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Met dank aan… 
 
… een tiental snelfietsende gebruikers van de route en verschillende kompanen van de Fietsersbond; zij allen 
leverden gedegen  ‘reviews’ over de route. Voorts danken we het landelijk bureau van de Fietsersbond voor z’n 
commentaar, alsmede de opstellers van diverse (veelzeggende) rapporten en publicaties over de route. Allen 
ondersteunen in meer of minder krachtige bewoordingen de conclusies en aanbevelingen in dit rapport. 
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Regionale snelfietsroute Apeldoorn – Deventer     

  De Fietssnelroute met bij Twello twee varianten. De nummers bij de getekende route verwijzen naar de nummers in de tekst. 

Algemeen 
Een regionale snelfietsroute is vooral bedoeld voor sportieve werknemers die een gunstige fietsroute gebruiken om 
van hun woonplaats naar hun werkplek in een andere plaats te fietsen. De overheid wil dat gebruik om allerlei 
redenen stimuleren. De snelle fietsforenzen rijden onder gunstige omstandigheden snel: race- en ligfietsers 30-35 
km/u, getrainde fietsers en e-bikes tegen de 25 km/u. Een regionale snelfietsroute moet voor dergelijke snelheden 
geschikt zijn. Maar de snelfietser wil natuurlijk zelf ook dat de route   

o snel (= zonder onoverzichtelijke kruisingen en uitritten en voorrangssituaties waarbij de fietser vaart moet 
verminderen tot stapvoets),  

o veilig (= autovrij of autoluw en breed genoeg om andere fietsers, groepen scholieren e.d. veilig te kunnen 
passeren) en  

o comfortabel (= glad plaveisel, bij voorkeur asfalt; is ook snel)  
gereden kan worden. Daarnaast moet de regionale snelfietsroute voor de beginnende snelfietser moeiteloos te 
vinden zijn; de bewegwijzering moet dus ok zijn. Met deze overwegingen in het achterhoofd heeft de Fietsersbond 
naar het bestaande traject gekeken. 
 
Traject 
Het oorspronkelijke plan was om een apart fietspad aan te leggen langs de spoorlijn Apeldoorn-Deventer. Dat plan is 
om financiële redenen nog niet uitgevoerd. Er is nu is gekozen voor bestaande wegen en daar waar nodig enige 
aanpassingen te verrichten. De ‘officiële’ route is te vinden op www.fietsfilevrij.nl. In Apeldoorn start de regionale 
snelfietsroute in de buurt van de spoorlijn bij het kanaal en gaat zodra mogelijk langs of in de buurt van de spoorlijn 
richting Deventer. Vanaf Teuge gaat de regionale snelfietsroute langs de Rijksstraatweg en bij Twello is er een keuze- 
mogelijkheid: door het dorp langs de spoorlijn (de officiële route) of langs de Rijksstraatweg richting Deventer. 
De Fietsersbond heeft eerst de ‘officiële’ regionale snelfietsroute gefietst (van Apeldoorn naar Deventer) en 
gecontroleerd op bewegwijzering, plaveisel en geschiktheid als regionale snelfietsroute. Ook is de route Twello – 
Deventer langs de Rijksstraatweg gefietst. Wij hebben gekeken naar noodzakelijke verbeteringen en naar mogelijke 
alternatieven. Wij maken waar nodig opmerkingen over de bewegwijzering; als de bewegwijzering in orde is wordt 
niets vermeld. De route heeft geen aparte bebording en wordt aangegeven met ‘Deventer’ en ‘Apeldoorn’. Tot slot 
beoordelen wij de route. 

Bij het opstellen van dit rapport hebben we gebruik gemaakt van het memo ‘Stand van zaken fietsroute Apeldoorn – 
Deventer’ door Grontmij, december 2008, gemaakt op basis van een inspectie van de route. Op pag. 4 en 5 zijn 
enkele afspraken geformuleerd die in de eerste helft van 2009 gerealiseerd zouden worden, voorafgaand aan de 
officiële opening medio 2009. De relevante niet gerealiseerde afspraken plaatsen we in dit rapport in aparte kaders, 
samen met onze constateringen van nu. Het memo van Grontmij is beschikbaar via www.fietsersbond.nl/apeldoorn.  

 

http://www.fietsfilevrij.nl/
http://www.fietsersbond.nl/apeldoorn
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Van de Molenstraat (01) naar het fietspad langs het spoor aan het eind van de Vulcanusstraat (06) 
 

 
 Van de Molenstraat (01) naar het fietspad langs het spoor aan het eind van de Vulcanusstraat (06). De nummers bij de getekende route verwijzen naar de 
nummers in de tekst. 

