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F50	afgeschaald,	maar	niet	van	de	baan	!	
Jarenlang	trok	de	gemeente	Apeldoorn	samen	met	de	gemeente	Epe	op	in	het	
traject	om	te	komen	tot	een	hoogwaardige	fietsroute	(F50)	over	de	voormalige	
spoorbaan.	In	het	zicht	van	de	haven	koos	Apeldoorn	eind	februari	onverwacht	
voor	een	andere,	eigen	koers.	Daarmee	ging	ook	voor	de	gemeente	Epe	een	
streep	door	het	plan.	Beide	gemeenten	werken	nu	afzonderlijk	toe	naar	
minder	ambiGeuze	versie.			

Met	het	bestaande	plan	als	uitgangspunt	bekijkt	de	gemeente	Epe	hoe	alsnog	
een	fietspad		gerealiseerd	kan	worden	waar	het	vlot	en	veilig	fietsen	is,	maar	
dat	wel	betaalbaar	is.	Door	het	aIaken	van	Apeldoorn	is	de	provinciale	
subsidie	immers	ook	niet	meer	beschikbaar.	Wat	overeind	blijK	is	een	
voldoende	breed	pad	(4	m)	en	de	fietsers,	bij	kruisingen,	zo	veel	mogelijk	in	de	
voorrang.	Wel	wordt	bij	de	kostbaarste	onderdelen	de	vraag	gesteld:	kan	het	
anders,	wel	veilig	maar	voordeliger.	Gedacht	wordt	aan	het	handhaven	van	de	
route	over	de	Spoorstraat	in	Emst	(i.p.v.	een	nieuw	pad	over	de	spoorbaan);		in	
Vaassen	geen	fietstunnel	onder	de	Eekterweg	maar	een	gefaseerde	oversteek;	
geen	kruising	met	verkeerslichten	maar	het	behoud	en	aanpassing	van	de	
rotonde	op	de	kruising	Laan	van	Fasna-Deventerstraat.	Voor	de	oversteek	van	
de	Laan	van	Fasna	aan	de	zuidkant	van	Vaassen	is	een	fietstunnel	of	-brug	een	
opGe.		

In	september	wordt	een	eerste	concept	met	diverse	scenario’s	ter	discussie	
voorgelegd	aan	belanghebbende	parGjen.	Daar	hoort	Fietsersbond	Epe	
vanzelfsprekend	ook	bij.		

Ondertussen	vindt	onder	leiding	van	de	provincie	Gelderland	overleg	plaats	
met	de	gemeenten	Heerde,	HaWem	en	Zwolle	over	een	hoogwaardige	
fietsroute	Epe-Zwolle.	De	trajectkeuze	voor	die	route	ligt	nog	geheel	open 

Fietsroute Doortrappen	Vaassen	is	klaar	voor	gebruik		

Op	woensdag	1	juni	heeK	wethouder	Jan	Aalbers	de	Doortraproute	in	Vaassen	
geopend.	Die	heeK	plaats	gevonden	op	het	plein	voor	de	Cannenburgh.	De	
parkeerplaats	ertegenover	is	het	startpunt	van	de	route.	Nadat	de	route	door	
leden	van	de	kerngroep	van	de	afdeling	Epe	van	de	Fietsersbond	was	
ontworpen,	hebben	110	tes\ietsers	de	route	gereden	en	er	zijn	51	
commentaren	ingeleverd.	Dat	heeK	ertoe	geleid	dat	de	route	op	een	aantal	
punten	is	aangepast	en	dat	de	routebeschrijving	nog	duidelijker	is	geworden.	
De	route	is		te	downloaden	op	de		de	site	van	de	Fietsersbond.			Zo’n	20	
tes\ietsers	waren	bij	de	opening	aanwezig.	

