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Terugblik op het jaar (mei 2015 – mei 2016) 
 
Ook het afgelopen jaar heeft de Kerngroep van de Fietsersbond in 
Hengelo een flink aantal grotere en kleinere punten voor de fietser 
besproken en aangepakt. De belangrijkste daarvan vind u 
hieronder. 
 
De gemeente heeft in 2015 het Actieplan Fietsen 2015-2018 
uitgebracht. Wij hebben onze inbreng op het concept gegeven (zie 
Raddraaier 2015), een brief naar de fracties in de gemeenteraad 
gestuurd en ingesproken op de Politieke Markt. In grote lijnen zijn 
we tevreden met het resultaat. Er ligt een actieplan waarin een 
duidelijke en adequate visie op (het belang van) fietsen en een 
goede fietsinfrastructuur is verwoord. Eveneens bevat het plan een 
duidelijke lijst van voorgenomen acties en maatregelen. Een aantal 
opmerkingen van ons zijn niet overgenomen: 
- Hengelo voordragen voor “Fietsstad 2018”. 
- Niet alleen overbodige 

paaltjes op fietspaden 
verwijderen, maar ook andere 
voor fietsers hinderlijke en 
gevaarlijke obstakels. 

- De gemeente wil de CROW-
richtlijnen volgen. Voor 
hoofdroutes geeft CROW 
minimaal 2,5 meter breed 
aan. Helaas zien we dat bij 
de nieuwste vrijliggende 
fietspaden gekozen is voor 2 meter. CROW is een 
onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van 
infrastructuur, openbare 
ruimte en verkeer en vervoer. 

- In het Actieplan wordt 
gesproken over het 
“fietsverkeerluw maken van 
het winkelachtje” in het 
centrum. Daar zijn we tegen. 
Er moeten fietsvriendelijke 
oplossingen komen, waar we 
graag over meepraten. Wat 
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we dan ook gedaan in hebben in werkateliers begin 2016. We 
zullen op dit punt goed op het vinkentouw moeten blijven zitten. 

 
Voor de fietssnelweg F35 traject Grobbentunnel-Borne had 
Hengelo 2 M€ beschikbaar. Daarvan is door voordelig aanleggen 
en meevallers 1 M€ overgebleven. Wij hebben het voorstel van de 
gemeente ondersteund om dit geld te besteden aan het traject 
Grobbentunnel – Centrum en niet aan het verbreden van de 
fietsoversteek over de A1 tot de voor de fietssnelweg geldende 
norm. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. 
 
De Fietsersbond Hengelo heeft een opiniebijdrage geleverd voor 
de Tubantia over de haperende aanleg van de fietssnelweg F35. 
Het mag allemaal wel wat sneller. 
 
We hebben een inspraakreactie gegeven op het ontwerp van de 
F35 door het Watertorenpark. Het plan ziet er over het geheel 
genomen goed uit. Belangrijkste opmerkingen: zorg voor 
voldoende afstand van de bomen van het fietspad, zodat schade 
aan het fietspad door boomwortels voorkomen wordt; zorg voor 
voldoende barrière tussen speelveld en fietspad, zodat er geen 
gevaarlijke situatie ontstaat met snelle fietsers (het is ten slotte een 
fietssnelweg). Helaas is de aanleg van de F35 in het 
Watertorenpark vertraagd door vervuilingen van de bodem. 
 
De Fietsersbond Hengelo maakt 
zich sterk voor fietsvriendelijke 
afstelling van verkeerslichten. 
We hebben sterk de indruk dat dat 
de laatste jaren slechter is 
geworden. Daarbij denken we 
bijvoorbeeld aan: Velourstunnel, 
Bornsestraat / Troelstrastraat / 
Weideweg, Anninksweg / Oude 
Molenweg, Boekeloseweg / 
Breemarsweg. We pleiten onder 
andere voor standaard op groen, 
zodat de fietser niet nodeloos hoeft 
te stoppen als er geen 
verkeersaanbod is. We gaan 
hierover een standpunt opstellen 
en dit bespreken met de gemeente. 
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Onze afdeling is actief gaan deelnemen (Melis Jan Gilde) aan het 
provinciaal overleg van de Fietsersbond. Dit is onder andere 
van belang voor de 9 M€ die de provincie beschikbaar heeft voor 
het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Er zijn diverse 
bijeenkomsten bezocht om vanuit Hengelo goed zichtbaar te zijn. 
Bovendien heeft Melis Jan het op zich genomen om de provinciaal 
vertegenwoordiger van de Fietsersbond in Overijssel te zijn. 
 