 
De Molenstraat (01) is waarschijnlijk voor veel snelfietsers een goed vertrek-  en aankomstpunt  voor het centrum. 
Vanaf de Welgelegenbrug is rechtdoor (de Molenstraat, 02) het meest voor de hand liggend. Een wegwijzer 
‘Deventer’ is reeds geplaatst bij ‘Welgelegen’ de Auroralaan in (zie foto 1).  
 

     
Foto 1: de wegwijzer Molenstraat – Auroralaan 

 
Knelpunt is de oversteek van de Wapenrustlaan (04), hier staan geregeld drommen fietsers, ook met kleine kinderen, 
te wachten. 
 

 Bij 04 zou een voorrangsoversteekplaats voor fietsers moeten komen. 

 
Een goed alternatief voor 02 is 03: na de Welgelegenbrug rechtsaf en na 400m linksaf de Wapenrustlaan in en 
vervolgens rechtsaf de Dianalaan in. Dit alternatief heeft een verkeerslicht bij de Wapenrustlaan, en daaraan hebben 
snelfietsers een broertje dood. De Wapenrustlaan is wel een goed begin- en eindpunt voor wie ten zuiden van de 
spoorlijn moet zijn. 
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Bij 05 begint de ‘officiële’ regionale snelfietsroute. Het plaveisel op het eerste deel van dit traject, de Vulcanusstraat, 
is matig (klinkers, licht hobbelig, zie foto 2). De straat is goed verlicht. 
 

 Het wegdek bij 05 (Vulcanusstraat) moet verbeterd (= geasfalteerd) worden. 

 

 
Foto 2: het ‘langzame’ plaveisel van de Vulcanusstraat 

 
Binnen de gemeente Apeldoorn wordt gewerkt aan een plan om een betere doorstroming en aansluiting te krijgen 
met het stadscentrum, het NS station en de woonwijken Ossenveld en Woudhuis. Het is nodig dat er een viaduct 
komt over het Apeldoorns kanaal, langs de spoorlijn. Het is de bedoeling dat de regionale snelfietsroute dan gaat 
beginnen bij het NS Station (Spoorstraat) en aansluit op de Dianalaan.  
Het project is binnen de gemeente bekend als ‘Fietsdoorstroomas Ossenveld – Woudhuis’. 
 

 Versnelde uitvoering van de ‘Fietsdoorstroomas Ossenveld-Woudhuis’ dient ook de snelfietsroute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit memo Grontmij Stand van zaken fietsroute Apeldoorn – Deventer, dec. ‘08: voornemen 1e helft 2009: 

 Het verbinden van de route door de wijk Welgelegen naar het station van Apeldoorn parallel aan de 
spoorbaan. 

Constatering Fietsersbond november 2011: 
 Nog niet uitgevoerd. De brug over het Apeldoorns kanaal wordt waarschijnlijk in 2013 aangebracht. 

De route door de wijk Welgelegen is (mede op verzoek van de bewoners van de Dianalaan) 
aangepast. Het nieuwe tracé gaat nu door de Dianalan en de Vulcanusstraat. 

Reactie Fietsersbond: 
Fietsersbond Apeldoorn betreurt het dat het oorspronkelijke tracé niet is gevolgd. Naar onze mening 
komt dit door de late uitvoering van de snelfietsroute. De woonwijk werd eerst ingericht, de fietsroute 
schoof op in de planning. 
 Fietsersbond Apeldoorn dringt erop aan dat gelijktijdig met de plaatsing van de brug over het kanaal 

ook de doorstroomas naar het station wordt uitgevoerd, langs de spoorlijn en niet door de 
Spoorstraat. 
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Van de Vulcanusstraat (06) naar de Veenhuizerweg (10) 
 

 
 Van de Vulcanusstraat (06) naar de Veenhuizerweg (10). De nummers bij de getekende route verwijzen naar de nummers in de tekst. 

 
Vanaf het eind van de Vulcanusstraat begint het fietspad langs het spoor. Dit traject is snel: goed geasfalteerd, vlak 
en met een acceptabele breedte van 3 meter (tweerichtingsverkeer, zie foto 3).  

 
Foto 3: het mooie fietspad langs de spoorlijn, 3 meter breed 
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De kruising met de Zutphensestraat (07) is een viaduct (heel fraai, zie foto 4).  

 
Foto 4: het viaduct over de Zutphensestraat, heel fraai 

 
Bij 08 kruist de route de Laan van Osseveld. Fietsers moeten hier voorrang geven aan het kruisende de verkeer (zie 
foto 5). Dat is voor een regionale snelfietsroute niet acceptabel; de ‘snel’fietser staat in ongunstige situaties, tijdens 
de spitstijden dus, gewoon een tijdje stil. 

