlotte en veilige fietsroute is namelijk om hem breed genoeg te maken, dat snelle en
rustige fietsers elkaar makkelijk kunnen passeren Welke route iemand kiest blijft ook straks voor
iedereen een persoonlijke zaak. Ook voor dagelijkse fietsers is het buitengebied een belevenis
met mooie landschappen.
De hinder van autoverkeer neemt af omdat steeds meer elektrisch wordt gereden. (1 reactie)
De geluidshinder en de uitstoot door verbrandingsmotoren worden minder als er meer met
elektrische auto's wordt gereden. Echter de geluidshinder wordt, zeker met hogere snelheden,
ook bepaald door het bandengeluid. Daarbij is het elektrisch maken van vrachtauto’s voorlopig
nog niet mogelijk. Voor de fietsroute zijn vooral bereikbaarheid en verkeersveiligheid van belang.
Naast de N348 is het niet gezond om te fietsen. (1 reactie)
Het verkeer op de N348 geeft geluidsoverlast en verder natuurlijk ook stank van uitlaatgassen.
Beide zijn niet gezond. Helaas is de groenstrook tussen de rijbaan en het fietspad te smal om
fietsers uit deze invloed van het wegverkeer te halen.
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Wanneer de bomen worden weggehaald heeft dat invloed op de luchtkwaliteit bij mijn huis.
(1 reactie)

De invloed van bomen op de luchtkwaliteit is een ingewikkeld verhaal. Bomen hebben een
luchtzuiverende werking. Maar op korte afstand zorgen ze ook voor minder luchtcirculatie of wind.
Het kan dus zijn dat de luchtkwaliteit dicht bij de weg iets verbetert als de bomen worden
weggehaald. Slechts enkele bomen zullen moeten worden gekapt. De bomenlaan blijft in onze
ontwerpen behouden.
Kan er geluidswering geplaatst worden langs de rondweg Gorssel? (1 reactie)
De fietsroute geeft geen extra geluidsoverlast. Daarmee is geluidswering geen onderdeel van dit
project.

3.4

Inspraakreacties over de inpassing van tunnels en bruggen

Gaan scholieren wel gebruik maken van een tunnel bij Gorssel? Of blijven zij oversteken
bij Quatre Bras? (6 reacties)
We hebben laten onderzoeken waar de scholieren vandaan komen die oversteken bij Quatre
Bras. Daaruit bleek dat het vooral fietsers uit Gorssel zijn. Zij kiezen voor de oversteek Quatre
Bras om niet te hoeven wachten bij de verkeerslichten bij de Hoofdstraat. De oversteek Quatre
Bras wordt binnenkort verbeterd met een. Deze oversteek is dan veiliger maar niet zo veilig als
wenselijk is voor een fietsroute als de F348. Als de tunnel bij Gorssel geplaatst is, kunnen alle
fietsers, waaronder de scholieren, kiezen voor de tunnel. Via deze inspraak heeft u de
projectgroep het aandachtspunt meegegeven om nog eens goed te kijken naar het gebruik van
deze tunnel.
Hoe en wanneer worden omwonenden betrokken bij de uitwerking en afweging van de
alternatieve locaties voor tunnels? (3 reacties)
In het getoonde ontwerp stond bij beide tunnels nog een alternatieve, niet uitgewerkte, locatie. In
de gesprekken en via de Denkmee-kaart hebben belanghebbenden ook over deze locaties
voorstellen gedaan met betrekking tot de ligging en het ruimtegebruik. De provincie Gelderland
gaat de tunnels verder ontwerpen zodat ze voldoen aan de eisen die worden gesteld aan
verkeersveiligheid, sociale veiligheid en bereikbaarheid. In deze uitwerking worden ook de
voorstellen meegenomen. Zodra de uitwerkingen gereed zijn, en de projectgroep hier akkoord op
geeft, worden de ontwerpen besproken met de belanghebbenden.
Wordt overwogen om bij Epse met een tunnel onder de Lochemseweg door te gaan? En
om en een tunnel onder de N348 aan te leggen bij de toekomstige aansluiting van het
bedrijvenpark A1? (3 reacties)
We houden de mogelijkheid nog open. Het lijkt lastig omdat er heel weinig ruimte is rond de
kruising Lochemse weg-N348. We laten dit nog verder onderzoeken en nemen later een besluit.
Wordt bij de alternatieve tunnel gekeken of Gorssel is aan te sluiten via de Groeneweg of
eventueel de Hoofdstraat (noord)? (1 reactie)
Ja, de komende periode werken we het ontwerp voor de alternatieve tunnel uit. Dan kijken we
ook naar de exacte aansluiting bij Gorssel.
Waarom is de breedte van het fietspad in tunnels of op bruggen anders dan op maaiveld?
(1 reactie)

Tegenwoordig hoort een fietsroute als de F348 is een breedte te hebben van 4 meter. Dat geldt
ook voor tunnels en bruggen langs de route. Veel bestaande bruggen en tunnels zijn gebouwd
toen een fietsroute minder dan 4 meter mocht zijn. De Polbrug bijvoorbeeld, voldoet niet meer
aan de huidige richtlijnen. Maar de kosten van verbreding wegen niet op tegen de verbetering.
Kunnen fietsers niet beter de N348 oversteken bij de Elfuursweg? (1 reactie)
De huidige oversteek bij Elfuursweg past niet in een vlotte en veilige fietsroute. Er zijn daar nu
verkeerslichten, die zorgen voor lange wachttijd. Verkeerslichten zijn voor een hoogwaardige
fietsroute niet veilig genoeg omdat mensen soms het roodlicht negeren. Er is op deze plek geen
ruimte voor de aanleg van een tunnel of viaduct.
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In het rapport lijkt of er voor de combinatievariant weinig grond hoeft te worden
aangekocht. Maar dit is bij de tunnels toch wel het geval? (1 reactie)
Voor beide tunnels moet inderdaad grond worden aangekocht. Voor Gorssel staat dit in het
tussenrapport voorlopig ontwerp 2020 genoemd.
Wat zijn de verschillen in oppervlakte die moet worden aangekocht voor de
combinatieroute en de N348-route? (1 reactie)
De exacte oppervlakte qua grondaankoop is nu nog niet bekend. Het ontwerp is nog niet
definitief. Er kan dus nog veel veranderen. Het ontwerp van de N348-route maakt nu gebruik van
38.201 m2 grond dat eigendom is van particulieren. Het ontwerp van de combinatieroute gebruikt
17.796 m2 particuliere grond.
De tunnel bij Epse moet aangelegd worden bij de Kratonweg en niet op de
voorkeurslocatie. (1 reactie)
Voor de tunnel bij Epse hebben we een aantal plekken in beeld. Een tunnel bij de Kratonweg
heeft niet de voorkeur. Dit is te zuidelijk voor fietsers uit Epse en voor fietsers van en naar
Harfsen, Laren en Lochem. De voorkeurslocatie is wel passend voor fietsers uit Epse en vanaf de
N339. Dit is de locatie tussen de autobedrijf Dusseldorp BMW en de zaak Delta Chesterfield.
Kunnen er niet beter verkeerslichten blijven in plaats van dat je tunnels aanlegt? (1 reactie)
Voor een vlotte veilige fietsroute zijn verkeerslichten niet geschikt. Fietsers staan dan lang te
wachten, en er is kans op letsel als mensen door roodlicht rijden. Voor deze fietsroute gelden
hogere eisen wat betreft verkeersveiligheid en vlot doorrijden. Een tunnel is daarom met afstand
de beste oplossing om de drukke N348 snel en veilig te kruisen.
Er is te weinig ruimte voor een tunnel bij de Groeneweg in Gorssel. (1 reactie)
We weten nog niet of er voldoende ruimte is voor een tunnel bij de Groeneweg. Dit moeten we
nog nader onderzoeken. Een tunnel bij de Groeneweg/Nijenbeeksepad is misschien een
goedkoper alternatief voor een tunnel ten zuiden van Gorssel. Dit komt omdat er bij de
Groeneweg geen parallelweg ligt en de tunnel dus korter kan zijn. Ook voorkomt een tunnel bij de
Groeneweg dat fietsers op de F348 de Hoofdstraat hoeven over te steken.
Hoe zorg je dat tunnels (sociaal) veilig zijn? (1 reactie)
We snappen dat sommige mensen een fietstunnel als een onveilige plek zien. Dit heeft vaak te
maken met hun ervaring met oudere tunnels. Nieuwe tunnels hebben betere verlichting en je kunt
het einde van de tunnel goed zien. Ook hebben ze schuine wanden waardoor mensen zich
minder opgesloten voelen.
Neemt een tunnel minder ruimte (grond) in beslag als je keermuren toepast in plaats van
natuurlijke hellingen? (1 reactie)
Voor een tunnel gelden allerlei ontwerpeisen. Denk aan sociale veiligheid, doorzicht (kun je het
einde van de tunnel zien), maakbaarheid, maar ook hoe aantrekkelijk een tunnel is en of deze in
het landschap past. Ook de grondwaterstand speelt een rol. Die grondwaterstand bepaalt of je
wanden toepast of een natuurlijk talud. Bij het uitwerken van de tunnels houden we rekening met
de wensen van de grondeigenaren. Maar op dit moment weten we nog niet hoeveel ruimte
(grond) de tunnel in beslag neemt.
Kan het grondbeslag verkleind worden door de weg iets te verhogen zodat de tunnels
minder diep hoeven? (1 reactie)
Een van de mogelijkheden is inderdaad om de weg op te hogen zodat je minder diep hoeft te
graven voor de tunnel. Wij zullen daar zeker naar kijken. Het is alleen niet te zeggen of ophogen
minder grond in beslag neemt. Het kan er ook voor zorgen dat er juist meer ruimte (grond) nodig
is om de weg veilig te maken.
Kan het grondbeslag verkleind worden door krappere bochtstralen toe te passen? (1 reactie)
Wij gaan nog onderzoeken welke bochtstralen nodig zijn. De grootte van de bochtstralen hangt af
van: sociale veiligheid (kunnen mensen het andere eind van de tunnel zien), hoe je het
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aantrekkelijk houdt om door de tunnel te fietsen, het hoogteverschil en de fietssnelheid. Ook de
hoek tussen de tunnel en de weg heeft invloed op de grootte van de bochtstralen.