We hebben uitgebreid gereageerd en ingesproken op de plannen 
voor de herinrichting van de Deurningerstraat: reacties 
geschreven op de ontwerpen, tellingen van het fietsverkeer 
gehouden, brief naar de raadsfracties gestuurd, ingesproken bij de 

Politieke Markt. Het 
resultaat van het 
uitgebreide ontwerp- en 
inspraaktraject mag er zijn. 
De werkzaamheden 
worden in 2016 uitgevoerd. 
Er komen vrijliggende 
fietspaden, parkeren kan 
straks nog maar aan één 
zijde van de straat. De 
aparte afslag op de 
rotonde (vanuit 

Deurningerstraat richting Sloetsweg) komt te vervallen. De schuin 
oplopende randen tussen voetpad en fietspad worden minder stijl 
en hoog dan in de eerdere plannen (2,5 cm). Helaas is het niet 
gelukt om een ideale oplossing bij het tankstation (verwijdering 
aldaar) te vinden. Met veel gepuzzel is er daar een acceptabel 
ontwerp voor de fietser gekomen. 
Een aantal punten waar we in de Politieke Markt voor gepleit 
hebben, zijn niet gelukt: lantaarnpalen komen op de rand van het 
voetpad tegen het fietspad aan in plaats van tussen fietspad en 
rijbaan, de blokmarkeringen bij een kruising komen op in plaats 
van naast het fietspad (wasbordeffect), geen toezegging voor 
fietsvriendelijke afstelling van de verkeerslichten op de kruising 
Castorweg/Deurningerstraat. In de Politieke Markt was er veel 
bijval vanuit de politieke partijen. Desondanks is een motie van 
GroenLinks ter ondersteuning van onze punten door de coalitie 
SP, PvdA, D66 en CDA weggestemd (14 tegen 22 stemmen). 
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We hebben het beleid voor het handhaven fietsparkeren met de 
gemeente besproken. Dit beleid bestaat er uit dat: 
- fietsen en –wrakken die op de nominatie staan verwijderd te 

worden, 28 dagen lang van een label worden voorzien.  
- Na deze periode wordt er een nieuw label bevestigd met de 

mededeling dat de fiets over twee dagen verwijderd wordt.  
- Ze gaan dan naar het fietsdepot aan de Deurningerstraat en 

blijven daar naar gelang hun staat 2 of 13 weken.  
- Daar wordt gecontroleerd of ze niet als gesloten geregistreerd 

staan. Zo ja, dan krijgt de eigenaar bericht.  
- Zo nee, dan gaan ze na afloop van die periode naar Tactory. 
Deze aanpak komt overeen met landelijke richtlijnen vanuit de 
Fietsersbond. 
 
 

We hebben op uitnodiging van 
de wijkraad Groot-Driene 
gekeken naar de 
verkeerssituatie op de 
kruising Laan van Driene / PC 
Hooftlaan. De situatie is 
complex en onoverzichtelijk, 
zeker voor fietsers niet prettig. 
Eigenlijk zou een rotonde de 
enige juiste oplossing zijn. Als 

korte termijn actie kan een betere belijning helpen. We hebben de 
wijkraad geadviseerd dit bij de gemeente te melden. 
 
In het ontwerp voor de doortrekking van de Laan Hart van Zuid 
tot achterzijde van het station (Metropool) is de rotonde 
vervangen door verkeerslichten. Wij zijn hier tegen, want dat levert 
slechtere doorstroming en veiligheid voor fietsers op. En dat terwijl 
de aanleg van de F35 hier geprojecteerd is. Op basis van 
richtlijnen van de CROW over verkeersintensiteit en rotondes is er 
geen dwingende reden tot aanleg van verkeerslichten. Onze 
bezwaren en argumentatie hebben we via een zienswijze op het 
ontwerp aan de gemeente gemeld. 
 
William van den Heuvel heeft eind 2015 afscheid genomen van 
de kerngroep van de Fietsersbond in Hengelo. Hij heeft vele jaren 
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(16 jaar!) zeer actief deelgenomen in de kerngroep. De drukke 
werkzaamheden in de Overijsselse provinciale politiek kan hij niet 
langer combineren met zijn werk voor de kerngroep. We danken 
William voor zijn jarenlange enthousiaste inzet! Een opvolger is 
nog niet gevonden, dus wie zich geroepen voelt is van harte 
welkom. 
 
We voeren regelmatig overleg met de 
gemeente Hengelo. We bezoeken 
inspraakbijeenkomsten en hebben vaak 
contact met de verkeerskundige 
ambtenaar voor fietszaken: Jelle 
Schilstra. Ook spreken we meestal één 
keer per jaar met de verantwoordelijke 
wethouder.  
 

Als u een actuele indruk wilt 
krijgen van de zaken waar we 
ons mee bezig houden, bekijk 
dan onze website: 
http://hengelo.fietsersbond.nl. 
Hier worden regelmatig nieuwe 
berichten geplaatst. 

 
Een kritische en constructieve betrokkenheid van de Fietsersbond 
bij de invulling en uitvoering van het gemeentelijk fietsbeleid blijft 
belangrijk! 
 