 De voorrangssituatie op de kruising met de Laan van Osseveld (08) wijzigen ten gunste van de regionale 
snelfietsroute.  

 
Foto 5: voorrang voor het kruisende verkeer op de Laan van Osseveld 

De route gaat rechtdoor de Linie op. Deze maakt na 300m een haakse bocht en gaat vervolgens na 100m over in De 
Ontvangst. Op dit punt (34) dient de regionale snelfietsroute voorrang te krijgen op de Linie (links voor de fietsers 
naar Deventer). 

 De regionale snelfietsroute dient bij 34 voorrang te krijgen op de Linie (links voor de fietsers naar Deventer) 

Bij 09, kruising met de Zonnewende, ontbreekt een wegwijzer. Omdat het (rode) fietspad rechtsaf gaat en de route 
rechtdoor zonder fietspad is deze situatie onduidelijk (zie foto 6). 



Beoordeling Regionale snelfietsroute Apeldoorn – Deventer door Fietsersbond Apeldoorn, Deventer en Zutphen 
5 januari 2012 

8 
 

 

 Bij 09 (Zonnewende) dient een wegwijzer geplaatst te worden 
 

 
Foto 6: door het rode fietspad naar rechts is een wegwijzer voor rechtdoor nodig 

 
Bij 10 staat de wegwijzer achter een muur verborgen, waardoor de (snel)fietser pas op het laatste moment ziet dat 
de route rechtsaf gaat (zie foto 7).  
 

 Bij 10 moet het bord in het zicht geplaatst worden. 

 

     
Foto 7: de snelfietser ziet de wegwijzer naar rechts (Veenhuizerweg) op het laatste moment 
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Van De Ontvangst (10) naar de Klaverweg (15) 
 

 
Van De Ontvangst (10) naar de Klaverweg (15). De nummers bij de getekende route verwijzen naar de nummers in de tekst. 

 
Dit traject is door de ruime opzet van de Veenhuizerweg goed te (snel)fietsen. Er zitten echter vier kruisingen 11, 12, 
13 en 14 in + een onoverzichtelijk zijfietspad (zie foto 8). Dat is voor (snel)fietsers gevaarlijk en vertragend. 
 

 De Veenhuizerweg  (10 naar 15) moet voorrang voor de snelfietsroute worden. 

 
 

 
Foto 8: één van de vier gelijkwaardige kruisingen in de Veenhuizerweg (De Stille Tuin) 
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Van de Veenhuizerweg (15) naar de Woudweg (16) 
 

 
Van de Veenhuizerweg (15) naar de Woudweg (16). De nummers bij de getekende route verwijzen naar de nummers in de tekst. 

De Klaverweg past goed in de regionale snelfietsroute: goed asfalt en autoluw. Bij 16, kruising 
Holthoevensestraat/Woudweg, ontbreekt een wegwijzer en het is een gelijkwaardige kruising (zie foto 9). 
  

 Bij 16, kruising Holthoevensestraat/Woudweg, moet een wegwijzer geplaatst worden.  

 De regionale snelfietsroute moet op dit punt voorrangsweg worden. 

 

 
 Foto 9: bij de kruising Holthoevenseweg/Woudweg ontbreekt een wegwijzer en de voorrang dient ten gunste van de snelfietsroute gewijzigd te worden 

 



Beoordeling Regionale snelfietsroute Apeldoorn – Deventer door Fietsersbond Apeldoorn, Deventer en Zutphen 
5 januari 2012 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Uit memo Grontmij Stand van zaken fietsroute Apeldoorn – Deventer, dec. ‘08: voornemen 1e helft 2009: 

 Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising Holthoevensestraat/Veenhuizerweg tussen 
Apeldoorn en Teuge. 

Constatering Fietsersbond november 2011: 
 Hier wordt  de kruising Holthoevensestraat/Woudweg bedoeld. 

De snelfietsroute (Woudweg) moet hier voorrang krijgen, fietsers hebben dan altijd voorrang. 
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Van de Klaverweg (16) naar de rotonde bij Twello (17) 
 

 
Van de Klaverweg (16) naar de rotonde bij Twello (17). De nummers bij de getekende route verwijzen naar de nummers in de tekst. 

De Woudweg komt na 400m op de rotonde Rijksstraatweg. De regionale snelfietsroute gaat langs deze weg over 
vrijliggend fietspad, goed geasfalteerd, echter veel te smal (1m85) voor een regionale snelfietsroute. Er is 
onvoldoende ruimte om twee naast elkaar rijdende fietsers te passeren. Wanneer groepen scholieren gedurende de 
spitstijden van het pad gebruik maken is passeren lastig en onveilig. De ‘ware’ snelfietser kiest als-ie de kans krijgt 
een stukje autoweg om te passeren, erg onveilig!  
 