3.5

Inspraakreacties over natuur, ecologie en milieu

Figuur 7 - Ingestuurde reacties over natuur, ecologie en milieu

De F348 tast de kwaliteit van zowel planten als dieren aan. (6 reacties)
De F348 heeft effect op de planten en dieren in de omgeving. Wat de gevolgen precies zijn wordt
pas duidelijk als de route definitief is. De verbetering van de fietsroute biedt ook kansen. Denk
aan de aanleg van poelen, bloemrijke bermen, nestkasten, en nieuwe aanplant. Dit soort
maatregelen zijn goed voor planten en dieren.
Kap van bomen is niet acceptabel. (4 reacties)
De kap van bomen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan echter niet altijd worden
voorkomen bij de inpassing van de F348
Hoe beschermen jullie de leefgebieden van dieren? (4 reacties)
We hebben een ecologische verkenning (onderzoek) laten uitvoeren. Deze kunt u vinden op de
website www.vlotveiligfietsen.nl. In deze ecologische verkenning is ook aandacht voor verstoring
van nachtdieren. Het voorontwerp van de route wordt door deskundigen getoetst. Ook daarna
houden we goed in de gaten dat rekening wordt gehouden met de leefgebieden van dieren.
Bijvoorbeeld op het moment dat vergunningen worden verleend.
Geen verlichting plaatsen om natuur te sparen. (3 reacties)
We moeten nog besluiten of er verlichting wordt geplaatst. Maar ook wat voor soort verlichting dit
wordt en waar die wordt geplaatst. De huidige techniek biedt namelijk goede mogelijkheden om
het lichtniveau en uitstraling van licht aan te passen aan de situatie. Het is in ieder geval
belangrijk dat op de kruispunten verlichting aanwezig is. De laatste jaren is de fietsverlichting ook
behoorlijk verbeterd. We gaan kijken of alleen randmarkering misschien ook volstaat. Dit is een
witte, reflecterende lijn van ongeveer 10 cm breed.
Is het ecologisch onderzoek wel volledig? Wij missen onder andere uilen en vleermuizen.
(3 reacties)

Er is een ecologische verkenning uitgevoerd. Daarin staan mogelijke risico’s en kansen op het
gebied van ecologie en soortbescherming . Daarin is ook aandacht besteed aan uilen en
vleermuizen. Op de website www.vlotveiligfietsen.nl is deze verkenning te downloaden. Als de
route eenmaal is vastgesteld gaan we specifieke onderzoeken doen. Dan komt er bijvoorbeeld
ook een vleermuisonderzoek in verschillende jaargetijden.
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Hoe is natuur meegewogen in de routekeuze? (3 reacties)
De N348-route en de combinatieroute kennen vanuit het natuurbelang beide aandachtspunten
voor een goede inpassing. Natuur is in de routekeuze meegewogen, maar is niet doorslaggevend
voor welke route het gaat worden. Natuur, ecologie en landschap zijn belangrijke
randvoorwaarden. Dit geldt trouwens ook voor cultuurhistorie en explosieven. Als de route
eenmaal is vastgesteld, doen we verder ecologisch onderzoek. Ook gaan we op zoek naar een
balans tussen verkeerskundige belangen (bijvoorbeeld welke verlichting is nodig) en de
landschappelijke kwaliteit (rust, beeld).
Kan het ontwerp nog aangepast worden om minder bomen te hoeven kappen? (2 reacties)
De kap van bomen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan echter niet voorkomen
worden om de F348 goed in te passen.
Hoe gaan jullie om met de overlast van de eikenprocessierups? (2 reacties)
Als u overlast heeft dan kunt u dit melden bij het meldpunt openbare ruimte op de website van de
gemeente waar de boom staat. Op de website van provincie Gelderland staat een ‘themakaart
eikenprocessierups’. Daarop staan alle bomen langs provinciale wegen ingetekend. Als je
inzoomt zie je of een boom een eik is (rondje) of een andere boom (groen sterretje) Van alle
eikenbomen kun je zien of:
 er een melding eikenprocessierups bekend is,
 de boom geïnspecteerd is,
 er een nest is gevonden,
 de aannemer opdracht heeft voor bestrijding,
 het nest al is bestreden.
Welk effect heeft verlichting op de natuur? (2 reacties)
Verlichting heeft effect op de natuur. De komende tijd laten we onderzoeken of een verlichte
fietsroute wel of niet wenselijk is. Maar ook hoe die fietsroute eruit gaat zien. In deze
onderzoeken besteden we aandacht aan landschap, ecologie, maar ook sociale veiligheid. In het
uiteindelijke advies worden al deze uitgangspunten gewogen. Als blijkt dat (een gedeeltelijke)
verlichting nodig is, dan gaan we onderzoeken welk soort verlichting het beste past.
Hoeveel bomen worden er gekapt voor de combinatieroute en het alternatief langs de
N348? (1 reactie)
In het huidige (concept) ontwerp moeten er langs de combinatieroute ongeveer 62 bomen gekapt
worden. Langs de N348-route zijn dit er 101. Het exacte aantal te kappen bomen wordt pas
bekend bij het definitief ontwerp.
Wordt de houtsingel gecompenseerd die mogelijk moet verdwijnen? (1 reactie)
Het ontwerp is nu nog niet definitief. De exacte plekken waar houtwallen en dergelijke moeten
verdwijnen. is nog niet bekend. Zodra dit duidelijk is, gaan wij kijken of het wenselijk is deze te
compenseren en zo ja, op welke plek.
Liever kap van bomen (en compensatie) dan grond van particulieren gebruiken. (1 reactie)
We proberen de F348 zoveel mogelijk over overheidsgrond te laten lopen. Soms moeten hiervoor
bomen gekapt worden, soms hebben we hier particuliere grond voor nodig.
In het ecologisch onderzoek wordt gesproken over intensief agrarische bedrijven terwijl
hier juist kleinschalig en extensief landbouw plaatsvindt. (1 reactie)
Het gaat hier over het gebied tussen de N348 en de IJssel. Met intensief agrarische bedrijven
bedoelt het rapport dat de meeste gronden voor de landbouw gebruikt worden. Het gaat dus niet
zozeer over de bedrijfsvoering.
Het ecologische rapport is een momentopname. Wordt er nog ‘jaarrond’ onderzocht?
(1 reactie)

Ja, dat gaan we nog doen. Er is nu alleen een ecologische verkenning uitgevoerd. Daarin staan
vooral de mogelijke risico’s en kansen voor soortbescherming en ecologie. Dat zijn
aandachtspunten voor het ontwerp. We brengen de ecologische effecten verder in beeld als we
weten of de combinatieroute doorgaat. Dan laten we meer onderzoek doen.
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3.6

Inspraakreacties over proces

Figuur 8 - Ingestuurde reacties over proces

Wordt er samengewerkt met andere projecten van bijvoorbeeld Provincie Gelderland en
Rijkswaterstaat? (7 reacties)
Jazeker. We stemmen nauw af met de verschillende wegbeheerders die ook projecten hebben in
de regio.
Het is een goed initiatief om de F348 aan te leggen! (6 reacties)
Dank u. We hopen dat de F348 de verbinding de Deventer-Gorssel-Zutphen veiliger, duurzamer
en leefbaarder maakt.
Waarom wordt er zoveel geld gespendeerd aan deze fietsroute en onderzoek? (5 reacties)
Nieuwe infrastructuur zoals autowegen of deze fietsroute kosten altijd veel geld. Het plan is om
de fietsroute te verbeteren en uit onderzoek moet blijken wat er mogelijk is. We merken dat het
gebruik van de fiets toeneemt en er komen steeds meer soorten fietsen. Om het fietsen veilig en
comfortabel te houden willen we de route dus aanpassen. Daarbij is het wel zo dat een fietsroute
echt veel goedkoper is dan wanneer je het autoverkeer meer ruimte geeft. Bovendien is er
onderzocht dat het geld dat je in fietsinfrastructuur stopt ook veel oplevert. Daarbij kun je denken
aan betere gezondheid van mensen en veiligheid.
Waarom is het niet mogelijk te reageren op de N348-route? (5 reacties)
De stuurgroep wilde duidelijk zijn over haar voorkeur en heeft, na een kwalitatieve beoordeling
van meerdere varianten, de voorkeur uitgesproken voor de combinatievariant. Deze voorkeur is
in de inspraak gebracht. Belangstellenden konden in het ‘tussenrapport voorlopig ontwerp 2020’
ook de N348-variant bekijken. Ondanks dat de N348-route niet zichtbaar was als Denkmee-kaart
zijn hier wel reacties op ingestuurd.
Waarom is er geen inspraak geweest voordat de voorkeursroute werd gekozen? (4 reacties)
De voorkeursroute is voorlopig gekozen. De stuurgroep heeft besloten met één route de inspraak
in te gaan. De opgehaalde inbreng tijdens het participatietraject en de uitkomsten van het CROW
onderzoek worden meegenomen in de definitieve routekeuze.
Waarom zijn de reacties niet meer in te zien na plaatsing op www.vlotveiligfietsen.nl?
(4 reacties)

Het is de tweede keer dat Cleantech Regio een interactieve Denkmee-kaart gebruikt. Op de kaart
is inderdaad alleen zichtbaar op welke plekken gereageerd is en op welke thema’s. De reacties
zelf zijn niet zichtbaar. Zo houden we rekening met regels voor gegevensbescherming uit de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). We weten ook dat er personen zijn die graag
anoniem hun persoonlijke reactie geven. Zij willen er later niet op aangesproken worden. Maar er
is nog een reden om de reacties niet zichtbaar te maken. Het voorkomt dat mensen elkaar
beïnvloeden
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Hoe krijg ik meer informatie over wat de F348 voor mijn persoonlijke situatie betekent?
(3 reacties)

Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, kunt contact opnemen via
fietsroute@cleantechregio.nl. Vermeld daarbij uw naam en hoe we u kunnen bereiken. Een lid
van het projectteam F348 maakt dan een afspraak voor een gesprek met u.
Kan ik bezwaar maken tegen de F348 en de voorkeursroute? (3 reacties)
Op dit moment kunt u nog geen bezwaar indienen. De stuurgroep Fietsruggengraat heeft een
voorlopige route bepaald op basis van onderzoek. Of deze route er komt, besluit ze pas na de
inspraakronde, en na de resultaten van het onderzoek naar fietsstraten van het CROW.
U kunt inspreken als de gemeenteraden begin2021 over de fietsroute gaan spreken. Daarna zijn
er voor de aanleg van de route nog vergunningen en besluiten nodig. Daartegen kunt u officieel
bezwaar maken. Al deze vergunningen en besluiten worden bekend gemaakt op
www.overheid.nl/overuwbuurt. Op deze site kunt u zich aanmelden voor een e-mailservice. U
kiest dan zelf een gebied waarvan u op de hoogte wilt blijven. Dan ontvangt u bekendmakingen
van vergunningen en besluiten over dit gebied. Zowel gemeenten, provincies als waterschappen
publiceren hun besluiten op deze site. U kunt deze besluiten ook vinden in lokale huis-aanhuisbladen.
Hoe is het aantal fietsers bepaald dat van de F348 gebruik gaat maken? (2 reacties)
Dit is voor ons berekend door een bureau dat vaker dergelijke berekeningen maakt. De rapporten
kunt u vinden op de website www.vlotveiligfietsen.nl. Er is gebruik gemaakt van het
verkeersmodel Stedendriehoek en fietstellingen. Met deze informatie voorspellen ze hoe het
fietsgebruik zal groeien in de toekomst. Ook nemen ze de invloed op groei mee door aanleg van
een vlotte, veilige route.
Kan ik meer informatie krijgen wat de F348 betekent voor mijn situatie? (2 reacties)
Ja dat kan. U kunt een gesprek aanvragen over wat de huidige plannen voor u betekenen.
Hiervoor stuurt u een e-mail naar fietsroute@cleantechregio.nl. Vermeld daarbij uw naam en hoe
u te bereiken bent. Als u wilt kunt u de vragen over uw situatie vast in deze mail zetten. Een lid
van het projectteam F48 neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.
Het verkeer wordt jaarlijks geteld op vaste plekken. Gaan jullie het verkeer ook tellen op
andere locaties en met behulp van camera’s? (2 reacties)
Langs de provinciale wegen wordt het fietsverkeer jaarlijks geteld. Er is daar geen reden om extra
tellingen te doen. Op het landelijke deel van de combinatieroute ( tussen Gorssel en Zutphen)
gaat het CROW wel extra onderzoek doen naar auto’s, fietsers en landbouwverkeer.
Waarom zijn niet alle criteria (o.a. landschap, natuur, etc.) betrokken in de keuze van de
voorkeursroute? (2 reacties)
Bij sommige criteria was er gewoon te weinig verschil tussen de verschillende routes. Dit gold
bijvoorbeeld voor landschap, ecologie, cultuurhistorie en explosieven. Daarom is de keuze tussen
de combinatieroute en de N348-route vooral bepaald op: gebruik, verkeersveiligheid,
aantrekkelijkheid, termijn waarop de route opgeleverd kan worden, en of de route berekend is op
de toekomst. De criteria landschap, ecologie, cultuurhistorie en explosieven blijven een
belangrijke randvoorwaarde.
Krijgen grondeigenaren duidelijkheid over compensatie voordat besloten wordt tot aanleg
van de F348? (2 reacties)
In de huidige fase van het project wordt het ruimtebeslag om de F348 aan te leggen grof in beeld
gebracht. Een kostenraming voor de aanleg van de fietsroute inclusief verwachte grondaankopen
wordt opgesteld. Daarna wordt aan alle partijen gevraagd in te stemmen met de route inclusief de
financiën. Als de gemeentes en provincie akkoord zijn, start de voorbereidingsfase. In de
voorbereidingsfase wordt het voorlopig ontwerp van de F348 gedetailleerder uitgewerkt en
worden er grondaankooptekeningen gemaakt. Dan start het proces van grondaankoop waarin de
grondaankoper in overleg treed met de grondeigenaar. Voorlopig is er nog geen zicht wanneer dit
precies gaat starten.
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Ligt de keuze voor de combinatieroute niet vast? (2 reacties)
Nee, de stuurgroep heeft vooralsnog alleen een voorkeur uitgesproken voor de combinatieroute.
Een besluit volgt pas later. Bij de keuze of de combinatieroute doorgaat, nemen we ook de
uitkomsten van deze inspraak mee.
Wat gebeurt er als één van de overheden niet achter de F348 of voorkeursroute staat?
(2 reacties)

Er is nog niet gesproken over wat als een van de overheden niet meedoet. De fietsroute is alleen
mogelijk als meerdere partijen samenwerken. Dit komt onder andere doordat er veel geld nodig is
bijvoorbeeld voor de aanleg van tunnels. Dat is te duur voor een individuele gemeente of andere
partij.
Op de informatieavond hebben aanwonenden duidelijk hun mening gegeven. Neem hen
serieus! (2 reacties)
Het projectteam van de F348 waardeert de reactie van iedere betrokken inwoner. De
informatieavonden en de Denkmee-kaart zijn bedoeld om van iedereen reacties te verzamelen.
De projectgroep gebruikt deze reacties om het ontwerp te verbeteren. Dat wil niet zeggen dat we
alle ideeën, suggesties en meningen precies zo in het plan kunnen verwerken.
Ik kan mij niet vinden in de plannen. (2 reacties)
Op dit moment kun u nog geen bezwaar maken, of beroep aantekenen tegen de plannen. U kunt
wel inspreken bij uw gemeenteraad, als deze de nieuwe fietsroute bespreekt. Dit gebeurt eind
2020 begin 2021. Daarna zijn er allerlei vergunningen en besluiten nodig voor de F348.
Daartegen kunt u wel bezwaar maken. Deze beslissingen worden bekend gemaakt in lokale huisaan-huisbladen. Of u kunt zich abonneren op berichten via www.overheid.nl/overuwbuurt.
Hoe weegt mijn belang mee in de afweging om de fietsroute aan te leggen? (2 reacties)
Bij de verbetering van de fietsroute houden we zoveel mogelijk rekening met ieders belang. We
proberen deze in elk geval zo min mogelijk te schaden. Het algemeen belang weegt wel
zwaarder dan het individuele belang.
Gaat u onteigenen om de grond in eigendom te krijgen? (2 reacties)
Ja dat doen we, maar alleen als het echt niet anders kan. Eerst nemen we de volgende stappen.
Allereerst werken we de huidige plannen verder uit en bespreken deze met grondeigenaren. De
stuurgroep Fietsruggengraat neemt daarna een besluit.
1. Eerst werken we de plannen uit en bespreken deze met grondeigenaren. Zij kunnen zo
hun mening geven.
2. Daarna besluit de stuurgroep Fietsruggengraat of de F348 doorgaat en welke route het
wordt.
3. In de fase daarna wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
4. Vaak is het nodig om een bestemmingsplan of een inpassingsplan op te stellen of te
wijzigen. Of er zijn vergunningen nodig. Tijdens de procedures van bestemmingsplannen
of vergunningverleningen kunnen bewoners opmerkingen en bezwaren maken. Ze
kunnen inspreken wanneer Provincie of gemeentes een besluit nemen.
5. Nadat een bestemmingsplan, inpassingsplan of vergunning is vastgesteld of afgegeven,
kunt u een zienswijze indienen bij de Raad van State. Nadat de Raad van State uitspraak
heeft gedaan is het plan onherroepelijk.
6. Ondertussen beginnen provincie Gelderland en/of de gemeentes met grond aankopen.
Daarvoor leggen ze contact en met de grondeigenaren. We proberen er direct met de
grondeigenaren uit te komen. Als dit echt niet mogelijk is, dan pas wordt grond
onteigend. We beginnen daar pas mee, nadat er geen beroep/bezwaar meer mogelijk is
op het bestemmingsplan of inpassingsplan.
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Hoe blijf ik hierna betrokken bij het project? (2 reacties)
De Cleantech Regio informeert inwoners in de regio op de volgende manieren: via
www.cleantechregio.nl, www.vlotveiligfietsen.nl, Facebook, LinkedIn en Twitter.
De direct betrokken gemeenten Lochem, Deventer en Zutphen publiceren op website en andere
communicatiekanalen berichten over de F348. U blijft betrokken door bovengenoemde
communicatiekanalen te blijven volgen. U kunt ook in de toekomst uw aandachtspunten met ons
delen. Stuur hiervoor en e-mail naar fietsroutes@cleantechregio.nl. Daarnaast is er een
klankbordgroep die meedenkt over dit project.
Waarom wordt er niet snel gereageerd op mailtjes en blijft de informatie beperkt? (1 reactie)
Cleantech Regio probeert op belangrijke momenten van het project inwoners te informeren. De
gesprekken met de grondeigenaren vonden wij het belangrijkst en wij wilden alle informatie
beschikbaar hebben op de website. Ook de voorbereiding van de informatiebijeenkomsten vroeg
de nodige tijd. De meeste informatie en de relevante rapporten zijn te vinden op
www.vlotveiligfietsen.nl. Wij hebben het aantal mailtjes onderschat. Door de beperkte capaciteit
hebben wij deze niet altijd snel kunnen beantwoorden.
Er is veel onrust ontstaan door de matige communicatie. (1 reactie)
Wij vinden het jammer om te lezen dat u de communicatie als matig hebt ervaren. Wij begrijpen
dat een nieuw ontwerp voor een fietsroute onrust kan geven. Daarom hebben wij bijna alle
communicatiekanalen van de Cleantech Regio en de direct betrokken gemeenten Lochem,
Deventer, Zutphen gebruikt om belanghebbenden te informeren over de plannen voor de F348.
In totaal hebben 471 grondeigenaren, aan- en omwonenden in de omgeving van de
voorkeursroute in april en juni 2020 een huis aan huis brief ontvangen. Daarna zijn er 6
informatiebijeenkomsten in Eefde en in Gorssel gehouden de plannen voor de voorkeursroute toe
te lichten. En om te horen wat gebruikers van de route en omwonenden van de plannen vinden.
Ook zijn er 28 huis- en videogesprekken gevoerd met grondeigenaren en aanwonenden.
Is het landelijke onderzoek van het CROW (naar fietsstraten buiten de bebouwde kom)
representatief voor de situatie van de F348? (1 reactie)
In het CROW onderzoek naar fietsstraten buiten de bebouwde kom worden meerdere locaties
van bestaande fietsstraten bekeken. Daarnaast zal het onderzoek specifiek kijken naar de
huidige route tussen Zutphen en Gorssel.
Is er rekening gehouden met vertraagde aanleg door weerstand tegen de voorkeursroute?
(1 reactie)