Jan Evers  
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Fietslessen voor bewoners AVO Hengelo 
 
Omstreeks augustus 2015 wordt duidelijk dat ook aan de 
Willemstraat in Hengelo asielzoekers gehuisvest gaan worden. Ik 
(Marten Wassink, kerngroepslid in Hengelo & en fietsdocent van 
de Fietsschool v/d Fietsersbond) meld mij aan als vrijwilliger om 
deze nieuwe stadsgenoten en medebewoners van Hengelo te 
leren fietsen. Het duurt tot begin november tot het duidelijk wordt 
wanneer de eerste bewoners arriveren maar ik krijg toch het 
verzoek er mee te beginnen. 
 

Met dank aan 
“Wijkkracht Hengelo” 
krijg ik drie fietsen om 
mee te beginnen. Al 
heel snel komen er via 
giften, ook van mede-
kerngroepsleden enkele 
exemplaren er bij, want 
het blijkt snel dat zowel 
Syrische als ook 
Eritrese vluchtelingen 
gezien hun bouw het 

fietsen soms beter op kinderfietsen kunnen leren. 
In overleg met de wijkagent van de Binnenstad mogen wij oefenen 
rond om de bioscoop aan de Beekstraat. Hij komt regelmatig kijken 
en moedigt de deelnemers dan ook aan, dat is leuk om te zien. 
 
Ondertussen heeft de Fietsschool een boekje ontwikkeld genaamd 
“Ik leer fietsen“ waarin basisbegrippen van de fiets en de 
essentiële verkeersregels worden behandeld. Wij hebben 
behoorlijk veel deelname, zodat al gauw wordt overgegaan tot een 
ochtend- en een middagles. Het is erg leuk te zien hoe deze 
medebewoners er duidelijk van genieten. 
 
Ook meldt zich een andere Hengeloër aan als vrijwilliger en met 
Frans Beltman vorm ik ondertussen een geweldig team. Erg leuk is 
ook dat een bewoner die het eerst zelf leerde vervolgens zijn 
vrouw uitnodigde om het ook te leren en door overplaatsing ook 
andere familieleden naar ons stuurde, vervolgens zichzelf 
manifesteerde als tolk. Deze man werd onze assistent en 
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beheerde of indien nodig repareerde de fietsen en mocht met hulp 
van het COA zelfs een opleiding tot fietsmonteur volgen bij en met 
welwillende hulp van “ Het Keldertje’ - bij velen bekend als de 
fietsenmaker op het Hazemeijer Complex. 
 
Erg leuk was de band die je met de groep bewoners opbouwt. 
Voor hen was de fietsles 
een soort van uitje, zo 
leuk zelfs dat ik werd 
aangesproken door de 
lerares Nederlands of er 
een fietsexamen zou 
plaatsvinden; er waren 
enkele bewoners die het 
blijkbaar leuker vonden 
om te fietsen dan de 
verplichte Nederlandse 
les te volgen en gaven dit 
als reden op waarom ze 
niet de Nederlandse les konden volgen. 
 
Een groep dames die wij goed genoeg vonden om mee te nemen 
in het verkeer vroegen wij wat dan wel hun wens was om naar toe 
te gaan. Nou, ze wilden graag naar de “LIDL” dus dat werd de 
bestemming. De blik van vreugde dat zij op eigen gelegenheid dit 
doel konden bereiken is voor mij deze vrijwilligersjob meer dan 
waard. 

 
In de voorjaarsvakantie 
organiseerden wij voor de 
kinderen een fietsochtend 
met spelletjes en een film 
over fietsen in ons land. 
Mede door de hulp van 
onze assistent Esam Al 
Sakhel werd deze dag ook 
een groot succes. 
 
Vanuit het COA bereikte 

ons het verzoek - met het oog op de grote groep vluchtelingen 
waarvoor de gemeente Hengelo een tweede opvangplek aan de 
Havezatelaan zou openen, of wij daar ook onze diensten konden 
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aanbieden. Gezien de positieve respons vonden wij dat wij dit niet 
konden weigeren. Er moesten wel ook daar weer fietsen 
georganiseerd worden, maar dankzij een gulle gift van de 
Hengelose Rotary konden wij acht fietsen aanschaffen met hulp 
van Tactory fietsenwerkplaats (waarvoor nogmaals dank). 
 
Het is ondertussen Pasen 2016 en ik vind dat wij voor alle 
bewoners een bijzondere fietsles moesten organiseren. Met hulp 
van Club Life (Lucien Hoek) vond er op 26 maart een “Spin-Bike“-
les plaats die met een deelname van ruim 20 man een geweldig 
succes bleek. 
 

