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Bijlage bij Naar drie fietsnetwerken in Ede in 2040: 

proeve uitwerking 3-Netwerken Ede 
Oktober 2020, Fietsersbond, kerngroep afdeling Ede 

 

1 Inleiding 
In deze bijlage wordt een mogelijke uitwerking gegeven van het drie-netwerkenconcept voor Ede, 

d.w.z. de stad Ede en niet de gemeente Ede.  

 

De achtergrond is de fietsvisie voor Ede van de gemeente Ede en de aanvullingen daarop van de 

Fietsersbond, afdeling Ede, zoals geschetst in de hoofdtekst.   

 

De grote lijnen van het drie-netwerkenconcept zijn ontleend aan met name de Fietsvisie 2040 van de 

Fietsersbond [Fietsvisie 2040]. Zie ook [Schreurs] en [NVC-2019] voor algemene informatie over het 

drie-netwerkenconcept. 

 

Deze bijlage is verder als volgt opgebouwd.  

• Hoofdstuk 2 bevat de uitgangspunten voor de uitwerkingen. De uitgangspunten hebben enerzijds 

betrekking op het drie-netwerkenconcept en anderzijds op de lokale situatie in de gemeente 

Ede. 

• Hoofdstuk 3 beschrijft een uitwerking voor het gecombineerde VF-netwerk en SZ-netwerk  

• Hoofdstuk 4 beschrijft een gedeeltelijke uitwerking voor het 8&80-netwerk, voor Rietkampen en 

Maandereng.  

• Tenslotte worden de referenties en de afkortingen opgesomd.  

 

2 Uitgangspunten 

2.1 Algemene uitgangspunten 
We houden (zo veel mogelijk) vast aan de uitgangspunten van de landelijke Fietsersbond zoals 

verwoord in de Fietsvisie 2040. Deze uitgangspunten zijn soms niet volledig concreet; aanvullende 

informatie is ontleend aan [Schreurs]. De uitgangspunten van de landelijke Fietsersbond zijn flexibel 

in de zin dat ze aangepast (moeten) worden aan de lokale situatie. In dit hoofdstuk zijn de gekozen 

uitgangspunten van de auteurs voor Ede opgesomd. Bij het toepassen van het drie-

netwerkenconcept op Ede is ook aansluiting gezocht bij documenten/plannen/visies van gemeente 

en provincie. 

 

2.2 Uitgangspunten m.b.t. de drie netwerken 
8&80-netwerk 

• De maximale snelheid op het 8&80-netwerk is 15 km/u voor alle verkeer.  

• Vaak deelt het 8&80-netwerk de straat met bestemmingsverkeer; dan is het overige verkeer aan 

dezelfde maximum snelheid gebonden als het 8&80-netwerk. Zie ook [Schreurs, bijlage K]. Dit zal 

door intelligente snelheidsaanpassing (ISA) gerealiseerd worden. 

(Het alternatief is dat het netwerk gescheiden is van het overig verkeer, door het gebruik van 

eigen fietspaden.) 



2 
 

• Het 8&80-netwerk verbindt woningen en publieke bestemmingen (scholen, winkelcentra, 

medische voorzieningen, kerken, sportcentra etc.) in een fijnmazig netwerk. Hierbij is veiligheid 

belangrijker dan de kortste route. 

• Het 8&80-netwerk is niet volledig dekkend, maar je moet er zo veel mogelijk veilig naartoe 

kunnen fietsen of lopen, vanaf huis. Bij publieke bestemmingen loopt het netwerk wel tot aan de 

deur en zal de ruimte dus op een veilige manier gedeeld moeten worden met andere 

weggebruikers.  

• Een belangrijk aandachtspunt is het veilig oversteken tussen wijken, met name wanneer een 

drukke weg moet worden overgestoken. Bij een gelijkvloerse oversteek is het belangrijk om het 

snelheidsverschil tussen auto’s en fietsers sterk te beperken (via VRI of reductie snelheid 

autoverkeer tot bijv. 20 km/u). 

 

VF-netwerk 

• Dit netwerk is bedoeld voor de ‘vaardige fietsers’. 