 Het fietspad langs de Rijksstraatweg moet ten behoeve van de regionale snelfietsroute verbreed worden tot 
2m50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Uit memo Grontmij Stand van zaken fietsroute Apeldoorn – Deventer, dec. ‘08: voornemen 1e helft 2009: 
1. Het realiseren van een doorsteek ter plaatse van de rotonde bij de aansluiting op de route langs de 

Rijksstraatweg. 
2. Het omdraaien van de voorrangssituatie bij de rotonde van Teuge 
3. Het aanpassen van het wegprofiel en het aanleggen van een fietspad aan de noordzijde van de 

Rijksstraatweg ter plaatse van de kom van Teuge. 
4. Het in de voorrang opnemen van de noordelijke fietsroute in Teuge ter plaatse van de Zanden. 
5. Het aanbrengen van verlichting op het gedeelte tussen Teuge en Twello. 

Constatering Fietsersbond november 2011: 
1. Komend uit Apeldoorn is er een goede aansluiting met de Rijksstraatweg, komend uit Deventer is er lastige 

bocht 
2, 3, 4 De veranderingen in Teuge o.a. bij de kruising van de Rijksstraatweg en de wegen naar het vliegveld 

hebben deze punten opgelost. De gekozen oplossing voldoet in de praktijk. 
5. Is gerealiseerd  
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Van de rotonde bij Twello (17) naar de Holthuizerstraat (26) 
 

 
Van de rotonde bij Twello (17) naar de Holthuizerstraat (26). De nummers bij de getekende route verwijzen naar de nummers in de tekst. 

 
Op de rotonde bij Twello (17) hebben fietsers geen voorrang. Bij het volgen van de ‘officiële regionale snelfietsroute’ 
maakt dat niet uit; de (snel)fietser gaat hier rechtsaf. De wegwijzer ‘Deventer’ wijst rechtdoor (Rijksstraatweg, zie 
foto 10). De bebording door Twello is verder niet voor elkaar. Het lijkt erop dat het regionale snelfietsroute-comité er 
in een later stadium voor gekozen heeft om de regionale snelfietsroute langs de Rijksstraatweg te laten lopen 
(zonder overigens de informatie aan te passen). De Fietsersbond verifieert eerst de officiële route, door Twello dus. 
 

 Op wegwijzer 72286 1 op de rotonde bij 17 moet Deventer de juiste kant op wijzen (= rechtsaf) of beiden 
moeten blijven staan met voor rechtsaf de toevoeging ‘via regionale snelfietsroute’ (dit zou overigens gelet op 
het bereikbare qua snelheid en comfort door Twello een vreemde toevoeging zijn). 

 De voorrangssituatie op de rotonde moet ten gunste van de regionale snelfietsroute gewijzigd worden. Wanneer 
dat vanwege de eenduidigheid op de Nederlandse wegen niet mogelijk is moet het bord ‘Twello’ vóór de 
rotonde (aan de Apeldoornse kant) geplaatst worden. 

 
 

     
Foto 10: op de rotonde bij Twello wijst een richtingbord de fietser richting Deventer langs de Rijksstraatweg i.p.v. over de ‘officiële’ snelfietsroute door Twello 
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Op de driesprong Oude Rijksstraatweg/Molenstraat/Prins Bernhardstraat, 18, ontbreekt ‘Deventer’ op de wegwijzer 
naar links (zie foto 11). 
 

 Op de driesprong Oude Rijksstraatweg/Molenstraat/Prins Bernhardstraat, 18, dient ‘Deventer’ op de wegwijzer 
naar links geplaatst te worden. 

 

     
Foto 11: op de wegwijzer naar links (Prins Bernardstraat, = de snelfietsroute) ontbreekt ‘Deventer’ 

 
Bij 19, rechtsaf de Prins Bernhardstraat in, ontbreekt ‘Deventer’ op de wegwijzer naar rechts. Bovendien staat dit 
bord voor de fietser komend uit Apeldoorn ‘verkeerd om’ (= niet te lezen) (zie de foto’s 12 & 13) 
 

 Bij 19, rechtsaf de Prins Bernhardstraat in, dient ‘Deventer’ op de wegwijzer naar rechts geplaatst te worden. 

 De tekst op deze wegwijzer bij 19 dient tweezijdig geplaatst te worden. 

 

            
Foto 12: de snelroute-wegwijzer is voor de fietser                                                 Foto 13: ‘Deventer ‘ ontbreekt op de wegwijzer waar 
richting Deventer niet te lezen                                 de Prins Bernardstraat rechtsaf gaat 

 
Bij 20, aan het eind van de Prins Bernhardstraat (gedeelte langs het spoor) is het wegdek over 100m slecht (klinkers). 
De straat is wel autoluw. 
 