Omroep	Gelderland	deed	verslag	
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FietsersbondEpe			
wenst	u	een	zomer	met	

veel	fietsgeluk	

 

Uitslag van Fietsstad-
enquête voor Epe 

teleurstellend 
Met het invullen van een enquête rond de 
Fietsstadverkiezing 2022 hebben 199 
fietsers een oordeel gegeven over het 
fietsklimaat in onze gemeente. In totaal 
zijn in Nederland 48.000 enquêtes 
ingevuld. De beste grote gemeente was 
Zoetermeer, de beste middelgrote 
gemeente Gooise Meren en de beste 
kleine gemeente was Schiermonnikoog. 
De gemeente Epe scoorde onder 
gemiddeld. Voor ons als afdeling 
natuurlijk een teleurstelling, maar ook 
wel weer begrijpelijk . Met name 
voorrang voor fietsers op de rotondes 
(bijvoorbeeld bij de Meent in Epe) en 
langs de Laan van Fasna scoorde laag 
evenals 50 km voor auto’s op wegen met 
fietsers (bijvoorbeeld op de Ring). Punten 
die wij ook al jarenlang als knelpunten 
onder de aandacht brengen van de 
gemeente en waar in het kader van het 
Mobiliteitsplan ook wel wat aan gaat 
gebeuren. We analyseren de scores en 
opmerkingen van fietsers en gebruiken de 
resultaten om aan te dringen op         
maatregelen om de knelpunten op te 
lossen. Bij de uitwerking van het door de 
raad vastgestelde Mobiliteitsplan zal de 
politiek ook budget moeten vaststellen 
om de ambities te realiseren. Stimuleren 
van fietsen zorgt immers ook voor minder 
stikstof, fijnstof en CO2, maar is ook van 
belang voor toerisme en gezondheid.

REFLECTOR 
Nieuwsbrief nr.33 van de Fietsersbond  afdeling Epe 

http://epe.fietsersbond.nl
https://www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsroutes/doortraproutes/doortraproute-vaassen-272-km/
https://www.gld.nl/nieuws/7697209/henk-79-fietst-dagelijks-30-kilometer-met-een-kapotte-knie#
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Gedurfde	belijning	op	de	Hanendorperweg	

De	gemeente	Epe	heeK,	in	samenspraak	met	Fietsersbond	Epe,	een	gedurfde	
belijning	aangebracht	op	het	nieuwe	asfalt	van	de	Hanendorperweg	in	Emst.	
Met	brede	fietssuggesGestroken	krijgen	de	fietsers	er	nu	alle	ruimte,	ten	koste	
van	de	(visuele)	ruimte	voor	autoverkeer.		De	Hanendorperweg	kent	veel	
recreaGeverkeer	naar	en	vanaf	de	campings	en	bungalowparken;	autoverkeer,	
maar	ook	veel	fietsers.	Bovendien	maakt	de	Hanendorperweg	deel	uit	van	het	
fietsknooppuntennetwerk.		Samen	betekent	dat	in	de	zomermaanden	veel	
fietsverkeer.		In	februari	stelde	de	gemeenteraad	van	Epe	de	nieuwe	
Mobiliteitsnota	vast.	Daarmee	schaarde	de	raad	zich	achter	het	zgn.	STOP-
principe.	Volgens	dat	principe	wordt	bij	de	inrichGng	van	de	openbare	ruimte	
het	eerst	gedacht	aan	de	wandelaar	(Stappen),	daarna	aan	de	fietser	
(Trappen),	dan	aan	het	Openbaar	vervoer	en	als	laatste	aan	het	
gemotoriseerde	Privévervoer.		

Op	de	Hanendorperweg	is	dat	principe	meteen	toegepast,	met	brede	
fietssuggesGestroken	en	een	relaGef	smalle	middenstrook	voor	het	
autoverkeer.	Toegegeven,	het	ziet	er	misschien	wat	vreemd	uit	en	het	is	
waarschijnlijk	voor	alle	weggebruikers	nog	wat	onwennig.		Maar	we	hopen	dat	
het	werkt:	dat	de	fietsers	zich	er	veiliger	en	comfortabeler	voelen,	dat	het	
fietsverkeer	van	en	naar	de	recreaGebedrijven	groeit,	dat	het	autoverkeer	
afneemt	en	dat	automobilisten	meer	rekening	houden	met	de	fietsers.	Gaan	
alle	wegen	in	het	buitengebied	van	de	gemeente	Epe	er	nu	zo	uitzien?	Nee.	De	
belijning	is	specifiek	in	deze	situaGe	(veel	recreaGeverkeer)	toegepast.	Zie	het	
als	een	pilot.	Komende	zomer	zal	duidelijk	worden		hoe	de	weggebruikers	
(toeristen	en	bewoners)	erop	reageren	en	of	het	beoogde	effect	wordt	bereikt.	