Ondertussen zien wij 
mensen van uit de 
beide opvanglocaties 
uitvliegen over 
Nederland. Je raakt ze 
kwijt, uit het zicht maar 
het geeft een geweldig 
bevredigend gevoel dat 
wij in staat zijn geweest 
een bijdrage aan hun 
inburgering te geven en 
hun het plezier in het 

fietsen en een inzicht te geven hoe je er in het verkeer mee om 
moet gaan. Namens de Fietsersbond geven wij nu op dinsdag- en 
donderdagochtend een fietsles voor beginners. Voor gevorderden 
fietsen wij op dinsdag- en donderdagmiddag in en rond Hengelo. 
Indien er mensen zijn, die voor dit doel nog oude (ook 
kinder)fietsen beschikbaar hebben mogen zij zich bij mij melden. 
 
Marten Wassink  
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Deurningerstraat wordt fietsvriendelijker 
 
Het heeft toch nog even geduurd voordat de plannen voor de 
Deurningerstraat helemaal rond zijn gekomen. Uiteraard zijn wij 
ook blij dat hier een oplossing is gekomen. Wel hebben we tot het 
laatst nog geprobeerd om het succes van de reconstructie voor de 
fietsers nog groter te maken, maar de gemeente heeft in haar 
wijsheid besloten om onze adviezen daarbij geheel terzijde te 
schuiven. Op onze website kunt u deze hele analyse nog verder 
nalezen. 
 
Het wordt belangrijk dat bij het 
afstellen van het verkeerslicht ter 
hoogte van de Castorweg goed 
rekening gehouden gaat worden 
met het enorme aantal fietsers. 
Momenteel rijden fietsers en 
auto’s samen door groen, maar 
dat lijkt in de nieuwe situatie niet 
zo te gaan plaatsvinden en dat 
betekent dus meer dan een 
halvering van de verkeerscapaciteit van de Deurningerstraat voor 
zowel auto als fiets. In het onderstaande plaatje is nog even het 
nieuwe wegprofiel geschetst tijdens een spitssituatie.  
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Het voorstel om de lantaarnpalen áán de autostraat te zetten heeft 
het ook niet gehaald. Ook zullen fietsers het wasbordeffect van de 
blokmarkeringen op de kruisingen voor lief moeten nemen. Voor 
de auto’s blijft in het nieuwe ontwerp nog altijd bijna 6 meter weg 
gereserveerd. Dat is bijna evenveel als bijvoorbeeld de 
Bornsestraat en het nieuwe ontwerp voor de Enschedesestraat, en 
dat met toch een veel smaller totaal profiel. 
 
Het fietspad wordt, even als overal in Hengelo, 2,0 meter breed. In 
dit geval voldoet de gemeente hiermee niet aan de CROW-richtlijn. 
Gelukkig worden de geplande 
schuine stoepranden verlaagd 
van 4,0 naar 2,5 cm. Dat 
betekent dus een winst voor 
het vergevingsgezinde fietspad, 
maar we zijn er in vergelijking 
met de Sloetsweg op achteruit 
gegaan. Het wordt dus een 
zelfde rand als langs de nieuw 
ingerichte Weideweg, waar het 
vrijliggende fietspad een 
schuine rand heeft van 
ongeveer 45 graden en een 
hoogte van “wortel 9” (= 3 cm; zie foto hierboven). Dit is de 
absolute bovengrens van wat je als fietser wil. En onze 
verwachting is dat de beloofde 2,5 cm zal worden afgerond op 
deze 3 cm. Met andere woorden: het wordt ook hier flink opletten 
hoe strak je stuurt, en in combinatie met fietsvaardigheid en 
snelheid gaan we het meemaken hoe dit gaat uitpakken. Daar 
waar andere steden en dorpen juist kiezen voor meer 
vergevingsgezinde ontwerpen voor de fietser, gaat Hengelo 
voorlopig deze stap nog niet zetten. 

 
En dat lantaarnpalen niet strak langs 
de kant van de autoweg kunnen 
worden gezet, is natuurlijk een 
fabeltje van wethouder Bron. De foto 
hiernaast is genomen aan de 
Bornsestraat, en zou ook prima 
matchen met de Deurningerstraat. 
Meer kunnen wij als kleine 
kerngroep van de Fietsersbond 
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momenteel ook niet aandragen en bereiken. Maar met meer 
actieve steun van (nieuwe en van de bestaande 220 
Fietsersbondleden) in en om Hengelo is er misschien ook hier nog 
winst te boeken voor de fiets. 
 
Melis Jan Gilde 
 
 
 

Regio Twente wordt Overijssel 
 
Niet alleen alle 
gemeentes krijgen 
meer met de 
provincies te 
maken, maar ook 
de Fietsersbond 
zal meer richting 
de 
provinciehoofdstad Zwolle moeten gaan om nog iets mee te krijgen 
van de laatste ontwikkelingen op gebied van in dit geval “Mobiliteit” 
en alles wat hiermee samenhangt. En zo blijkt is dat een flinke 
waslijst van zaken. 
 