 Bij 20, aan het eind van de Prins Bernhardstraat (gedeelte langs het spoor) dient het wegdek over 100m 
(klinkerbestrating)  verbeterd te worden. 
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Bij 21 is een oude brug vervangen. Ten tijde van onze inspectie moesten we omrijden, die omweg (op kaartje 06) is 
nu vervallen. De nieuwe brug is prima. 
 
Bij 22 is de kruising met de Stationsstraat onoverzichtelijk en moet de ‘snelfietser’ voorrang verlenen. Voorts 
ontbreekt een markering dat de kruising bij gesloten overwegbomen vrijgelaten moet worden. (zie foto 14) 
 

 De voorrang op de kruising met de Stationsstraat, 22, dient hier ten gunste van de regionale snelfietsroute 
gewijzigd te worden. 

 Markering op het wegdek aanbrengen dat de kruising bij gesloten overwegbomen vrijgelaten moet worden. 

 
 

 
Foto 14: kruising Kon. Julianastraat (= de snelfietsroute) met de Stationsstraat: geen voorrang voor de snelfietser en geen markering om de kruising vrij te laten 

 
Bij 23 is de kruising met de Domineestraat onoverzichtelijk (struiken aan de linkerzijde) en moet de ‘snelfietser’ 
voorrang verlenen. 
 

 De voorrang op de kruising met de Domineestraat, 22, dient hier ten gunste van de regionale snelfietsroute 
gewijzigd te worden. 

 
Tussen 24 en 25 is een kort stukje weg alleen voor fietsers met aan beide zijden paaltjes die bekeken dienen te 
worden op noodzakelijkheid (wellicht kan er één afsluiting weg) en correcte vormgeving en verlichting (zie foto’s 15 
& 16). 
 

 Paaltjes bij 24 en 25 bekijken op noodzakelijkheid (wellicht kan er één afsluiting weg) en correcte vormgeving en 
verlichting. 
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15: paaltjes aan de ene kant van ’t fietspad en…                                                    Foto 16: … paaltjes aan de andere kant 

 
 
Het laatste stukje van de Verlengde Lindelaan bij 26 is slecht, klinkers met kuilen en vanuit Deventer is de Verlengde 
Lindelaan aangeduid als doodlopend (zie foto 17). 
 

 Het wegdek bij 26 (Verlengde Lindelaan) verbeteren.  

 Bij 26 Verlengde Lindelaan moet het bord ‘Doodlopend’ aangevuld worden met ‘behalve voor fietsers’. 

 
 

 
Foto 17: de snelfietsroute richting Apeldoorn aangeduid met een bord ‘Doodlopend’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uit memo Grontmij Stand van zaken fietsroute Apeldoorn – Deventer, dec. ‘08: voornemen 1e helft 2009: 

 Het verder verbeteren van de doorsteken in Twello parallel aan de spoorbaan. 
Constatering Fietsersbond november 2011: 
 Is gerealiseerd. Het zijn wel een aantal gevaarlijke oversteken voor de snelfietsers met ongunstige 

voorrang op de kruisingen. De voorrang dient op alle kruisingen ten gunste van de snelfietsroute 
gewijzigd te worden. 
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Van Holthuizerstraat (26) naar de fietsersbrug over de Rijksstraatweg (30) 
 

 
Van Holthuizerstraat (26) naar de fietsersbrug over de Rijksstraatweg (30). De nummers bij de getekende route verwijzen naar de nummers in de tekst. 

Na 26 en na de spoorwegovergang (= slecht voor snelfietsers!) ontbreekt ‘Apeldoorn’ op de wegwijzer 
 

 Wegwijzer bij 26 (na de overweg) aanpassen: ‘Apeldoorn’ aanbrengen. 

 
NB: De Oude Binnenweg (tussen 26 en 27) is door onoverzichtelijke uitritten (richting Deventer) ongeschikt als 
regionale snelfietsroute. 
 
Bij 27, waar de (snel)fietser de Burgemeester Van der Feltzweg opkomt, ontbreekt ‘Apeldoorn’ op de wegwijzer (de 
omgekeerde richting dus). Wegwijzer is voor beide richtingen slecht te lezen. (zie foto 18) 
 

 Wegwijzer bij 27 aanpassen: ‘Apeldoorn’ aanbrengen + tekst aan beide zijden van bord.  