Heb	je	zelf	over	de	Hanendorperweg	gefietst?	Laat	het	ons	weten;	we	zijn	
benieuwd	naar	je	bevindingen.	epe@fietsersbond.nl	

Fietsersbond	Afdeling	Epe		

email:	epe@fietsersbond.nl	

Website:	hIp://epe.fietsersbond.nl			TwiIer:	@fietsersbondepe
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André	Jonker	nieuw	lid	
kerngroep	

Even	voorstellen.	

Mijn	naam	is	André	Jonker	en	woon	in	Epe.	Na	
door	Bert	Boetes	op	het	Marktplein	in	Epe	
enthousiast	te	zijn	gemaakt	voor	de	
Fietsersbond,	ben	ik	sinds	mei	jl.	lid	van	de	
kerngroep	Epe	van	de	Fietsersbond.	Na	meer	
dan	40	jaar	bij	de	gemeente	Epe	te	hebben	
gewerkt,	waarvan	de	laatste	25	jaar	als	
beleidsmedewerker	grondzaken,	ben	ik	sinds	
twee	jaar	met	pensioen.	Mijn	hobby’s	zijn	lezen	
en	mijn	online	boekwinkeltje	De	Boekewiezer	
op	boekwinkeltjes.nl,	waar	ik	tweedehands	
literatuur	verkoop.	Ik	ben	een	dorpsfietser;	ik	
probeer	(uitgezonderd	de	zware	
boodschappen)	alle	ritjes	binnen	een	straal	
van		ca.	10	km	per	fiets	af	te	leggen.	Ik	ben	lid	
geworden	van	de	Fietsersbond	in	Epe,	omdat	ik	
zie	dat	de	Fietsersbond,	vaak	in	samenwerking	
en	overleg	met	de	gemeente,	kan	bijdragen	
aan	een	goed	fietsklimaat	in	onze	gemeente.		
Sinds	ik	lid	ben	van	de	kerngroep	heb	ik	de	
leden	van	de	kerngroep	leren	kennen	als	een	
enthousiast	stel	mensen,	waar	ik	me	thuis	voel.	

………………………………………………………………………

Korte	nieuwtjes	

……………………………………………………………	

Nieuwe	leden	

Bij	de	laatste	informaRe	over	ons	ledenbestand	
is	gebleken	dat	we	het	afgelopen	jaar	10	
nieuwe	leden	in	onze	afdeling	mogen	
begroeten.	Ze	hebben	inmiddels	informaRe	
over	de	afdeling	ontvangen	met	een	kleine	
fietsaTenRe.	De	afdeling	telt	nu	61	leden	

Gesprek	met	wethouder	Kerkmans	

Bij	het	aantreden	van	het	nieuwe	college	heeV	
dhr.	Kerkmans	de	portefeuille	verkeer	
gekregen.	Natuurlijk	willen	we	graag	met	hem	
van	gedacht	wisselen	over	het	fietsbeleid	en	
het	uitvoeren	van	het	door	de	raad	
aangenomen	mobiliteitsplan.	Er	staat	daarvoor	
inmiddels	een	afspraak	in	de	agenda’s.	

Verkeersplan	Wissel	

Na	een	periode	van	gesprekken	met	bewoners,	
bedrijven	en	belangengroepen	heeV	de	
gemeente	inmiddels	een	plan	gemaakt	om	de	
verkeerssituaRe	in	Wissel	aan	te	pakken.	Het	
plan	ligt	vanaf	11	juli	ter	inzage	en	er	kunnen	
zienswijzen	worden	ingediend.	

Het	plan	is	hier	te	downloaden

http://epe.fietsersbond.nl
https://www.epe.nl/document.php?m=10&fileid=74313&f=784ea849e082aff08efbd9d9301f982a&attachment=0&c=44376
mailto:epe@fietsersbond.nl
http://epe.fietsersbond.nl
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