• Het VF-netwerk bevat vooral fietspaden, hetzij vrijliggende fietspaden, gescheiden van 

(doorgaande) autowegen, hetzij solitaire fietspaden. Ook fietsstraten kunnen deel uitmaken van 

het VF-netwerk. 

• De breedte van de fietsstroken moet voldoende zijn voor grotere aantallen fietsen. [Schreurs, 

§5.3] beveelt minimaal 1,80 m aan per rijrichting. 

 

SZ-netwerk 

• Dit netwerk is bedoeld voor snelle fietsen (m.n. woon-werkverkeer) en voor logistiek fietsverkeer 

(elektrische vrachtfietsen/cargobikes, bakfietsen).  

- Een belangrijk kenmerk is dan ook dat het netwerk aansluit op de regionale 

hoofdfietsverbindingen; in de Edese context zijn dat vooral de DFR (doorfietsroutes) naar 

Veenendaal, Bennekom/Wageningen, Arnhem en Lunteren/Barneveld).  

- Een ander belangrijk gevolg is dat de fiets/rijstroken breed genoeg moeten zijn voor het 

fietsvrachtverkeer. [Schreurs, §5.4] beveelt minimaal 2,00 m aan per rijrichting. 

• Vanwege de breedte-eis bevat het SZ-netwerk vooral fietsstraten, met voldoende ruimte voor 

vrachtfietsverkeer. Waar het SZ-netwerk gebruik maakt van fietspaden, moet de breedte 

voldoende zijn. (Zie hierboven.)  

• Gemotoriseerd verkeer kan gebruik maken van de fietsstraten, vooral omdat grote 

snelheidsverschillen niet meer zullen bestaan: overal binnen de bebouwde kom is 30 km/u de 

norm. Speed pedelecs en vergelijkbare snelle fietsen hebben ook te maken met deze maximum 

snelheid. 

• Ook 30 km/u-wegen (GOW30 – GebiedsOntsluitingsWegen waar een maximum snelheid van 30 

km/u geldt) kunnen tot het SZ-netwerk behoren dankzij de ISA technologie. 

 

Combineren van netwerken 

• Het 8&80-netwerk kan niet samenvallen met het VF-netwerk of het SZ-netwerk. Alle 

weggebruikers die gebruik maken van het 8&80-netwerk moeten zich aanpassen aan het 

fietsverkeer op dat netwerk. 

• Het 8&80-netwerk en de VF- en SZ-netwerken kunnen soms hetzelfde fietspad gebruiken (bij het 

gemeentehuis of het ziekenhuis bijvoorbeeld), mits het fietspad breed genoeg is en door een 

markering in twee delen wordt gesplitst. 

• Als een 8&80-netwerk en SZ-netwerk over dezelfde straat lopen, is het 8&80-netwerk een apart, 

gereserveerd fietspad naast het SZ-netwerk (fietsstraat of 30 km/u-weg). 



3 
 

• Het VF-netwerk en het SZ-netwerk kunnen gedeeltelijk samenvallen. Anders gezegd: gedeelten 

van het VF-netwerk kunnen ook dienst doen als schakels in het SZ-netwerk en vice versa.  

• Waar een VF-fietspad langs een GOW30 loopt, kan het vrachtfietsverkeer over de ‘grijze rijbaan’. 

Dan behoort de grijze rijbaan tot het SZ-netwerk. 

• Waar een VF-fietspad langs een GOW50 loopt, moet het vrachtfietsverkeer het VF-netwerk 

gebruiken, dat dan ook daarvoor geschikt voor moet zijn. 

 

Overige uitgangspunten 

Veel meer uitgangspunten (zowel ontwerpeisen als ontwerprichtlijnen) kunnen gevonden in 

[Schreurs]. Enkele daarvan halen we hier graag naar voren. 

• De maximum snelheden op de fietsnetwerken worden afgedwongen door intelligente 

snelheidsadaptatie (ISA). Dit geldt overigens ook voor het autoverkeer. 

• Langsparkeren: ambitie is geen langsparkeren. Waar dit niet anders kan dient er voldoende 

ruimte te zijn tussen langsparkeren en rijbaan d.m.v. schrikstroken. 