 

     
Foto 18: het bord is op de franse manier geplaatst en dus voor de aankomende fietser (beide richtingen) slecht te lezen. ‘Apeldoorn’ ontbreekt.   
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Bij 28, waar de (snel)fietser de oprit (fietspad) naar de spoorlijn en de brug over de Rijksstraatweg opgaat, ontbreekt 
‘Apeldoorn’ op de wegwijzer (de omgekeerde richting dus) (zie foto 19) 
 

 ‘Apeldoorn’ aanbrengen op de wegwijzer bij 28 

 

      
Foto 19: ‘Apeldoorn’ ontbreekt op deze wegwijzer richting Apeldoorn 

 
Bij 29, waar de (snel)fietser de brug over de Rijksstraatweg opkomt, ontbreekt ‘Apeldoorn’ op de wegwijzer richting 
Apeldoorn (zie foto 20). De snelfietser over de Rijksstraatweg die het fietspad langs het spoor wil nemen moet 8m 
omhoog langs twee trappen. 
 

 ‘Apeldoorn’ aanbrengen op de wegwijzer bij 29 

 Hier dient voor de snelfietsers die de route over de Rijksstraatweg gekozen hebben een befietsbare oprit naar 
het fietspad langs het spoor te komen 

 

     
Foto 20: ‘Apeldoorn’ ontbreekt op deze wegwijzer richting Apeldoorn 

 
Bij 30, waar de (snel)fietser richting Apeldoorn de brug over de Rijksstraatweg opkomt, wijst de wegwijzer 
‘Apeldoorn’ de trap af naar de Rijksstraatweg richting Apeldoorn en niet naar de ‘regionale snelfietsroute’ door 
Twello (zie foto 21).  
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 ‘Apeldoorn’ moet op de wegwijzer bij 30 gewijzigd worden richting de ‘regionale snelfietsroute’ door Twello of 
op beide richtingen moet ‘Apeldoorn’ aangebracht worden met de toevoeging ‘regionale snelfietsroute’ op het 
bord wijzend via Twello. 

 

     
Foto 21: de (snel)fietser richting Apeldoorn wordt hier over de Rijksstraatweg gewezen en niet over de ‘officiële’ snelfietsroute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Uit memo Grontmij Stand van zaken fietsroute Apeldoorn – Deventer, dec. ‘08: voornemen 1e helft 2009: 
1. Het uitwerken, aanbesteden en realiseren van fietsverbindingen op het uitwisselpunt in Twello aan 

het einde van het spoorviaduct bij de kruising met de Rijkssstraatweg. 
2. Het aanbrengen van verlichting onder het spoorviaduct ter plaatse van de Rijksstraatweg. 
3. Het inventariseren, uitwerken, aanbesteden en uitvoeren van een verbeteringsplan voor de 

routeverwijzing. 
Constatering Fietsersbond november 2011: 
1. Dit punt is nog steeds niet gerealiseerd. Bij de aanvang van het project “Fiets File Vrij” (2008)  werd 

2009 als jaar van realisatie genoemd! 

2. Niet aangebracht, maar het heeft naar onze mening ook weinig toegevoegde waarde; er zijn 

voldoende straatlantarens.  

3. In ons rapport wordt dit punt uitvoerig besproken. 
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Van de Fietsersbrug over de Rijksstraatweg (30) naar eindpunt regionale snelfietsroute (31) 

 

 
Van de Fietsersbrug over de Rijksstraatweg (30) naar eindpunt regionale snelfietsroute (31). De nummers bij de getekende route verwijzen naar de nummers in 
de tekst. 

Het traject van 28 naar de brug over de IJssel verdient de naam ‘regionale snelfietsroute’; het fietspad is 3 meter 
breed, later zelfs 3m85. De brug over de IJssel is te smal voor het toenemend fietsverkeer, met name in de spitsuren: 
2m90 tussen twee hekken! De afwatering is onvoldoende.  
 

 Wegdek onderhouden 

 Het fietspad van de IJsselbrug (tussen hekken) moet verbreed en het wegdek verbeterd worden  

 De afwatering van het fietspad van de IJsselbrug moet verbeterd worden 

 
De voorrangssituatie in de kruising met de Singel, vlak voor het Rijsteborgherplantsoen, zou gewijzigd moeten 
worden ten gunste van de regionale snelfietsroute, die door het plantsoen gaat. Maar wie wil snelfietsers met grote 
snelheid door zo’n park hebben (met bankjes, spelende kinderen e.d.)?  

 

 Alternatief 1: de regionale snelfietsroute langs de Singel leiden (de snelfietser heeft dan nog wel een stevige 
kruising voor het station te nemen) 

 Alternatief 2: mooier is om het fietspad pas te laten dalen ná de kruising met de Singel richting Rijsterborgher-
plantsoen en Stationsweg – hiervoor is een apart fietsviaduct langs het spoor nodig 
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Van Deventer (31) terug naar Apeldoorn (1) 
 

 
De snelfietsroute van Deventer naar Apeldoorn langs de Rijksstraatweg. De nummers bij de getekende route verwijzen naar de nummers in de tekst. 