We volgen een normale planning voor een project als de F348. Voordat een ontwerp van een
route wordt uitgevoerd, hebben mensen allerlei mogelijkheden om te reageren. Door mee te
denken, in te spreken of bezwaar te maken. Dat is een normaal onderdeel van zo’n project. Als
mensen bezwaren blijven houden kunnen ze inspreken wanneer de gemeenteraden besluiten
over de route. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen vergunningen of wijzigingen van een
bestemmingsplan.
Niet alle bewoners waren op de hoogte van de informatieavonden. (1 reactie)
Het spijt ons dit te horen. Cleantech Regio heeft verschillende communicatiekanalen van de
Cleantech Regio gebruikt om belanghebbenden hierover te informeren. Ook de gemeentes
Lochem, Deventer, Zutphen hebben dit gedaan. De uitnodiging heeft in alle lokale huis-aanhuisbladen gestaan. In totaal hebben 471 grondeigenaren, aan- en omwonenden in de omgeving
van de voorkeursroute huis-aan-huis twee keer een brief ontvangen. In april hebben we de
bijeenkomsten al aangekondigd en in juni volgde de uitnodiging.
De N348-route en combinatieroute zijn/worden niet gelijkwaardig uitgewerkt. (1 reactie)
We hebben de informatie over ecologie, het landschap en de cultuurhistorie van beide routes op
een gelijkwaardige manier verzameld. Verder zijn de ontwerpen van alle drie routevarianten even
gedetailleerd uitgewerkt.
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Met bewoners zijn afspraken gemaakt over de inrichting tussen Epse en A1. Waarom ligt
hier nu een paars gebied? (1 reactie)
Dit is omdat de uitvoering van de fietsroute in het paarse gebied onderdeel is van het project
‘capaciteitsuitbreiding N348 Epse-A1’ van de provincie Gelderland. Dit project zorgt ook voor de
communicatie naar de omgeving aldaar.
Waarom wordt er niet met bewoners gesproken in plaats van onderzoek/rapporten?
(1 reactie)

De onderzoeken gaan over het te verwachten aantal fietsers, de inrichting, de ecologie en het
landschap. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn nodig om voorstellen te doen over waar de
route komt, en hoe deze eruit moet zien. Pas als er een voorstel ligt, spreken we met de
bewoners. Er zijn inmiddels veel onderzoeken en rapporten gemaakt voor de F348. Deze kunt u
vinden op de website www.vlotveiligfietsen.nl. Mocht er informatie ontbreken dan horen wij dat
graag. U kunt een e-mail sturen naar fietsroutes@cleantechregio.nl.
Waarom zijn er geen keukentafelgesprekken gehouden met alle bedrijven langs de
fietsroute?
(1 reactie)

Vanaf 20 mei heeft de Cleantech Regio in totaal 28 gesprekken gevoerd via beeldbellen of
huisbezoek. De projectleider heeft gesproken met eigenaren van de percelen waarover het
voorlopig ontwerp is getekend. Vervolgens heeft de projectleider ook gesproken met andere
personen die over de fietsroute wilden spreken. Hieronder zijn ook bedrijven. Zijn er eigenaren
van bedrijven in de omgeving van F348 zijn, die alsnog graag een keukentafelgesprek willen?
Dat is mogelijk. Zij kunnen een e-mail te sturen naar fietsroutes@cleantechregio.nl. Vermeld
hierbij de contactinformatie van het bedrijf. Een lid van het projectteam F348 maakt dan een
afspraak voor een keukentafelgesprek.
De N348-route lijkt negatiever te worden afgeschetst in de rapporten. (1 reactie)
We hebben geprobeerd om alle routes zo objectief mogelijk naast elkaar te leggen. De rapporten
beschrijven de voor- en nadelen van de verschillende routes. Op basis daarvan heeft de
stuurgroep haar voorkeur uitgesproken voor de voorkeursroute.
Kijk naar hoe de F348 ook meerwaarde kan hebben voor de aanwonenden. (1 reactie)
Het uitgangspunt voor de ontwerpen is dat iedereen prettig en veilig woont in een mooie
omgeving. De afgelopen periode hebben wij inwoners uit de omgeving van de fietsroutes
benaderd. We hebben ze gevraagd om aandachtspunten, tips en andere reacties te geven. Dit
doen we omdat we een veilige fietsroute willen maken, waarlangs je prettig kunt wonen. De
komende periode verwerken wij de aandachtspunten van de omgeving in het voorlopige ontwerp.
Kunnen er op www.vlotveiligfietsen.nl notulen worden geplaatst van vergaderingen en
bijeenkomsten? (1 reactie)
Dit doen we niet bij de Cleantech Regio. Het is wel mogelijk om de notulen van de stuurgroep op
te vragen via het e-mailadres fietsroutes@cleantechregio.nl. Maar we willen de website niet
onnodig belasten met een grote hoeveelheid aan stukken. Dan zou de leesbaarheid en
vindbaarheid afnemen. De website is niet als archief ingericht.
De rapporten bevatten subjectieve informatie. Kan niet beter worden uitgegaan van alleen
feiten? (1 reactie)
Het is niet helemaal duidelijk wat hier met subjectief wordt bedoeld. We hebben geprobeerd om
objectief te kijken naar alle informatie. Dus zonder vooroordeel. Hiervoor hebben we deskundige
bureaus gevraagd. Wij twijfelen dan ook niet over de conclusies uit de rapporten. Wel is het zo
dat je vaak uit moet gaan van verwachtingen en inschattingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kosten,
de aantrekkelijkheid, verkeersveiligheid, het aantal gebruikers of voor de effecten op natuur en
landschap. Al deze aspecten zijn belangrijk in de beslissingen over het ontwerp van de F348.
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Kunnen alle mensen die een reactie op www.vlotveiligfietsen.nl hebben achtergelaten
persoonlijk antwoord krijgen? (1 reactie)
Nee, dat kan niet. Dit kost veel tijd en daarvoor hebben wij te weinig mensen. Wel proberen we
iedereen zo goed mogelijk antwoord te geven. Dit doen we door de reacties te bundelen in een
verslag van inspraak. Herkent u uw vraag niet? Of is ons antwoord onvolledig? Dan kunt u ons
mailen via het email-adres fietsroutes@cleantechregio.nl.
Wordt de F348 gebruikt als testlocatie om landelijk ervaring op te doen met fietsstraten
buiten de bebouwde kom? (1 reactie)
Nee, er bestaan in Nederland al meerdere fietsstraten buiten de bebouwde kom. Het landelijk
onderzoek van het CROW naar dergelijke fietsstraten geeft ons meer inzicht in hoe die
fietsstraten functioneren. En hoe je ze het beste kunt inrichten. Deze kennis gebruiken we om te
besluiten over de fietsstraat in de F348. Als de fietsstraat is aangelegd, kijken we opnieuw of
deze voldoet aan de verwachtingen.
Waarom heeft de stuurgroep haar standpunt ten opzichte van 2017 herzien? (1 reactie)
De stuurgroep heeft haar standpunt niet herzien. Goudappel Coffeng heeft begin 2017 het
rapport met het schetsontwerp opgeleverd aan de projectgroep. Het rapport was beschikbaar
voor de gemeentes en provincie. Het rapport is in 2018 voor het eerst besproken in de
stuurgroep. Die heeft besloten om meerdere routes te bekijken.
Wanneer de fietsroute meer gebruikt wordt en dus moet worden aangepast, moet er dan
bij de combinatieroute ook extra grond worden gekocht. Hoe vergelijk je dat dan met de
N348-route? (1 reactie)
Het ontwerp houdt rekening met groeiend gebruik in de toekomst. We hebben tevoren laten
uitzoeken hoeveel fietsers in de toekomst gebruik gaan maken van de route (prognose). Het is
moeilijk om in de verre toekomst te kijken. Het kan natuurlijk dat dan de fietsroute nog meer
verbreed moet worden. Op dit moment verwachten we dat niet. Als het wel zo is, dan heeft de
vraagsteller waarschijnlijk gelijk. Ook voor de combinatieroute moeten we dan mogelijk extra
grond kopen. Voor de N348 route geldt het zelfde. Ook daar zou dan extra grond aangekocht
moeten worden.
Onder andere de slogan ‘samen op weg naar een duurzame toekomst’ is misleidend en
onjuist. (1 reactie)
Dit is waar de Cleantech Regio voor staat. Wij hopen met ons werk anderen te inspireren en te
overtuigen. En wij begrijpen ook dat mensen van mening kunnen verschillen en het niet eens zijn
met onze ambitie.
Wordt de omgeving net zo geconfronteerd met de ontwikkeling als bij het schakelstation in
Gorssel? (1 reactie)
Wij betrekken de omgeving zoveel mogelijk bij de plannen voor de fietsroute, maar dat wil niet
zeggen dat wij aan alle wensen kunnen voldoen. De afgelopen periode hebben we met de
aanwonenden en grondeigenaren gesproken over de voorkeursroute. Via brieven, onze website
en andere communicatiekanalen hebben wij laten weten hoe en wanneer iedereen kon reageren
op onze plannen.
Wordt de invloed van corona op het aantal fietsers meegenomen? (1 reactie)
Nee. Het ontwerp van de fietsroute houd rekening met een groei van het aantal fietsers. Het
ontwerp is stevig genoeg om meer fietsers aan te kunnen, ook door corona.
Kan ik deelnemen in de klankbordgroep? (1 reactie)
Ja. Dit kan alleen als u een groep belanghebbenden vertegenwoordigd die nog te weinig door de
klankbordgroep wordt vertegenwoordigd.
Pak door om deze fietsroute aan te leggen. (1 reactie)
Wij doen ons best.
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Wordt mijn grond getaxeerd door een onafhankelijke partij? (1 reactie)
Ja, een onafhankelijke commissie gaat de grond taxeren. Eigenaren kunnen zelf één adviseur
benaderen die voor hen onderhandelt. Dit speelt pas als er een eerste gesprek komt met de
grondaankoper. De aankoper geeft dan ook uitleg hoe de aankoop gaat.
Leg de route in zijn geheel aan, voorkom dat delen goed zijn en andere delen nog oud.
(1 reactie)

Ons doel is de route in zijn geheel aan te leggen.