Nu waren we natuurlijk al jaren prima vertegenwoordigd door Henk 
Hoitink, maar al een tijd lang gaf hij te kennen deze 
werkzaamheden minder makkelijk meer te kunnen combineren net 
de toenemende zorg thuis. Praten en lobbyen kan Henk echter 
nog altijd als de beste, en het nieuwe team wil Henk dan ook 
fietsvriendelijk bedanken voor zijn nog steeds waardevolle input en 
bijdragen en natuurlijk zijn jarenlange vertegenwoordiging. 

 
Over het nieuwe team 
gesproken, inmiddels zijn 
Gerry Stegeman en Melis Jan 
Gilde vanuit respectievelijk de 
afdelingen Deventer en 
Hengelo naar voren gestapt 
om als team samen de taak 
van Henk over te nemen. En 
dat gaat meteen flink 

Overijssel 
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intensief, want rondom de vaststelling van het “Koersdocument 
Fiets” hebben de Staten van Overijssel een stevige rol in het vizier 
voor de fiets als het gaat om de mobiliteitstoekomst van Overijssel. 
Of het nu gaat om woon-werk, dagelijks gebruik, schoolgaan, sport 
of recreatie, op alle gebieden zijn er volop fietskansen die benut 
kunnen worden. We zijn inmiddels een vijftal sessies verder en er 
begint een beetje lijn in het verhaal te ontstaan. 
 
Maar inmiddels word Team 
Overijssel ook uitgenodigd om te 
praten of 
Fietsstimuleringsprojecten, de 
toekomst van het bus-OV, 
fietskwesties op en langs de 
provinciale wegen van Overijssel, 
contacten met het Landelijke 
Bureau, en noem zo maar op. Tijd 
te kort dus eigenlijk om ook nog in 
de eigen afdeling goed op de hoogte te blijven en te steunen met 
input. En daarmee natuurlijk direct een oproep aan nieuwe 
vrijwilligers die de Kerngroep Hengelo, maar ook het Team 
Overijssel willen steunen met hun tijd en energie. Neem hiervoor 
gerust even contact op via de eigen afdeling, of via 
provoverijssel@fietsersbond.nl. 
 

Melis Jan Gilde 
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Verkeerswetgeving in andere Europese landen 

Na een vakantie in Noord-Spanje en een weekje in de Franse 
fietsregio Dordogne had ik weer even inspiratie om eens uit te 
zoeken hoe het precies geregeld is met de verkeerswetgeving in 
deze streken van Europa. Opvallend was 
namelijk dat in Noord-Spanje de lokale 
automobilisten met uiterste voorzichtigheid mij 
als fietser probeerden in te halen: dit had ik nog 
nooit meegemaakt! En zeker niet op zo’n 
uitgebreide schaal, dus daar moest meer achter 
zitten…… 

 

Met wat gegoogle vond ik hier inderdaad aanwijzingen voor. 
Blijkbaar heb je in Spanje een puntenrijbewijs, en krijg je ook aftrek 
van punten wanneer je fietsers op minder dan 1,5 meter afstand 
passeert. Dat betekent dus bijna 3 armlengtes! Als fietser neem je 
ongeveer 1,5 meter ruimte in beslag, dus tel daarbij 1,5 meter, en 
je moet dus feitelijk 100% op de andere weghelft rijden om aan 
deze eis te kunnen voldoen, en op smalle wegen heeft de 
automobilist al helemaal geen keus dan dat hij de fietser moet 

paaien. Prima plan natuurlijk! En als je toch 
dagelijks wordt ingehaald op minder dan 1,5 
meter, is natuurlijk de remedie om een 
achteruitkijkcamera te laten meedraaien, en 
thuis even rustig hiervan online melding te 
doen bij de handhavende overheidsinstantie. 
Dan is het snel afgelopen en hoeft de arm-

der-wet ook niet langer te worden.  

Kom je dan terecht in Franse verkeerssituaties, dan is het toch 
even schrikken wanneer je Noord-Spanje even twee weken 
gewend bent geraakt….., want al direct bij de eerste 
onoverzichtelijke bocht wordt je gedwongen om, puur op gehoor 
en vanuit defensief opzicht, uit te wijken naar de goot van de weg. 
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Gelukkig reed een nog wat minder fietservaren zoonlief op dat 
moment voor mij, en kon ik hem op tijd toeschreeuwen wat ook 
hem te wachten stond. Oké, we zijn weer helemaal scherp, en zo 

hoort dat natuurlijk ook als veelfietser……  

Hetzelfde Google liet 
vervolgens ook weten dat 
Frankrijk ook een 
puntenrijbewijs heeft, en ook 
hier hoor je formeel 1,5 meter 
afstand te houden. Er is dus 
nog een tweede (of derde) factor die voor de fietsveiligheid van 
belang is. In Nederland maak je natuurlijk ook wel eens iets mee, 

maar voor 80-90% van de 
hoofdroutes is hier inmiddels wel 
een min of meer fietsvriendelijke 
oplossing voorhanden. Daarom is 
de noodzaak om het automobilisten 
nog lastiger te maken om het 
rijbewijs te behouden natuurlijk ook 
een stuk minder groot. Maar ook 
die laatste 10-20% zijn natuurlijk 
gewoon de moeite waard om voor 
te blijven gaan, en misschien 
moeten we dan toch eens kijken 

hoe het nou precies zit in Spanje. Misschien een leuk onderwerp, 
en misschien wel een nieuw promotieonderzoek waard. 