• Er moeten minimaal twee ‘vervoersachtigen’ (zware fietsen) naast elkaar kunnen rijden. Een 

‘vervoersachtige’ moet twee naast elkaar fietsende ‘eenpersoonsachtigen’ (vaardige fietsers) 

kunnen passeren. 

 

2.3 Uitgangspunten m.b.t. gegeven verkeerskundige situatie in Ede 
• Alle (lokale) wegen in Ede zijn erftoegangswegen of gebiedsontsluitingswegen. 

• Alle erftoegangswegen hebben een maximum snelheid van 30 km/u of lager (15km/u, indien de 

weg is toegedeeld aan de 8&80-netwerk). 

• We veronderstellen op dit moment dat het uitgangspunt “30 is het nieuwe 50” (zie bijv. 

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/30-is-nieuwe-50/) in Ede een stap te ver is. In plaats 

daarvan sluiten we aan bij het rapport “Naar een algemene snelheidslimiet van 30 km/uur 

binnen de bebouwde kom?” (SWOV, R-2019-24). Het rapport concludeert dat het “niet wenselijk 

en haalbaar [lijkt] om de algemene limiet binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/uur. 

Wel zal er een lagere snelheidslimiet moeten gaan gelden op 50km/uur-wegen waar fietsers nog 

steeds niet fysiek gescheiden zijn van het gemotoriseerde verkeer – en waar ook op langere 

termijn de aanleg van een fietspad niet mogelijk is.” 

• We gaan ervan dat bijvoorbeeld de volgende wegen als gebiedsontsluitingsweg met een 

maximum snelheid van 50 km/u (GOW50) zijn/blijven uitgevoerd: Parklaan, Dr. W. Dreeslaan, 

Keesomstraat, Kastelenlaan, Slotlaan (oostelijk gedeelte), Proosdijerveldweg (ten noorden van de 

Slotlaan/Molenstraat), alsook de N224 tussen Veenwoud en Apeldoornseweg. 

• Ook het middengedeelte van de Proosdijerveldweg (tussen Veenderweg en 

Slotlaan/Molenstraat) blijft mogelijk GOW50. Dit zal met name afhangen van de capaciteit van de 

naastliggende fietspaden voor logistiek fietsverkeer. Als logistiek fietsverkeer op de rijbaan moet 

(die dan bij voorkeur als fietsstraat wordt ingericht), moet de snelheid naar 30 km/u. 

• De Molenstraat wordt in zijn geheel een GOW30: er zijn geen vrijliggende fietspaden; bovendien  

loopt deze straat dwars door het centrum.  

• Conform de aanbevelingen van het SWOV worden onder meer Schaapsweg ( + Beukenlaan, 

Ericalaan), Veenderweg (oostelijk gedeelte, vanaf rotonde met Schaapsweg), Klinkerbergerweg, 

Arnhemseweg en Eikenlaan GOW30-wegen. 

 

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/30-is-nieuwe-50/


4 
 

3 Uitwerking gecombineerd VF-netwerk en SZ-netwerk  

3.1 Aanpak 
De aanpak bestaat uit 4 stappen. 

A. Identificeren in- en uitgangen (m.n. de DFR). 

B. Identificeren voornaamste bestaande doorgaande fietsroutes.  

C. Identificeren voornaamste bestemmingen in Ede (centra). 

D. Identificeren ontbrekende of zwakke schakels in het gecombineerde netwerk en bijbehorende 

aanpassingen 

 

De gebruikte bronnen zijn met name het rapport ‘Hoofdfietsnet Gelderland’, RHDHV, v1.1/Finale 

versie, 28 november 2017 [HFR-Gld], de website ‘https://www.edefietst.nl/projecten/’ van de 

gemeente Ede [EdeFietst], de Omgevingsvisie van de gemeente Ede [Stadsvisie], de website 

'https://ede.incijfers.nl en natuurlijk eigen ervaringen en bestuderen (elektronische) kaarten. 

 

Opmerking bij punt A. We hebben hier niet gekeken naar uitbreidingen van het DFR-netwerk 

van/naar omringende plaatsen. Hierbij kan worden gedacht aan: 

- een DFR tussen Kernhem en Ederveen, via nieuwe tunnel onder de A30 

- een DFR tussen Kernhem en Lunteren, de westkant van Lunteren, min of meer parallel aan de 

geplande DFR Ede-Lunteren, maar veel meer autoluw. 