3.7

Inspraakreacties over sociale veiligheid

Figuur 9 - Ingestuurde reacties over sociale veiligheid

Voor vrouwen blijft de N348 (zeker in het donker) altijd veiliger dan de combinatieroute.
(1 reactie)

In het donker zullen fietsers kiezen voor het fietspad langs de N348 in plaats van voor de
combinatieroute. Ook bij harde wind is dit het geval. Sociale veiligheid is een gevoel dat per
persoon verschilt. Er blijven meerdere routes beschikbaar, dus iedereen kan een route kiezen die
hij/zij prettig vindt.
Ondanks goede verlichting blijven tunnels een onveilig plek vanwege beroving etc.
(1 reactie)

We snappen dat sommige mensen een fietstunnel als een onveilige plek zien. Dit heeft vaak te
maken met hun ervaring met oudere tunnels. Nieuwe tunnels hebben betere verlichting en goed
doorzicht. Ook hebben ze schuine wanden waardoor mensen zich minder opgesloten voelen.
Hoe wordt de (inbraak-)beveiliging van woningen en bedrijven gewaarborgd? (1 reactie)
De fietsroute is voor iedereen toegankelijk. Door bijvoorbeeld het aanleggen van een ontbrekend
stuk fietspad kunnen mensen te fiets of voet op plekken komen waar zij eerder nog niet kwamen.
We kunnen zelf geen goede inschatting maken of hierdoor de inbraakgevoeligheid toeneemt of
juist afneemt (door meer controle van passerende fietsers). (Inbraak)veiligheid valt onder sociale
veiligheid. De komende weken verwerken we alle aandachtpunten in
het voorlopig ontwerp en daarbij kijken we nog eens goed naar dit aspect.
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3.8

Inspraakreacties over toevoerroutes

Figuur 10 - Ingestuurde reacties over toevoerroutes

Hoe wordt de fietsroute over de Mars in Zutphen verbeterd? (3 reacties)
De fietsroute over De Mars (Pollaan) is één van de toevoerroutes van en naar de F348. Deze
toevoerroutes laten we op dit moment onderzoeken. Dit rapport zal verschijnen op de website
www.vlotveiligfietsen.nl. Het rapport geeft antwoord op vragen als: moeten de routes breder
worden, moeten ze geasfalteerd worden enzovoorts
Kan de fietsroute aansluiten op het fietspad langs de Siemelinksweg in Deventer? (1 reactie)
Ja, de toevoerroute van en naar Epse sluit aan op het fietspad langs de Siemelinksweg. Dit gaat
via het A1 Bedrijvenpark. Deze toevoerroute van en naar Epse werken we nog verder uit.
Kan het dorp Epse via het Wansink aangesloten worden op de F348? (1 reactie)
Ja. Het Wansink word meegenomen als toevoerroute. We overwegen een fietspad vanaf het
Wansink aan te leggen, als er een fietstunnel onder de N348 komt.
Wat wordt er gedaan om veilig te kunnen oversteken bij de N348-Mettrayweg? (1 reactie)
De verkeerslichten blijven hier staan. Deze situatie voor fietsers die via het zuidelijke deel van de
Mettrayweg van en naar Eefde gaan, verandert niet door de aanleg van de F348.
Worden in Deventer de verkeerslichten beter ingesteld op een vlotte doorgang voor
fietser? (1 reactie)
De verkeerslichten in Deventer worden zo goed mogelijk ingesteld om fietsers vlot te laten
doorfietsen. Daarbij houden we natuurlijk rekening met andere weggebruikers, als automobilisten
en het openbaar vervoer.
Worden de onveilige of onoverzichtelijke plekken op de toevoerroutes aangepakt? (1 reactie)
De toevoerroutes zijn allemaal bekekenen en de knelpunten zijn in beeld gebracht. Er is een
overzicht gemaakt van hoe deze fietsroutes veilig en comfortabel gemaakt kunnen worden. De
stuurgroep moet nog besluiten of de toevoerroutes gelijk met de F348 worden aangepakt. Dan
wordt ook bepaald welke aanpassingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. Dit besluit valt
waarschijnlijk gelijk met het besluit over de F348, dus begin 2021.
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3.9

Inspraakreacties over verkeersveiligheid

Hoe wordt bepaald of een fietsstraat veilig genoeg is voor de F348?
Er zijn in Nederland volop goede ervaringen met fietsstraten binnen de bebouwde kom. Op een
fietsstraat is het veilig fietsen terwijl ook het andere verkeer daar rijdt om de aanliggende
woningen en bedrijven te bereiken. Met de ervaringen en kennis van binnen de bebouwde kom,
verwachten wij dat fietsstraten ook buiten de bebouwde kom veilig zijn. Het ontwerp is opgesteld
met de landelijke aanbevelingen die er nu zijn voor binnen de bebouwde kom. Wij beseffen ons
dat er ander verkeer rijdt buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld meer vracht- en
landbouwverkeer. Wij zijn niet de enige regio die fietsstraten buiten de bebouwde kom
overweegt. Daarom kijkt het CROW (landelijk kennisinstituut) de komende tijd naar al bestaande
fietsstraten buiten de bebouwde kom. Zij willen aanbevelingen uitgeven die iedere wegbeheerder
in Nederland gaan helpen bij de afweging wanneer fietsstraten veilig kunnen worden toegepast
en hoe deze veilig kunnen worden ingericht. Cleantech Regio heeft haar fietsstraat in de F344
Apeldoorn-Deventer ingebracht als bestaande fietsstraat. Met het CROW is ook afgesproken dat
er onderzoek plaatsvindt op de (nog niet aangelegde) F348. Eind van het jaar wordt duidelijk
wanneer een fietsstraat wel of niet veilig is en hoe die veilig ingericht moet worden. De
projectgroep verwerkt deze kennis in het ontwerp en de stuurgroep betrekt de kennis bij haar
beslissing of de combinatieroute wordt aangelegd.

Figuur 11 - Ingestuurde reacties over verkeersveiligheid

Kunnen landbouwverkeer en fietsers samen veilig gebruik maken van de smalle wegen
tussen Gorssel en Zutphen? (19 reacties)
Jazeker dat kan. De wegen worden aangepast tot fietsstraten, waarbij we aandacht hebben hoe
fietsers en landbouwvoertuigen elkaar veilig kunnen passeren. Het liefst zonder dat één van hen
een zachte berm in hoeft. Op dit moment doet het CROW onderzoek naar fietsstraten buiten de
bebouwde kom. Zij komen met extra aanbevelingen. Misschien moeten we het huidige ontwerp
nog aanpassen aan de nieuwste veiligheidseisen. Zie ook bovenstaande kadertekst.
Kunnen aanwonenden nog wel veilig de eigen inrit in of uit rijden? (17 reacties)
In de oude en nieuwe situatie loopt het fietspad langs de N348 vaak strak langs de eigen inrit. Er
is daar te weinig ruimte voor een alternatief. Het blijft voor fietsers, maar vooral voor
automobilisten een kwestie van goed opletten.
Hoe verbeteren jullie de (onoverzichtelijke) bochten? (12 reacties)
Op de volgende manieren kijken we hoe we onoverzichtelijke bochten kunnen verbeteren:
 Als het nodig is kunnen we een bocht flauwer maken.
 Soms pakken we de begroeiing aan.
 De fietsroute krijgt voorrang op kruisend verkeer. Dat zorgt voor duidelijkheid. Die
duidelijkheid geeft, met meer opvallende inrichting van de kruisingen, weer veiligheid.

30

Kan er veilig gewandeld worden op de fietsroute? (7 reacties)
Ja dat kan. Wandelaars gebruiken het fietspad als er geen trottoir langs de weg ligt. Uitgangspunt
voor de fietsroute is dat het huidige gebruik van de fietsroute zoveel mogelijk blijft bestaan. Hoe
precies, dat werken we uit in het ontwerp. We hebben hier nu over gesproken met
belanghebbenden.
Op het gedeelte Gorssel-Zutphen rijdt veel sluipverkeer. Worden hier maatregelen tegen
genomen? (7 reacties)
Het sluipverkeer op dit deel van de route is een aandachtspunt. In de komende fase gaan we
kijken met welke maatregelen we het sluipverkeer kunnen ontmoedigen.
Is het veilig om verschillende fietsers over één route te leiden? Denk aan recreatieve
fietsers, dagelijkse fietsers, scholieren, speedpedelecs, e-bikes en gewone fietsen.
(7 reacties)

Ja, vlotte, veilige fietsroutes zijn zo ingericht dat verschillende soorten fietsers daar tegelijk
gebruik van kunnen maken.
Hoe kan het gedeelte Gorssel-Zutphen als fietsstraat veiliger worden terwijl de huidige
aantallen gemotoriseerd verkeer blijven? (6 reacties)
Dat kan. De wegen worden aangepast tot fietsstraten, waar fietsers en landbouwvoertuigen
elkaar veilig kunnen passeren. Zonder dat één van hen een zachte berm in hoeft. Op dit moment
doet het CROW onderzoek naar fietsstraten buiten de bebouwde kom. Zij komen misschien met
extra aanbevelingen. Het kan dus zijn dat wij het huidige voorontwerp nog aanpassen aan de
nieuwste eisen voor veiligheid. Zie ook kadertekst op bladzijde 30.
Worden er snelheidsremmers geplaatst op een fietsstraat en wat is de maximale snelheid?
(6 reacties)

Jazeker. Voor het goed functioneren van een fietsstraat (veiligheid) is het van belang dat de
snelheid van het verkeer beperkt wordt. Dat gebeurt door de inrichting zo te maken dat
gemotoriseerd verkeer automatisch langzamer gaat rijden. Snelheidsremmers zijn hier onderdeel
van. De maximaal toegestane snelheid wordt mogelijk ook omlaag gebracht. Bij fietsstraten
binnen de bebouwde kom is dat 30 km/u. Voor fietsstraten buiten de bebouwde kom moet nog
bepaald worden wat de meest veilige maximale snelheid
Verbeter het al aanwezige fietspad van Gorssel naar Eefde! (6 reacties)
Er ligt een voorkeur voor de combinatieroute. Maar de provincie wil ook het fietspad langs de
N348 verbeteren. Dit fietspad langs de N348 wordt een belangrijke toevoerroute naar de snelle
fietsroute. De provincie heeft groot onderhoud gepland voor dit fietspad tussen Deventer en
Zutphen. Dan kijkt ze hoe ze knelpunten bij dit fietspad kan oplossen.
Hoe wordt de veiligheid geborgd op de kruispunten? (5 reacties)
Op kruispunten krijgt de F348 zoveel mogelijk voorrang. Waar nodig en mogelijk gaan we die
kruispunten iets verhogen. Verkeer op de fietsroute ervaart dan alleen een flauwe helling. Het
kruisend verkeer zal een drempel ervaren. Bij de fietsstraat en een vrijliggend fietspad krijgt de
F348 een rode kleur. Dit attendeert het kruisend verkeerd extra op de aanwezigheid van fietsers.
Als er op de Denkmee-kaart (veel) opmerkingen staan bij een kruispunt, dan kijken we nog eens
extra na of het ontwerp voldoende veilig is.
Hoe is de veiligheid geborgd op plekken waar veel mensen stoppen en afstappen,
bijvoorbeeld bij het ooievaarsdorp in Gorssel? (4 reacties)
Dit is een aandachtspunt. We gaan hier de komende periode verder naar kijken.
Kunnen speedpedelecs verboden of afgeremd worden? (4 reacties)
Doel van een vlotte, veilige fietsroute is dat daar ook speedpedelecs over kunnen rijden. Ze
zorgen immers voor schone mobiliteit op de middellange afstand. Als het nodig is, kunnen we
maatregelen nemen om de snelheid te verminderen. We moeten nog kijken hoe en waar dit
speelt op de F348.
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Kan er veilig gefietst worden tussen gemotoriseerd verkeer? (3 reacties)
Jazeker dat kan. De wegen worden aangepast tot fietsstraten, waar fietsers en
landbouwvoertuigen elkaar veilig kunnen passeren. Zonder dat één van hen een zachte berm in
hoeft. Op dit moment doet het CROW onderzoek naar fietsstraten buiten de bebouwde kom. Zij
komen misschien met extra aanbevelingen. Het kan dus zijn dat wij het huidige voorontwerp nog
aanpassen aan de nieuwste veiligheidseisen. Zie ook kadertekst
Kan er meer gehandhaafd worden op de snelheid van het gemotoriseerde verkeer?
(3 reacties)