Melis Jan Gilde 
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Analyse Fietsongevallen gemeente Hengelo 

Met wat zoekwerk en navraag blijkt het tegenwoordig relatief 
eenvoudig om als “leek” toegang te krijgen tot de big data op het 
gebied van verkeersongevallen. Zoals al gemeld in eerdere 
artikelen bestaan er top-10 lijsten van 
Verkeersongevalconcentratie (VOC)-punten. Maar nu is er een 
klein Hengelogericht onderzoekje gedaan met de gegevens zoals 
ze nu beschikbaar zijn via: http://ongelukken.staanhier.nl. Daarbij 
is er gefilterd op "Voertuig - Fiets" en dan krijg je voor de periode 
van 2007 tot eind 2014 het onderstaande kaartoverzichtje. In de 
bedrijfsmatige LEAN Six-Sigma aanpak geldt: je moet de cijfers zo 
lelijk mogelijk zien te maken, want anders kun je nooit meer iets 
verbeteren! 

 

Bron: http://ongelukken.staanhier.nl/; Getoonde data zijn afkomstig van 
Rijkswaterstaat. 

http://ongelukken.staanhier.nl/
http://ongelukken.staanhier.nl/
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Zo zie je dat er in het gebied rondom het kruispunt P.C.Hooftlaan 
met Laan van Driene genoeg te melden is. Inmiddels zijn wij met 
de plaatselijke wijkraad op zoek naar verbetering, want als 
veelfietser heb ik hier in slechts één week tijd tot twee keer toe hier 
een bijna-fietsongeval voor mijn ogen heb zien gebeuren tijdens de 
ochtendspits. Dit kan toch geen toeval zijn, dus vandaar dat ik 
opnieuw maar weer hiervoor ben gaan zitten en dan ontstaat de 
volgende top 10 van fietsongevallocaties (FOC) in Hengelo over 
de periode van 2007 tot eind 2014: 

1. Gedeelte rondom winkelcentrum Hengelose Es met in totaal 
15 x geel!!! Sowieso is er langs die hele busroute een spoor 
van fietsellende zichtbaar...... Kan dit gebied geen 30 km 
zône worden, met vrijliggende fietspaden, zeker langs de 
nieuw ingerichte Leefmastraat had dit prima gekund. 

2. Gebied rondom P.C.Hooftlaan met Laan van Driene met 9 x  
geel en 2 keer blauw; dit is ook een busroute, dus wellicht 
daarom die highspeed haakse bocht en geen duurzaam 
veilige fietsvriendelijke rotonde. 

3. Westelijke Esweg - Hasselerbaan met 9 x geel 
4. Rotonde Deurningerstraat met 9 x geel; oeps dat valt ook 

niet mee....; In alle gevallen werd er (door de auto) geen 
voorrang verleend. Misschien een reden om de 
afschermende begroeiing te verlagen, of de verlichting 
anders in te richten, de rotonde krapper te maken (dus niet 
geschikt voor vracht/bus) want veel ongevallen zijn 's avonds 
en in de winter gebeurd. Overigens kan ik niet goed zien 
waar op de rotonde een en ander is gebeurd, maar het kan 
natuurlijk zijn dat de bypass hier een oorzaak van is, en die 
wordt binnenkort geschrapt bij de reconstructie van de hele 
Deurningerstraat. 

5. Enschedesestraat - Grundellaan met 6 x geel; ook dit 
kruispunt is high-speed ingericht, vanwege de afslaande 
busroute. 

6. Deurningerstraat - De Ruyterstraat met 6 x geel; high speed 
busroute. 

7. Beethovenlaan - Bergweg met 5 x geel (maar dat is allemaal 
voor de reconstructie). 

8. Deurningerstraat - Hamerstraat met 5 x geel; high speed 
busroute, maar ook toegang tot het zwembad. 

9. Weusthagstraat - Kleispoor met 4 x geel; allemaal voor de 
reconstructie. 
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10. Geerdinksweg - Krabbenbosweg met 4 x geel; high speed 
busroute. 

11. En, iets buiten Hengelo heb je in Delden de hotspot 
Hengelosestraat - Greekerinckskamp met 4 doden. Maar dat 
is ook allemaal van vóór de reconstructie. 