Op de terugweg is de bebording ‘Apeldoorn’ gevolgd. De route leidt dan via de Rijksstraatweg en is goed 
bewegwijzerd. Bij 30 is géén afrit naar de Rijksstraatweg. Het wegdek langs de Rijksstraatweg is goed, maar ook aan 
deze zijde is het fietspad te smal (1m85). De verlichting is uitstekend. 
 

 Afrit aanbrengen naar de Rijksstraatweg 

 Het fietspad langs de Rijksstraatweg moet ten behoeve van de regionale snelfietsroute verbreed worden tot 
2m50   

 
Bij de rotonde vlak voor Twello, 32, heeft de ‘snelfietser’ geen voorrang. Dit is voor een regionale snelfietsroute niet 
acceptabel. 
 

 De voorrangssituatie op de rotonde, 32, moet ten gunste van de snelfietser gewijzigd worden. Wanneer dat 
vanwege de eenduidigheid op de Nederlandse wegen niet mogelijk is moet het bord ‘Twello’ vóór de rotonde 
(aan de Deventer kant) geplaatst worden. 

 
Bij de rotonde na Twello, 33, heeft de ‘snelfietser’ geen voorrang. Dit is voor een regionale snelfietsroute niet 
acceptabel. 
 

 De voorrangssituatie op de rotonde, 33, moet ten gunste van de snelfietser gewijzigd worden. Wanneer dat 
vanwege de eenduidigheid op de Nederlandse wegen niet mogelijk is moet het bord ‘Twello’ ná de rotonde (aan 
de Apeldoornse kant) geplaatst worden. 

 
Terug in Apeldoorn bij 34 (zie het kaartje op pag.5 en foto 22), waar ‘De Ontvangst’ overgaat in de Linie, is het 
onduidelijk of de (snel)fietser volgens de wegwijzer rechtdoor moet of rechtsaf. 
 

 Bewegwijzering bij 34 verbeteren 

  



Beoordeling Regionale snelfietsroute Apeldoorn – Deventer door Fietsersbond Apeldoorn, Deventer en Zutphen 
5 januari 2012 

22 
 

 

     
Foto 22: de wegwijzer (links op de foto) is onduidelijk! De (snel)fietser moet rechtdoor naar Apeldoorn-Centrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit memo Grontmij Stand van zaken fietsroute Apeldoorn – Deventer, dec. ‘08: voornemen 1e helft 2009: 

 Het volgen van de gestarte proef tussen Sparta en de Belastingdienst en het uitwerken van de resultaten 
van de enquêtes. 

 Het onderzoeken en zo mogelijk opstarten van nog een tweetal proeven tussen fietsfabrikanten en de 
gemeente Apeldoorn en Centraal Beheer Achmea 

Constatering Fietsersbond november 2011: 
 In de afgelopen tijd is er in de regio Stedendriehoek veel aandacht besteed aan het  mobiliteitsvraagstuk 

en niet alleen voor genoemde bedrijven. Zie voor informatie o.a. de websites  
www.mobiliteit.stedendriehoekopdekaart.nl , www.vccoost.nl  en www.trappers.net . 

 
 

 
De informatiepanelen 
 
Uit memo Grontmij Stand van zaken fietsroute Apeldoorn – Deventer, dec. ‘08: voornemen 1e helft 2009: 

 Het verder uitwerken, aanbesteden en plaatsen van een tweetal dynamische informatiepanelen langs de 
route. 

Constatering Fietsersbond november 2011: 
 Nog niet alle zuilen werken 
 Opmerkingen over de kaarten aan de achterzijde: 

o Zet de plaats van de paal in het centrum van de kaart. Op de zuil bij de Rijksstraatweg tunnel, vlak 
bij Deventer, staat Deventer op de rand van de kaart. 

o De zuilen staan langs (en ten behoeve van) een snelfietsroute! Neem dan ook de snelfietsroute op 
in het kaartbeeld. 

o Verwijder de evenementen  die bij o.a. Deventer en Apeldoorn zijn vermeld. (Jazz in the Woods, 
Deventer op stelten etc.); het is een kaart, géén evenementenbord. En: evenementen verdwijnen 
of veranderen van naam! 

 Opmerking over de tekst op de zuilen: 
o Op de zuil staat vermeld ‘Totaal aantal fietsers’ met daaronder een display met een getal. Slaat 

dat getal op: Totaal aantal fietsers? Het aantal fietsers in Nederland? Het aantal fietsers dat 
tegen de stroom in fietst? Het aantal fietsers per uur, per dag, per jaar? 