Wij gaan dit bespreken met de politie.
Kunnen de parkeerplaatsen worden verwijderd of verplaatst? (3 reacties)
Deze suggestie nemen we mee als we het ontwerp verder uitwerken.
De combinatieroute wordt tussen Gorssel en Zutphen ook gebruikt als omleidingsroute bij
calamiteiten op de N348. Is dit veilig voor fietsers? (3 reacties)
We kijken nog goed naar de hoeveelheid doorgaand verkeer en of we hier maatregelen voor
moeten treffen. Bij plotselinge calamiteiten zoals ongevallen is verkeer op de fietsroute niet altijd
te voorkomen. In die gevallen weet het gemotoriseerde verkeer dat zij zich op een belangrijke
fietsroute bevinden. En dat ze dus fietsers kunnen aantreffen. Dat zien ze aan het uiterlijk van de
fietsstraat, zoals de rode kleur. Er bestaan ook calamiteiten die van te voren worden
aangekondigd. Denk aan wegonderhoud. In dat geval worden de omleidingsroutes aangepast
aan de nieuwe verkeerssituatie van een fietsstraat.
Heeft een vrij liggende fietspad niet altijd de voorkeur boven gezamenlijk gebruik van de
rijbaan met gemotoriseerd verkeer? (3 reacties)
Nee, dat is niet helemaal waar. Als de fietsroute langs drukke doorgaande wegen loopt hebben
vrij liggende fietspaden inderdaad de voorkeur. In woonstraten en op rustige wegen worden
fietsers bij voorkeur gemengd met ander verkeer. Hier is de snelheid van het andere verkeer dan
op aangepast.
Houdt de fietser op de F348 nog rekening met het autoverkeer? (3 reacties)
Een fietser is kwetsbaar. Daarom zal de fietser altijd rekening houden met de andere
weggebruikers. Aan hoe een weg eruitziet, ziet de fietser of er ook auto’s en voertuigen rijden.
Kan er een voetpad aangelegd worden om bij de aanliggende woningen te komen?
(2 reacties)

Dit project gaat over een veilige, vlotte fietsverbinding. Het budget hiervoor is bestemd voor de
fietsroute en niet voor een extra voetpad. Een voetpad kost meer ruimte en die is lang niet overal
beschikbaar.
Kunnen er voor het fietsverkeer snelheidsremmers geplaatst worden bij de uitritten van
woningen? (2 reacties)
Doel is om een vlotte veilige fietsroute te maken waar je comfortabel kunt fietsen. Wij zijn daarom
terughoudend met snelheidsremmers plaatsen. We kijken naar aanleiding van deze inspraak
naar de locaties die ons zijn aangereikt.
Is haaks parkeren bij de begraafplaats Gorssel wel veilig als hier de fietsroute langs komt?
(2 reacties)

Haaks parkeren langs een drukke fietsroute is onwenselijk. Het in- en uitdraaien van de
parkeervakken hindert de fietsers. Zeker in het spitsuur is dit zelfs onveilig. Wij nemen dit mee als
aandachtspunt. Wij moeten goed kijken hoe we parkeerproblemen kunnen voorkomen bij deze
begraafplaats.
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Kan ik de fietsroute nog veilig oversteken/kruisen? (2 reacties)
Er wordt tegenwoordig meer gefietst en ook met andere fietsen zoals e-bikes, bakfietsen en
speedpedelecs. Deze landelijke trend is ook zichtbaar op de bestaande fietspaden tussen
Deventer en Zutphen. Het aantal fietsers zal niet zo ver toenemen dat de fietsroute te druk wordt
om over te steken. Langs de N348 is vooral de drukte van het autoverkeer bepalend of de weg
veilig op- en af gereden kan worden. Wij proberen de fietsroute zo in te richten dat het oversteken
en oprijden zo veilig mogelijk gebeurd.
Kan het onveilige gedrag van scholieren aangepakt worden? (2 reacties)
Moeilijk, het gedrag van scholieren is altijd al een aandachtspunt. Scholieren fietsen vaak met
meerderen naast elkaar. De overige verkeersdeelnemers moeten extra alert zijn op deze groep
weggebruikers.
Wie is er aansprakelijk bij een ongeval met een fietser? (1 reactie)
De aansprakelijkheid hangt af van de plaatselijke omstandigheden. Is er een ongeval tussen een
auto en een fietser? Dan is de automobilist volledig of voor een groot deel aansprakelijk.
Bij een ongeval, moet u dit altijd melden aan de politie. Dit is ook belangrijk voor de afhandeling
van de eventuele schade.
Bij afslaand verkeer naar de huispercelen ontstaat onveiligheid voor autoverkeer (kop/staart) en fietsers (niet opmerken). (1 reactie)
Dit risico heeft onze aandacht. Ook bij het groot onderhoud aan de N348 tussen Eefde en
Gorssel kijken we specifiek naar maatregelen om het risico op dergelijke risicovolle situaties te
verminderen.
Vindt de afweging van een fietsstraat alleen plaats op intensiteit van fietsverkeer of speelt
het andere verkeer ook een rol? (1 reactie)
Het andere verkeer speelt ook een rol bij de keuze voor een fietsstraat. We kijken naar het aantal
fietsers en het aantal voertuigen. Ook kijken we naar de verhouding tussen fietsverkeer en
andere voertuigen.
Kan het fietspad tussen Gorssel en Epse veiliger worden afgescheiden van de
hoofdrijbaan? (1 reactie)
Ja, tussen Gorssel en Epse is er voldoende ruimte om het fietspad verder van de weg te leggen.
Zo is er plek voor een brede berm. Daar kunnen dan ook weer bomen geplant worden die
voldoende ruimte hebben.
Wat wordt er gedaan aan (overhangend) groen dat het zicht ontneemt? (1 reactie)
Gemeenten en Provincie onderhouden het groen via vaste onderhoudsschema’s. Inwoners
kunnen gevaarlijke situaties ook melden bij hun gemeente. Dit kan met een openbare melding op
de website van gemeente Lochem.
Geef fietsers altijd voorrang op kruispunten. (1 reactie)
Op een vlotte en veilige fietsroute als de F348, krijgen fietsers altijd voorrang.
Kunnen er informele paadjes worden aangelegd om fietsers van woningen op veilige
plekken de N348 te laten oversteken? (1 reactie)
Deze opmerking geven we door aan de Provincie Gelderland. Zij kunnen dit meenemen in het
groot onderhoud aan de N348.
Kan het fietspad smaller dan 4 meter worden uitgevoerd? (1 reactie)
Het uitgangspunt is een breedte van 4 meter. We kunnen hiervan afwijken. Het pad kan dan
breder worden of juist smaller. Dit hangt af van de lokale situatie
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Kan het gemotoriseerde verkeer uitleg krijgen hoe zij zich moeten gedragen op een
fietsstraat? (1 reactie)
Weggebruikers horen de verkeersregels en verkeersborden te kennen. Maar dit helpt niet altijd.
Daarom nemen we ook maatregelen om het gedrag van automobilisten te sturen. Denk daarbij
aan rood asfalt of een zichtbare middengeleider. Hierdoor passen weggebruikers zich
automatisch aan. Dit heet ook wel ‘natuurlijk sturen’.
Laat de doorgaande auto’s over de N348 rijden zodat fietsers via de Combinatieroute
kunnen fietsen. (1 reactie)
We maken de fietsstraat zo dat we het doorgaand gemotoriseerd verkeer stimuleren om van de
provinciale weg gebruik te maken.
Hoe kunnen fietsers op de Mettrayweg veilig in-/uitvoegen tussen het gemotoriseerde
verkeer? (1 reactie)
Bij het kruispunt N348-Mettrayweg, gaat het vrij liggend fietspad langs de N348 over in de
Mettrayweg. In westelijke richting maken fietsers en auto’s van dezelfde rijbaan gebruik. In het
ontwerp van de F348 nemen we een aantal veiligheidsmaatregelen. In de eerste plaats draaien
we de voorrang om; fietsers krijgen tussen het fietspad en de Mettrayweg dan voorrang. Verder
voeren we het kruispunt uit als fietsstraat waarbij het autoverkeer op- en afrijdt uit een zijweg.
Hierdoor ligt de aandacht meer op de aanwezigheid van fietsers. Daarnaast willen we het
kruispuntvlak verhoogd aanleggen. Hierdoor ervaren oprijdende automobilisten een drempel.

Figuur 12 - Uitsnede ontwerp Mettrayweg-N348
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Hoe wordt de veiligheid verbeterd op de kruising Gorsselse Enkweg - Eefdese Enkweg?
(1 reactie)

In het ontwerp van de F348 gaat de fietsroute ‘in de voorrang’ over het kruispunt Gorsselse
Enkweg- Eefdese Enkweg. Dit zorgt voor betere doorstroming voor fietsers. Ook geeft dit
duidelijkheid voor afslaand en kruisend (auto-)verkeer. Het kruispunt zelf wordt een plateau. De
fietsstraat krijgt daar een flauwe helling. Kruisend en afslaand verkeer ervaren op de zijweg een
drempel. De situatie met aardbeienverkoop moeten wij nog eens goed bekijken. Dit doen we ter
plaatse en in overleg met betrokkenen (ter plaatse en in overleg met betrokkenen) nog eens goed
bekijken.