Voorlopige conclusie: Het is 
afwachten wanneer de 
Hengelose HOV/busroutes op de 
schop gaan, en er met kleinere 
voertuigen wordt gereden. De 
bus zit toch bijna nooit vol, en 
veel van de busgebruikers 
kunnen ook zelf gaan fietsen en 
deelnemen aan “actief 
transport”, zoals Eline 
Scheepers dat zo mooi 
omschrijft in haar proefschrift. 

Gelukkig is de busroute 
Deurningerstraat binnenkort aan 
de beurt (in totaal goed voor 13 
fietsongevallen op het tracé rotonde tot aan Landmansweg). Maar 
we hebben nog een hele reeks busroutes te gaan. Zeker met het 
oog op de toenemende fietssnelheid, en daarmee het afnemende 
autoverkeer betrekt, zullen beide effecten met elkaar genomen tot 
een nog minder grappige situatie kunnen gaan leiden. Daar hoef je 
als fietser verder geen waarzegger voor te worden. Maar wat je 
wel kunt aannemen is dat wanneer Hengelo verbeterstappen gaat 
zetten op dit gebied, er een titel “Fietsstad van het Jaar” verdiend 
kan worden. 

Melis Jan Gilde 
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Fietssnelweg F35 moet snel vaart maken 

Dit artikel is december j.l. in TC Tubantia als opinieartikel geplaatst 
en voor deze gelegenheid aangepast aan de actualiteit 

Het plan om de Twentse steden te verbinden met een fietssnelweg 
wordt voor het eerst genoemd in het “Regionaal Mobiliteitsplan 
Twente 2007 – 2011”, dat opgesteld werd door de toenmalige 
Regio Twente. In dit plan is onder meer sprake van realisatie van 
een fietssnelweg, die F35 gedoopt wordt. In het “Masterplan F35” 
van begin 2009 wordt de verwachting uitgesproken dat de 
fietssnelweg Twentenaren zal stimuleren meer gebruik te maken 
van de fiets voor ritten tussen de Twentse steden, die allemaal 
minder dan vijftien kilometer van elkaar liggen, en dus prima te 
befietsen zijn Gesproken wordt over de F35 van Nijverdal tot 
Glanerbrug, in totaal 45 kilometer, met aftakkingen van Almelo 
naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. Het 
masterplan bevat globale tracétekeningen en enkele 
ontwerpprincipes. Vooral laatstgenoemd onderdeel kent een aantal 
futuristische schetsen van hoe de fietssnelweg er op sommige 
plekken uit zou kunnen zien. Tevens staat in het masterplan dat de 
snelweg in 2020 volledig gerealiseerd zou moeten zijn. 

Hoe staat het er bijna zeven jaar later 
voor? Om te beginnen valt de 
verantwoordelijkheid voor het 
vervoersbeleid in Twente niet meer 
onder Regio Twente, maar onder 
provincie Overijssel. Met haar 
Koersdocument Fiets steekt de 
provincie haar nek uit. Er is dit jaar een 

serieus bedrag voor de ontwikkeling van provinciaal fietsbeleid 
beschikbaar, maar dat moet wel worden gedeeld met vier andere 
regio’s van Overijssel en met andere plannen.  

En hoe fietst dan de F35? Om daar een beeld van te krijgen, 
nemen we op een herfstmiddag de fiets en rijden zo veel mogelijk 
over de F35 van Enschede naar Nijverdal. En dat blijkt niet zonder 
problemen, want de F35 wordt in een aantal deeltracés 
gerealiseerd, die niet met elkaar verbonden zijn. Deze deeltracés 
vormen samen bijna een kwart van de beoogde fietssnelweg en 
liggen soms in de bebouwde kom en soms in het buitengebied. De 
begin- en eindpunten van de deeltracés liggen nu op onlogische 



 
 
Fietsersbond afdeling Hengelo, Raddraaier juni 2016 - 19 - 

 

en moeilijk vindbare plekken. Van bewegwijzering naar de F35 is 
nauwelijks sprake. Dat maakt van onze fietstocht, zelfs voor 
insiders, nogal een speurtocht. Bij veel startpunten van deeltracés 
zijn de veiligheidsvoorzieningen voor de fietsers pover, en in 
sommige gevallen ronduit gevaarlijk te noemen. Bijvoorbeeld bij de 
Lambertus Buddestraat in Enschede; daar moet een 
onoverzichtelijke straat gekruist worden met van twee kanten druk 
autoverkeer en twee parallel liggende fietspaden waar soms wel 
en soms niet het fietsverkeer van twee kanten kan komen. Probeer 
daar maar eens ’s avonds, rond de spits in de regen, veilig over te 
steken. Ook de passage van station Kennispark is niet van gevaar 
ontbloot als tientallen passagiers uit de trein stappen en over het 
plein uitzwermen. 