 

Stap D berust op de volgende overwegingen 

• De DFR uit Veenendaal kent op dit moment geen logische verbinding met het centrum (behalve 

de omweg via het station en de Stationsweg). Deze schakel kan met één ingreep worden 

gecreëerd: Koepeltunnel, Verlengde Maanderweg, Toermalijnpad en Telefoonweg worden 

opgenomen in het SZ -netwerk, en als fietsstraat ingericht. 

• Bij de vorige stap ontstaat aan de zuidkant van het centrum een aansluiting op de DFR Ede-

Wageningen. Aan het eind van de Telefoonweg sluit de SZ-route aan op een schakel naar de DFR 

naar Lunteren/Barneveld, via de Amsterdamseweg en de Kernhemseweg. Ook deze schakel 

wordt als fietsstraat ingericht. 

• De Schoolfietsroute langs de Kenniscampus wordt opgewaardeerd: 

– Oversteek over A12 verbeteren (wegdek fietsroute langs kenniscampus verbeteren) 

– Soepel laten aansluiten op Soma-tunnel 

– Ten noorden van de Soma-tunnel logische en doorfietsroutes naar Rozenplein (Hakselseweg - 

fietsstraat) en naar centrum (Verlengde Maanderweg of Juliana van Stolberglaan) 

• De herkenbaarheid van de route door Maandereng en Ede Zuid, vanaf Stadspoort naar de Soma-

tunnel wordt verbeterd op het gedeelte boven de Jan Th. Tooroplaan. 

• De herkenbaarheid van de westelijke route door Veldhuizen wordt verbeterd, op het noordelijk 

gedeelte. 

 

3.2 Resultaat 
Zie Figuur 1 en het online Maps-bestand ‘3NW Ede Snel&Zwaar + VF-netwerken, v3’ 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kR8NooNnYs7R4XGAlibTIY1Fs2xf0vV2&usp=sharing 

  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kR8NooNnYs7R4XGAlibTIY1Fs2xf0vV2&usp=sharing
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Legenda 

 
De (logistieke) centra in Ede zijn weergegeven met genummerde, rode cirkels. 

 De DFR (DoorFietsRoutes) zijn in helder blauw weergegeven.  

 
De (belangrijkste) SZ-routes (verbindende schakels in Ede) zijn met een 
donkerblauwe kleur ingetekend 

 VF-route langs GOW50 (vrijliggend fietspad) of GOW30 (vrijliggend fietspad of 
fietsstrook) 

 VF-fietsroute over separaat fietspad of over erftoegangsweg die als fietsstraat is 
ingericht (of anderszins fietsers ruimte en veiligheid biedt). 

 
Knelpunten 

 

Tot het VF-netwerk worden alle aangeven routes geteld. Tot het SZ-netwerk de DFR (helder blauw), 

de aangegeven SZ-routes (donkerblauw) en VF-routes, voor zover die geschikt zijn voor 

vrachtverkeer. 

 

3.3 Geïdentificeerde knelpunten 
• Haalbaarheid aanpassingen die boven zijn voorgesteld. 

• Bereikbaarheid logistieke locaties langs Dr. W. Dreeslaan, Keesomstraat, Kastelenlaan voor 

vrachtfietsverkeer; de fietspaden langs deze wegen zijn circa 1,70 m breed per rijrichting. Deze 

VF-routes zijn daarmee niet geschikt voor het SZ-netwerk. 

• Komend vanaf Lange Parkpad is doorgaande route via Oortlaan niet als doorgaande route 

(richting Newtonstraat) aangegeven. 
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Figuur 1 -  
VF-netwerk 
en SZ-
netwerk 
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Figuur 2 -  
8&80-
netwerk 
voor 
Rietkampen 
en 
Maandereng 
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4 Gedeeltelijke uitwerking 8&80-netwerk  
Een stap vooraf is het definiëren van wijken. De indeling in wijken is ontleend aan: 

https://allecijfers.nl/gemeente-overzicht/ede/.  

 

In deze versie van dit document is alleen een eerste uitwerking gegeven voor de Rietkampen en 

Maandereng.  