Figuur 13 - Uitsnede ontwerp Gorsselse Enkweg - Eefdese Enkweg

1000 fietsers per dag over een weg die gebruikt wordt door landbouwverkeer? Dat is
vragen om moeilijkheden! (1 reactie)
De wegen worden aangepast tot fietsstraten, waar fietsers en landbouwvoertuigen elkaar veilig
kunnen passeren. Zonder dat één van hen een zachte berm in hoeft. Daarnaast moet het aantal
landbouwvoertuigen op deze wegen ook weer niet overschat worden.
Op dit moment doet het CROW onderzoek naar fietsstraten buiten de bebouwde kom. Zij komen
misschien met extra aanbevelingen. In dat geval passen we het huidige ontwerp aan de nieuwste
eisen aan. Zie ook kadertekst op bladzijde 30.
Welke oorzaak hebben de ongevallen op de N348? (1 reactie)
Er komen ongevallen voor met verschillende manoeuvres, omstandigheden en voertuigen. Bij
uitritten van de percelen langs de N348 komen kop-/staartongevallen voor. Deze ongevallen
gebeuren als automobilisten op de rijbaan wachten op tegemoetkomend autoverkeer of fietsers
op het fietspad. Automobilisten kunnen uit angst voor zo’n ongeval ook gehaast de weg willen
verlaten. Dat kan onveilig zijn voor fietsers.
Volstaat een fietsstraat van 4,6 meter breed voor het eerste (drukke) stuk Mettrayweg
vanaf de N348? (1 reactie)
Volgens de huidige richtlijnen en het getelde en verwachtte gebruik zou de fietsstraat moeten
kunnen volstaan. Het CROW onderzoekt de inrichting en het gebruik van fietsstraten buiten de
bebouwde kom en bekijkt ook specifiek naar deze situatie, als hier andere aanbevelingen
uitkomen, nemen we die mee in het ontwerp.
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Waarom wordt een nieuw gebied onveilig gemaakt? Waarom wordt de veiligheid niet
verbeterd van een al bestaand ‘verkeersgebied’? (1 reactie)
Wij lezen deze vraag als dat hier waarschijnlijk met het nieuwe gebied bedoeld wordt het
landelijke deel van de combinatieroute. De stelling dat er een nieuw gebied onveilig wordt
gemaakt, wordt niet gedeeld. Opgemerkt wordt dat in dit gebied ook op dit moment al fietsverkeer
(zowel utilitair als recreatief) zich mengt met gemotoriseerd verkeer, waaronder
landbouwvoertuigen. Door de realisatie van de F348 in dit gebied (mocht de combinatieroute
daadwerkelijk worden gerealiseerd) komen er weliswaar meer fietsers, maar worden er ook
maatregelen genomen die de verkeersveiligheid juist verbeteren.
De aansluiting Oostzeestraat in Zutphen is onduidelijk en onveilig. (1 reactie)
De fietsoversteek op de Oostzeestraat heeft onze aandacht. Ook de ondernemers op De Mars
pleiten voor een verbetering van deze fietsoversteek. Als we het huidige ontwerp verder
uitwerken, kijken we hoe we de situatie zoveel mogelijk kunnen verbeteren.
Is het veilig fietsen langs de rondweg Gorssel met de snelheden die hier gereden worden?
(1 reactie)
Ja, want in het ontwerp zijn rijbaan en fietspad voldoende van elkaar gescheiden.
Fietsers kunnen nu al de route fietsen. Waarom die nog verbeteren? (1 reactie)
Het klopt dat je de route nu ook al kunt fietsen. We willende route verbeteren om een aantal
redenen:
 De overheid stimuleert het fietsgebruik, zeker op de kortere afstanden.
 In plaats van de auto kunnen mensen de fiets pakken naar het werk. Zo voorkom je files
 Er rijden tegenwoordig verschillende soorten fietsen op het fietspad: kratfietsen, e-bikes,
scootmobielen of kinderbakfietsen. Daarom heb je andere en bredere fietspaden nodig
Niet alleen fietsroutes worden aangepast. Ook autowegen worden aangepast als het verkeer
verandert of toeneemt. Denk aan de verbreding van de A1.
Kunnen ruiters gebruik blijven maken van de fietsroute? (1 reactie)
Jazeker. Het uitgangspunt voor de fietsroute is dat het huidige en wenselijke gebruik op en rond
de fietsroute zoveel mogelijk blijft bestaan. Hoe precies, dat werken we uit in het voorlopig
ontwerp. Dit hebben we gedaan met de direct belanghebbenden. We hebben daarbij dus ook
naar het gebruik door ruiters gekeken.
Kan er een fysieke scheiding worden aangebracht tussen fietspad en rijbaan? (1 reactie)
We volgen de landelijke aanbevelingen voor de breedte tussen rijbaan en fietspad. Op plekken
waar we deze breedte niet kunnen halen, kijken we of een scheiding mogelijk en nodig is. Denk
bijvoorbeeld aan een vangrail.
Het gebied tussen Gorssel en Zutphen is te druk om hier een veilige fietsroute doorheen te
leggen. (1 reactie)
Volgens de verkeerstellingen is het daar niet te druk. Het is er zo rustig met autoverkeer dat
fietsers er prima veilig kunnen fietsen. Zeker wanneer we nog extra maatregelen (fietsstraat)
nemen om de veiligheid te verbeteren. Ook nu zijn hier al veel fietsers. Zowel recreatieve als
dagelijkse fietsers.
Bewoners en bedrijven zijn als gemotoriseerd verkeer ‘te gast’. Wat betekent dat in de
dagelijkse praktijk? (1 reactie)
Te gast betekent in de praktijk dat weggebruikers meer rekening met elkaar moeten houden. Wij
maken met verschillende typen voertuigen gebruik van de zelfde weg. Een fietser is veel
kwetsbaarder dan iemand in een auto. Het is belangrijk om begrip voor elkaar te hebben.
Bij de Teugseweg in Deventer kan een tunnel een oplossing zijn voor onprettige en
onveilige oversteken. (1 reactie)
De situatie op deze locatie zal op termijn zeker verbeteren. Gemeente Deventer neemt deze
situatie nemen mee in de plannen voor het project Stadsentree.

36

Kunnen (weg-)werkzaamheden nog wel veilig plaatsvinden op de fietsroute? (1 reactie)
Onderhoud en wegwerkzaamheden moeten altijd veilig plaats kunnen vinden. Soms moet er dan
een omleiding komen.
Kunnen vrachtauto’s nog veilig manoeuvreren wanneer zij de aanliggende bedrijven
bevoorraden? (1 reactie)
Ja, dat kan. Een van de uitgangspunten voor de fietsroute is dat die veilig en goed ingepast kan
worden. Dit betekent ook dat we de fietsroute zo goed mogelijk aansluiten op de omgeving. Dus
ook op bedrijven die aan de fietsroute liggen.
Kan er wat gedaan worden aan door rood licht rijden van de automobilisten? (oversteek
N348 i.v.m. toevoerroute via Mettrayweg naar Eefde) (1 reactie)
Wij hebben geen aanwijzingen dat hier meer dan gemiddeld door rood wordt gereden.
Wordt de weg ook ingericht op zwaar vracht- en landbouwverkeer?(1 reactie)
Jazeker. De inrichting van de fietsroute stemmen we af op de kwetsbare fietser, maar we houden
ook rekening met ander verkeer zoals vracht- en landbouwverkeer. Dit geldt ook voor de
fietsstraat. De constructie van de weg moet geschikt zijn voor alle het verkeer dat daar mag
rijden.
Geeft een fietsroute in de voorrang onduidelijkheid met andere kruispunten waar de
voorrang niet geregeld is? (1 reactie)
Op kruispunten krijgt de F348 zoveel mogelijk voorrang. Als het nodig en mogelijk is, dan
verhogen we deze kruispunten. Hierdoor ervaart het doorgaand verkeer een flauwe helling. Het
kruisend verkeer zal het kruispunt als een drempel ervaren. De fietsstraat en het vrij liggende
fietspad krijgen rood asfalt. Hierdoor wordt het verkeer extra gewaarschuwd dat er fietsers rijden.
Worden er op punten waar koeien moeten oversteken koetunnels aangebracht? (1 reactie)
We weten nu nog niet precies op welke locaties langs het de route koeien moeten oversteken. De
komende periode zoeken we dat uit. Dan kijken we ook of we extra maatregelen moeten nemen.
Kan het gebied tussen Gorssel en Eefde worden beperkt tot bestemmingsverkeer?
(1 reactie)

In dit gebied is het niet erg druk met verkeer. In de komende periode gaan we wel kijken naar
maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan.
Wordt er rekening gehouden met de afleiding bij (toeristisch) zoekverkeer in auto’s?
(1 reactie)

Het is altijd de verantwoordelijk van de weggebruiker om goed op te letten in het verkeer. Wij
richten de wegen en kruispunten duidelijk in, zodat automobilisten weten hoe ze zich moeten
gedragen.
Kan de fietser gewezen worden op het autoverkeer dat ook gebruik maakt van de weg?
(1 reactie)

De fietser kan aan de breedte van het wegdek afleiden dat er ook andere verkeersdeelnemers
zijn zoals auto’s.
Zijn klinkers beter dan asfalt? Dit remt het autoverkeer meer af. (1 reactie)
Klinkers passen niet bij een vlotte, veilige fietsroute. Ze zijn namelijk niet zo prettig om over te
rijden met de fiets. We nemen andere maatregelen om de snelheid van het autoverkeer af te
remmen.
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De wegen in het gebied tussen Gorssel en Eefde zijn te smal. (1 reactie)
Volgens de landelijke richtlijn voor fietsstraten past het ontwerp van de fietsstraat op de huidige
breedte van de weg. Met fietsstraten buiten de bebouwde kom hebben we in Nederland minder
ervaring. Ze zijn er wel, en er loopt nu een landelijk onderzoek naar het functioneren van deze
fietsstraten. De uitkomsten van dat onderzoek gebruiken we om te kijken of we het ontwerp
aanpassen. Hierna ziet u een schema van het ontwerp.

Figuur 14 - Doorsnede fietsstraat

Is het veilig en gepast wanneer fietsers door een begrafenisstoet gaan rijden? (1 reactie)
De wegen in het gedeelte tussen Zutphen en Gorssel worden ingericht als fietsstraten. Fietsers
en gemotoriseerd verkeer kunnen elkaar hier veilig passeren. Fietsers kunnen een
begrafenisstoet gewoon passeren. Zonder dat ze door de begrafenisstoet hoeven te fietsen.
Kan de rijsnelheid van auto’s op de rondweg Gorssel verlaagd worden? (1 reactie)
De rijsnelheid op de rondweg van Gorssel is nu al 50 km per uur. Verdere verlaging is niet nodig.
Het is onveilig om de N348 op te rijden (1 reactie)
Wij zijn ons bewust dat het onveilig is om de N348 op te rijden. Dit komt onder meer door de
smalle bermen met grote bomen en de vele uitritten. De provincie Gelderland onderzoekt op dit
moment hoe ze het hier veiliger kan maken.