Verderop moet in de buurt van het FBK-stadion in Hengelo de 
Kuipersdijk overgestoken worden. Vooral tijdens de spits is dat een 
tijdrovende onderneming. Gelukkig gaat de spoorwegovergang ter 
plaatse vaak dicht en dan stokt de verkeersstroom even. Eenmaal 
aangekomen op de F35 is het prettig fietsen. De F35 is vier meter 
breed en in het donker mooi uitgelicht. Het minitracétje bij 
Zenderen is zelfs een meter of zes breed. In Almelo en een stukje 
in Nijverdal is gekozen voor het concept van ‘fietsstraat’. De auto 

mag gebruik maken van de F35, maar 
is hier ‘te gast’. Soms heeft kruisend 
verkeer voorrang, bijvoorbeeld twee 
keer tussen Hengelo en Enschede, 
waar het zicht op de zijwegen 
bovendien niet al te best is. Prorail wil 
absoluut voorkomen dat kruisend 
autoverkeer, hoe beperkt het daar ook 
is, moet wachten op de 

spoorwegovergang. En voor een spoortunnel bij de 
Kettingbrugweg, zoals in het masterplan nog als een serieuze 
mogelijkheid genoemd staat, zijn geen middelen beschikbaar.  

De F35 mag zich gelukkig in toenemende populariteit van het 
langzaam verkeer verheugen. In de recente Nationale Fiets 
Telweek heeft de Fietsersbond geconstateerd dat van alle grote 
steden fietsers in Hengelo en Enschede met de hoogste snelheid 
rijden. Ook leggen Hengelose fietsers op Amstelveen na 
gemiddeld de langste afstand per rit af. Waarschijnlijk is de F35 
daar mede debet aan. Niet alleen meer fietsers, maar ook meer 
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ander verkeer, in het bijzonder scooters, brommers, elektrische 
bakfietsen en de steeds populairdere speed-pedelecs maken 
gebruik van de F35. Die laatste categorie kan een snelheid ruim 
veertig km per uur halen. Brommers mogen geen gebruik maken 
van de F35, maar wie in de ochtendspits de fietssnelweg gebruikt, 
ondervindt steeds vaker het tegendeel. Naast fietsen, scooters en 
brommers lopen er hondenbezitters, andere wandelaars en 
hardlopers schijnbaar argeloos over de fietssnelweg; iets wat op 
een autosnelweg echt niet voorkomt. 

In het najaar van 2011 werd het eerste deeltracé van drie kilometer 
tussen Enschede en Hengelo feestelijk geopend. Nu, vijf jaar later, 
is bijna een kwart van de geplande F35 gerealiseerd. Het tracé 
Hengelo – Borne tot aan station Borne is de meest recente 
aanwinst. Andere tracés plaatsen verkeerskundigen en ontwerpers 
voor aanzienlijke uitdagingen, met name die in de binnensteden 
van Enschede en Hengelo. We hopen dat er daar tracés 
ontwikkeld worden zonder verkeerslichten en mét voorrang voor 
fietsers. Een treurige ontwikkeling is het recente besluit van de 
gemeente Almelo om de financiering en daarmee ook de realisatie 
van de Almelose deeltracés vijf jaar uit te stellen. Het zou de 
provincie sieren Almelo financieel te hulp te schieten en de F35 
serieus te nemen. Al met al lijkt het er op dat realisatie van de F35 
per 2020 een nog flinke uitdaging is. Ook raakt het oorspronkelijke 
ideaal uit het masterplan, ongehinderd kunnen doorfietsen tussen 
de Twentse steden, steeds verder uit beeld. En daarom is een 
‘fietstandje erbij’ door provincie en gemeenten juist nú dringend 
gewenst. 

Melis Jan Gilde 
Victor Schmidt 
 

 
 



 

Knelpuntenformulier Fietsersbond Hengelo 
Beursstraat 10-6 
7551 HV Hengelo 
 

Aangemeld op datum: ………………………………………… 
Naam: …………………………………………………………... 
Adres: …………………………………………………………… 
Plaats: …………………………………………………………... 
Telefoon: ………………………………………………………... 
E-mail: …………………………………………………………... 

 

Weg(vak) of kruising: ………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 

 

Knelpunt of probleem: 
 Te lang wachten bij verkeerslicht 
 Drukke straat oversteken 
 Onoverzichtelijke kruising 
 Te hard rijdende auto’s 
 Te weinig ruimte voor de fiets 
 Slecht wegdek 
 Te weinig stallingsmogelijkheden 
 Slechte fietsklemmen 
 Anders, namelijk ……………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

 

Ruimte voor foto, tekening of situatieschets (neem gerust een 
extra blaadje) 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt knelpunten ook aanmelden via onze website 
hengelo.fietsersbond.nl of www.fietsersbond.nl/meldpunt. 
  

http://hengelo.fietsersbond.nl/
http://www.fietsersbond.nl/meldpunt


 

 

 
 