 

4.1 Aanpak 
De aanpak hieronder is ontleend aan de “8en88 fietsnetwerk Ontwerphandleiding” [8&80-ontwerp].  

 

Er worden twee fasen onderscheiden: 

• Identificeren van routes binnen een wijk 

• Identificeren van verbindingen tussen de wijken 

 

Identificeren van routes binnen een wijk 

• Identificeer publieke bestemmingen 

• Identificeer aantal woningen aan de randen van de wijk 

• Zoek vanuit de eerste woning naar elke bestemming én elke andere woning een autoluwe 

fietsroute. Idem voor andere woningen.  

• Kijk op het eind welke routedelen voor meerdere woningen gebruikt kunnen worden. 

 

Identificeren van verbindingen tussen de wijken 

• Bedenk slimmere autocirculatie in de wijk. Sluit voor het autoverkeer buurt- en wijktoegangen, 

geheel of gedeeltelijk af. 

• Zoek tussen de drukke kruispunten naar bestaande of toekomstige oversteken, waar alleen 

fietsers kunnen oversteken of waar in de straat/weg waaruit je komt er sprake is van meerijdend 

éénrichtingsregime voor het autoverkeer. 

• Verbind dichtstbijzijnde wijkroutes. 

 

In beide fasen zijn uitgangspunten bij het zoeken naar routes: 

1) Het gaat in de eerste plaats niet om de kortste route maar om …straten/wegen en 

kruispunten die al zeer autoluw of autovrij zijn of te maken zijn. 

2) De toegestane maximumsnelheid is er 15 km/u. 

3) Niet op huidige fietsstraten/stroken 

4) Niet op huidige fietspaden, tenzij er echt geen alternatief is te bedenken dus ook niet later is 

te realiseren. 

 

NB Denk niet in ‘het nu’ maar anno 2040. Dat betekent: 

− Binnen de bebouwde kom is de toegestane maximumsnelheid 30 km/h, zo nodig met uitzondering 

van slechts enkele 50 km-wegen. In veel (delen van) woonwijken wordt de maximumsnelheid 20 

km/u, uitgezonderd het 8&80-netwerk waar 15 km/h geldt. 

− het ISA-systeem is in elke auto en fiets aanwezig. Dat systeem handhaaft automatisch de 

toegestane maximumsnelheden en dus ook de 15 km/u op het 8en88-netwerk. 

− Niet alleen uitgaan van de bestaande wegen, straten en kruispunten maar ook nieuwe bedenken. 

Denk vanuit een kind van 8 jaar of vanuit een 80-jarige met een slecht gehoor of vanuit een berijder 

van een driewielfiets.  

 

https://allecijfers.nl/gemeente-overzicht/ede/
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4.2 Resultaat Rietkampen en Maandereng 
Zie Figuur 2Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en het Maps-bestand ‘3NW Ede 8&80 

Rietkampen+Maandereng v4’,  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zU3rwgyqZzPJf1lccqoC47dXojvMpiZs&usp=sharing  

   

Legenda 

 
Basisonderwijs en Kinderopvang 

 
Woning 

 

Bushaltes 

 

Gezondheidscentrum 

 
Winkel(centrum) 

 
Gemeenschapscentrum 

 8&80-netwerk 

 
SZ-routes (fietsstraten ) 

 VF-route langs GOW50 (vrijliggend fietspad) of GOW30 (vrijliggend fietspad of 
fietsstrook) 

 VF-route over separaat fietspad of over erftoegangsweg die als fietsstraat is 
ingericht (of anderszins fietsers ruimte en veiligheid biedt). 

 
Knelpunt 
De knelpunten worden opgesomd in paragrafen 4.3 en 4.4 

 

 

4.3 Geïdentificeerde, huidige knelpunten Rietkampen 
Knelpunten in de wijk 

• Samenkomen fietsnetwerken bij grotere centra zoals Winkelcentrum Stadspoort en Ziekenhuis. 

• Churchilldreef is slecht bereikbaar vanuit oosten/noorden; een extra oversteek van Doctor 

Ingenieur Vondelingpark naar Churchilldreef moet worden toegevoegd. 