3.10 Inspraakreacties over verlichting

Figuur 15 - Ingestuurde reacties over verlichting

Het buitengebied moet donker blijven, laat verlichting achterwege. (14 reacties)
Bij de volgende stap van het ontwerp laten we onderzoeken of een verlicht fietspad wenselijk is.
Ook kijken we welke verlichting we toepassen en waar. Aandachtspunten in deze onderzoeken
zijn landschap, ecologie en sociale veiligheid. In het advies wegen we al die aandachtspunten
tegen elkaar af. Als blijkt dat (een gedeeltelijke) verlichting wenselijk is, dan zullen we
onderzoeken welk soort verlichting het beste past.
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Hoe vindt de afweging plaats of en welke verlichting er geplaatst wordt? (2 reacties)
Bij de volgende stap van het ontwerp laten we onderzoeken of een verlicht fietspad wenselijk is.
Ook kijken we welke verlichting we toepassen en waar. Aandachtspunten in deze onderzoeken
zijn landschap, ecologie en sociale veiligheid. In het advies wegen we al die aandachtspunten
tegen elkaar af. Als blijkt dat (een gedeeltelijke) verlichting wenselijk is, dan zullen we
onderzoeken welk soort verlichting het beste past.
Overweegt u ook om dynamische verlichting te plaatsen? (2 reacties)
Bij de volgende stap laten we onderzoeken of een verlicht fietspad wenselijk is. Ook kijken we
welke verlichting we toepassen en waar. In deze onderzoeken kijken we naar landschap,
ecologie en sociale veiligheid. In het advies wegen we al die aandachtspunten tegen elkaar af.
Als blijkt dat (een gedeeltelijke) verlichting wenselijk is, dan zullen we onderzoeken welk soort
verlichting het beste past.
Het gedeelte van Gorssel naar Zutphen graag verlichten. (1 reactie)
Bij de volgende stap laten we onderzoeken of een verlicht fietspad wenselijk is. Ook kijken we
welke verlichting we toepassen en waar. In deze onderzoeken kijken we naar landschap,
ecologie en sociale veiligheid. In het advies wegen we al die aandachtspunten tegen elkaar af.
Als blijkt dat (een gedeeltelijke) verlichting wenselijk is, dan zullen we onderzoeken welk soort
verlichting het beste past.
Graag bij de plaatsing van verlichting rekening houden met onze privacy. (1 reactie)
Bij de volgende stap van het ontwerp laten we onderzoeken of een verlicht fietspad wenselijk is.
Ook kijken we welke verlichting we toepassen en waar. Aandachtspunten in deze onderzoeken
zijn landschap, ecologie en sociale veiligheid. In het advies wegen we al die aandachtspunten
tegen elkaar af. Als blijkt dat (een gedeeltelijke) verlichting wenselijk is, dan zullen we
onderzoeken welk soort verlichting het beste past.
Zijn er ook alternatieven mogelijk voor de hoge lantaarnpalen? (1 reactie)
Er zijn verschillende alternatieven voor de hoge lantaarnpalen. Deze alternatievenbeperken de
effecten voor de omgeving. Als er een besluit komt om de fietsroute te verlichten, dan zullen we
onderzoeken welke verlichting het beste past. Deze verlichting moet namelijk sociale veiligheid
bieden, en tegelijk zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.

3.11 Overig inspraakreacties

Figuur 16 - Ingestuurde overige reacties

Hoe wordt rekening gehouden met de bedrijfsvoering van aanliggende bedrijven?
(6 reacties)

Uitgangspunt voor de fietsroute is een route die ruimtelijk ingepast kan worden en verkeersveilig
is. Dit betekent dat de fietsroute zo goed mogelijk aansluit op de directe omgeving. Dus ook op
functies in de omgeving, zoals bedrijven. Doel is om negatieve gevolgen van de aanleg van de
fietsroute te voorkomen of zo klein mogelijk te houden.
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Kan er wat gedaan worden tegen zwerfvuil? (4 reacties)
Zwerfvuil is en blijft een issue. Voor de fietsroute zullen we het onderwerp zwerfvuil meenemen
bij de uitwerking in het ontwerp. Voor zover dit op te lossen is in dit plan. Op dit moment wordt
zwerfvuil op meerdere niveaus aangepakt. Bijvoorbeeld door de invoering van statiegeld op
kleine plastic flesjes.
Verwijs de toeristische fietsers op de F348 naar mooie bestemmingen als het centrum van
Gorssel. (2 reacties)
Extra borden met informatie over het gebied kunnen een meerwaarde bieden. Of en hoe we dit
willen vormgeven gaan we de komende periode verder uitwerken. Mocht dit zover zijn dan
zouden we graag zien dat de omgeving hierover met ons meedenkt.
Kan de afwatering verbeterd worden? (2 reacties)
Het is te vroeg om hierop te kunnen antwoorden. Als er problemen zijn met afwatering moet dit in
de volgende stappen worden geïnventariseerd. Waar problemen zijn onderzoeken we een
oplossing.
Waarom is het aantal woorden voor een reactie gemaximaliseerd? (2 reacties)
Dit helpt de schrijver om zijn vraag of reactie concreet op te schrijven. Wij voorkomen daarmee
dat we hele lange reacties krijgen. Die moeten we allemaal lezen en verwerken. Een korte en
duidelijke reactie bespaart onze organisatie tijd. Onze ervaring is dat personen die uitgebreid
willen reageren, eerder een e-mail of een brief sturen.
Kunnen er hagen geplant worden zodat fietsers minder last hebben van wind? (2 reacties)
De windgevoeligheid is één van de mogelijke nadelen van een route door het landelijk gebied.
We kijken naar aanleiding van deze vraag of hiervoor met een oplossing moet komen. Het kan
ook zijn dat we de wind accepteren. We kijken dan ook naar de landschappelijke kwaliteit van de
F348. Beplanting moet passen bij het landschap dat er nu is. Misschien dat is het in dat verband
mogelijk om iets aan te planten.
Kan het ontwerp nog gewijzigd worden? (2 reacties)
Ja dat kan. Het is nu nog een Voorlopig Ontwerp. Naar aanleiding van de inspraak kunnen we
het ontwerp nog wijzigen.
Zijn de kabels en leidingen van beide routes in beeld en hoe wordt hiermee omgegaan?
(2 reacties)

Er zijn en worden Klik-meldingen gedaan om de plek van kabels en leidingen te achterhalen.
Naar mate er gedetailleerder wordt ontwerpen, wordt er ook beter gekeken naar de kabels en
leidingen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat er proefsleuven worden gegraven om de exacte
ligging na te gaan. De ontwerpen kunnen hierop worden aangepast.
Wat betekenen de groene cirkels op de Denkmee-kaarten? (1 reactie)
De groene stippen zijn bomen.
Er wordt gedeald. Kan hier tegen worden opgetreden? (1 reactie)
Als u merkt dat er gedeald wordt in uw woonomgeving, dan kunt u dat melden bij de politie.
De berichtgeving in de pers geeft niet alle informatie. (1 reactie)
Wij hebben geen directe invloed op wat de pers (media) publiceert. Cleantech Regio informeert
inwoners in de regio zo goed en volledig mogelijk via de eigen communicatiekanalen:
www.cleantechregio.nl, www.vlotveiligfietsen.nl, Facebook, LinkedIn en Twitter. De direct
betrokken gemeenten, provincie Gelderland en provincie Overijssel delen onze berichten die zij
belangrijk vinden, met hun inwoners via hun communicatiekanalen.
Wie gaat de F348 beheren als deze is aangelegd? (1 reactie)
Het beheer van de fietsroute komt bij de desbetreffende wegbeheerder. Voor het gedeelte langs
de provinciale weg is dat de provincie. Voor andere delen de desbetreffende gemeente.
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Wordt schade als gevolg van snelheidsremmers etc. vergoed? (1 reactie)
Uitgangspunt voor de fietsroute is dat het huidige en wenselijke gebruik op en rond de fietsroute
zoveel mogelijk blijft bestaan en dat (groot) verkeer de route ook veilig (zonder schade) moet
kunnen gebruiken.
Hoe wordt ons woongenot en gezondheid gewaarborgd (langs de N348)? (1 reactie)
Het uitgangspunt voor de ontwerpen is dat we willen dat het voor iedereen prettig en veilig wonen
is in een mooie omgeving. De afgelopen periode hebben wij inwoners in de omgeving van de
fietsroutes benaderd om aandachtspunten te leveren. Dit om te zorgen voor een veilige fietsroute
waarlangs het ook prettig wonen is. Uw zorgen wat betreft woongenot en gezondheid kunt u ook
inbrengen bij het (onderhouds-)project wat gaat spelen op de N348.
Waarom wordt in de Maatschappelijke Kosten- Baten Analyse verkeersveiligheid hoger
gewaardeerd voor de combinatieroute dan voor de N348-route? (1 reactie)
Bij de combinatieroute treden de volgende effecten op:
- minder ongelukken op de N348-route vanwege verschuiving van het aantal fietsers
- beperking van het aantal extra ongelukken op de combinatieroute door een verkeersveilige
inrichting (fietsstraat)
Bij de N348-route is het effect:
- minder ongelukken door een verkeersveilige inrichting.
In totaal schat de analyse de maatschappelijke baten van de combinatieroute hoger in dan de
N348.
De weg is primair bedoeld voor aanwonenden. Richt hem daarvoor in. (1 reactie)
Wegen hebben meerdere functies. Ze zorgen voor de ontsluiting van aanliggende percelen, maar
kunnen ook een functie hebben of krijgen voor doorgaand verkeer.
Voorziet u in goede (alternatieve) routes voor doorgaand landbouwverkeer? (1 reactie)
Uitgangspunt voor de fietsroute is dat het huidige en wenselijke gebruik op en rond de fietsroute
zoveel mogelijk blijft bestaan. De wegen worden zo ingericht dat fietsers en landbouwvoertuigen
elkaar veilig kunnen passeren.
U gebruikt geen consistente schrijfstijl. (1 reactie)
Dank u voor de tip. We zullen daar voortaan beter op letten.
Kan er aandacht worden gegeven aan het brandgevaar bij het opladen van fietsaccu’s?
(1 reactie)

Op de fietsroute zelf komen geen laadpunten voor fietsen. Het tegengaan van brandgevaar bij
het opladen van accu’s is een verantwoordelijkheid van de fietsfabrikant.
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