 Algemene opmerking: 
o De informatiezuilen langs de route zijn overbodig. De zuilen zijn geplaatst en zijn nu een zichtbaar 

toonbeeld van nutteloosheid. Ons advies: nuttige en begrijpelijke  informatie aanbrengen,  anders 
verwijderen. 

http://www.mobiliteit.stedendriehoekopdekaart.nl/
http://www.vccoost.nl/
http://www.trappers.net/
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Samenvatting 
 
Conclusies 
Gelet op het oorspronkelijke plan om een regionale snelfietsroute langs het spoor aan te leggen is het met deze 
regionale snelfietsroute behelpen:  

 De vereiste hoedanigheden voor een snelfietsroute (altijd voorrang, geen obstakels, asfalt en goede 
bewegwijzering) zijn op veel plaatsen niet aanwezig. 

 Het traject door Twello is weliswaar autoluw, maar als snelfietsroute ongeschikt. Een beetje snelfietser mijdt 
dergelijke trajecten! Er is nauwelijks iets aan fietsinfrastructuurverbetering (scrabble!) gedaan. Zonder 
twijfel kiest de snelfietser tussen de rotonde bij Twello (17) en de Fietsersbrug over de Rijksstraatweg (30) 
voor de Rijksstraatweg en niet voor de route door Twello.  

 De voorziening voor de snelfietser is bij punt 30 ver beneden de maat: trappen met fietsgoten horen in een 
snelfietsroute beslist niet thuis.  

 Er is al tweemaal grondig geëvalueerd, door de Grontmij (een notitie t.b.v. de projectgroep) en door Bureau 
MuConsult (i.o.v. het Ministerie van Verkeer & Waterstaat). Met de conclusies uit de rapporten is volstrekt 
onvoldoende gebeurd. Uit de evaluatie van MuConsult:  ’Zowel ten oosten als ten westen van Twello, ..., is 
geen sprake van een duidelijke trend in de intensiteiten. Ten oosten van Twello steekt de intensiteit in 2008 
boven de andere jaren uit en is 2009 lager dan 2007. Ten westen van Twello ligt de intensiteit in 2008 lager 
dan in beide andere jaren en is 2009 het hoogst (p47).   Aan de route Apeldoorn-Deventer ziet een groot deel 
van de fietsers de genomen maatregelen niet; in hun beleving is de aantrekkelijkheid van de route niet 
verbeterd (p57).’ 

 De A1 slibt steeds meer dicht en de elektrische fiets maakt de afstand Apeldoorn-Deventer (18km) steeds 
gemakkelijker overbrugbaar. Een regionale snelfietsroute die snel, veilig en comfortabel is, is daardoor 
bijzonder kansrijk in de komende jaren.  

 
Aanbevelingen  

 De snelfietsroute moet de uitstraling van een snelfietsroute krijgen:  
o Duidelijke bebording 
o Conflictvrij maken dan wel fietsers in de voorrang 
o Rode asfalt(loper) 

 
Concreet zijn onze voornaamste aanbevelingen: 

 De bewegwijzering van de officiële snelfietsroute is onvolledig; ‘Deventer’ en ‘Apeldoorn’ ontbreken op een 
aantal borden. Maar ook wanneer de aanduidingen correct zijn, zijn ze niet onderscheidend als 
‘snelfietsroute’.  Er kunnen beter aparte bordjes ‘Snelfietsroute Apeldoorn-Deventer’ (en andersom) 
gebruikt worden van het model LF-routes (dus goed te lezen voor de aankomende fietser). 

 Voorkeur verdient optimalisering van de route langs de Rijksstraatweg. Daarnaast verdient de route door 
Twello te verbetering teneinde als minder uitlaatgasrijk alternatief te dienen. E.e.a. betekent al een 
verbetering voor de (snel)fietsers tussen Apeldoorn en Deventer.  

 Aan beide zijden van de Rijksstraatweg (punt 30) moet een oprit met matige stijging (<<5%) aangelegd 
worden.  

 Het wegdek van het fietspad langs de spoorbrug dient opgeknapt en verbreed te worden. Daarnaast moet 
de afwatering verbeterd te worden. 

 De oversteek van de Singel in Deventer moet conflictvrij gemaakt worden door het fietspad door te trekken 
langs de spoorlijn over de Singel heen 

 Het beste kan alsnog ingezet worden op het oorspronkelijke plan en en begonnen worden met maatregelen 
(grondaankopen, geld bij elkaar sprokkelen enz.) om een echte regionale snelfietsroute van 4m breed aan te 
leggen langs het spoor in de bebouwde kom van Apeldoorn en tussen Apeldoorn en Twello. Met de wind 
mee ligt-ie er over tien jaar!  

 De informatie op www.fietsfilevrij.nl dient aangepast te worden aan de bestaande situatie. 
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