• Doorsteek Doctor Den Uylpark naar Meester Beelpark moet worden toegevoegd. 

• Gebrek aan samenhang vrijliggende fietspaden als Lange Parkpad, Singelpad en Statenpad.  

 

Knelpunten bij in-/uitgangen van de wijk 

• Drukke oversteek bij de kruising Jan van Tooroplaan/Laan der VN – 

Keesomstraat/Dr.W.Dreeslaan.  

• Ontbreken autovrije oversteek tussen Rietkampen en Maandereng – goed alternatief is een 

verhoogde fietsrotonde op het kruispunt Jan van Tooroplaan/Laan der VN – 

Keesomstraat/Dr.W.Dreeslaan (of een verdiepte kruising). 

• Slechts met moeite de wijk in/uit over de smalle fiets-/voetbrug tussen Laan der VN en 

Pascalstraat, waarbij vervolgens niet duidelijk is hoe men verder moet. 

 

Een deel van de knelpunten kan opgelost worden als de langverwachte fietsverbinding met de 

Noordwestelijke wijk Veldhuizen, via de geplande Lumièretunnel, gereed is. Maar dan nog dient de 

verbinding tussen deze nieuwe route en andere fietsroutes verbeterd te worden, bijvoorbeeld door 

van het Professor Oudpark een fietsstraat te maken en een veilige fietsroute te creëren richting 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zU3rwgyqZzPJf1lccqoC47dXojvMpiZs&usp=sharing
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ziekenhuis en kenniscampus. Urgent is een het realiseren van autovrije oversteek tussen Rietkampen 

en Maandereng. Los daarvan dienen ook de onveilige situaties langs de Willy Brandtlaan/Frans 

Halslaan (bij Stadspoort) op korte termijn aangepakt te worden.  

 

4.4 Geïdentificeerde knelpunten Maandereng 
Knelpunten in de wijk 

• Parallelloop van 8&80-netwerk en VF-netwerk op Fernhoutstraat en Mesdagstraat 

• Parallelloop van 8&80-netwerk en VF-netwerk op Bovenbuurtweg 

 

Knelpunten bij in-/uitgangen van de wijk 

• Zie boven bij Rietkampen. 

• Aansluiting fietspad vanaf de Mesdagstraat via stukje Rembrandtlaan op rotonde bij Frans 

Halslaan. 

• Fietsoversteek van Tooroplaan naar Ede Zuid in verlengde van Fernhoutstraat wordt momenteel 

aangelegd. 

5 Verwijzingen en afkortingen 
Label Document 

[8&80-
ontwerp] 

8en88 fietsnetwerk Ontwerphandleiding  

[EdeFietst] Website ‘https://www.edefietst.nl/projecten/’ van de gemeente Ede. 

[Fietsvisie 
2040] 

Fietsvisie 2040, Fietsersbond, https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-
2040/  

[HFR-Gld] Rapport ‘Hoofdfietsnet Gelderland’, RHDHV, v1.1/Finale versie, 28 november 2017 

[Monitor-VV] Monitor Verkeersveiligheid 2019, Effectieve maatregelen nodig om het tij te keren, 
SWOV, R-2019-22 

[NVC-2019] Naar drie fietshoofdnetwerken in elke gemeente, NVC-discussiepaper 2019, Piet 
van der Linden (Fietsersbond), Koen Schreurs (UU-premaster Spatial Planning) 

[Schreurs] Vormgeving van het Fietsnetwerk, Een verkenning en uitwerking van de Fietsvisie 
2040 van de Fietsersbond, Scriptie Hogeschool Windesheim, mei 2019 

[Stadsvisie] Stadsvisie Ede, Omgevingsvisie Ede Stad, 2030, Gemeente Ede, cluster Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Grondzaken, maart 2017, Vastgesteld door de gemeenteraad op 6 
april 2017 

 

 

Afkorting Betekenis 

DFR DoorFietsRoute 

SZ Snel & Zwaar 

VF Vaardige Fietsers  

8&80 Fietsnetwerk geschikt voor zwakkere fietsverkeersdeelnemers, met name jongeren 
tot een jaar of 8 en ouderen vanaf een jaar of 80.  

GOW GebiedsOntsluitingsWeg 

 

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/
https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/
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