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1. Inleiding 

De Cleantech Regio (samenwerkende gemeentes) en Provincie 
Gelderland onderzoeken de verbetering van een fietsroute tussen 
Apeldoorn, Vaassen en Epe. Er zijn twee routevarianten: 

− de ‘Baronnenroute’: deze loopt volledig over de 
voormalige spoortracé Apeldoorn-Hattemerbroek; 

− de ‘Veluweflankroute’: deze start bij het kruispunt Kanaal 
Noord/Anklaarseweg in Apeldoorn. Ter hoogte van de 
Groeneveltweg in Wenum sluit ze aan op de voormalige 
spoorlijn en volgt de spoorlijn vanaf daar naar het 
noorden (Epe). 

 
In de afgelopen projectfase is onderzocht hoe veel fietsers 
gebruik maken van beide routes. Voor beide routes is een 
schetsontwerp opgesteld. Belangrijk doel van dit schetsontwerp is 
checken of er voldoende ruimte is voor een vlotte en veilige 
fietsroute. Het schetsontwerp is vertrekpunt voor het gesprek met 
de omgeving, maar het ontwerp ligt nog niet vast. Tijdens de 
schetsontwerpfase zijn er inloopbijeenkomsten gehouden om 
omwonenden en gebruikers te informeren over de plannen. Zij 
konden aandachtspunten noemen voor de volgende ontwerpfase, 
het voorlopig ontwerp. In het najaar van 2020 moet van beide 
routes een gedetailleerd voorlopig ontwerp gemaakt worden. Op 
basis van deze voorlopig ontwerpen wordt het besluit genomen 
of, en welke fietsroute verbeterd gaat worden. Dit verslag van de 
inspraak is daarvoor een belangrijk informatiedocument. Het 
wordt gebruikt door de projectgroep en gedeeld met de leden van 
de stuurgroep van Cleantech Regio. De stuurgroep bestaat uit 8 
wethouders en gedeputeerden van Gelderland en Overijssel. De 
stuurgroep neemt uiteindelijk de beslissing over de fietsroute. Zij 
bepaalt hoe de fietsroute uiteindelijk komt te liggen en of deze 
wordt gerealiseerd.  
 

1.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat achtergronden. Hier staat bijvoorbeeld hoe inspraak heeft plaatsgevonden. Er 
staat ook vanuit welke belangen mensen hebben gereageerd. (bijv. aanwonende, fietser, etc.) 
 
Hoofdstukken 3 en 4 bevatten de ontvangen inspraakreacties. Deze reacties zijn gebundeld in 
terugkerende stellingen of aandachtspunten. Dat is gedaan voor de leesbaarheid, maar ook om 
de privacy te beschermen van mensen die hebben gereageerd. In deze hoofdstukken lees je ook 
de reactie van de projectgroep. De leden van de projectgroep en de adviseurs die werken aan 
het ontwerp hebben volledige inzage in alle individuele ingestuurde inspraakreacties. Hoofdstuk 3 
bevat de reacties van de projectgroep op de gemaakte routekeuze en het proces. Hoofdstuk 4 
bevat de aandachtspunten die zijn meegegeven voor de komende ontwerpfase. Deze 
aandachtspunten worden in enkele thema’s (veiligheid, verlichting etc.) behandeld. 
 
In enkele paragrafen wordt middels een kader wat extra informatie gegeven over veel ontvangen 
vragen of opmerkingen. 
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2. Inspraak en deelnemers 
 
 

2.1 Inspraakperiode en aankondiging 

2.1.1 Informerende brief en website 
In de week van 10 februari 2020 hebben alle omwonenden van de fietsroutes een brief 
ontvangen van gemeente Apeldoorn of Epe. In deze brief stond informatie over de 
ontwerpschetsen en de inspraakmogelijkheden. Voor extra informatie verwees de brief naar de 
website www.vlotveiligfietsen.nl. Op deze website staan sinds 18 februari alle ontwerpen en de 
meest relevante documenten. 
 

2.1.2 Huisbezoeken 

Vanaf 10 februari is de Cleantech Regio begonnen met huisbezoeken aan bedrijven en 
perceeleigenaren. Nu had de Cleantech Regio niet zomaar toegang tot contactgegevens van 
haar inwoners. Daarom is de projectleider spontaan en zonder aankondiging vooraf bij de 
mensen langsgegaan. Vaak maakte hij dan een afspraak voor een uitgebreidere uitleg. Ook 
hebben mensen zichzelf gemeld, nadat ze van anderen hadden gehoord over de huisbezoeken. 
De Cleantech Regio heeft ervoor gekozen om eerst de bedrijven langs de route te bezoeken. 
Vervolgens heeft de projectleider de eigenaren bezocht van de percelen waar het schetsontwerp 
over is getekend. Kort na de eerste huisbezoeken zijn brieven aan omwonenden verstuurd. 
Nadere gesprekken met direct omwonenden in gemeente Epe, met oog op corona, zullen later 
plaatsvinden.  
In deze brief werden mensen uitgenodigd voor de twee inloopbijeenkomsten op 9 en 11 maart. 
Ook werd kort informatie gegeven over het project met een verwijzing naar de website 
www.vlotveiligfietsen.nl.   
 

2.1.3 Informatieavonden 

Op 9 en 11 maart zijn twee informatieavonden gehouden. Een in ‘Gewoon Gastvrij’ in Wenum-
Wiesel en een in ‘De Hezebrink’ in Emst. Deze avonden zijn op verschillende manieren 
aangekondigd: 

- via lokale huis-aan-huis-bladen,  
- in de brieven aan omwonenden en bedrijven, 
- op de website www.vlotveiligfietsen.nl,  
- via de informatiekanalen van gemeentes Apeldoorn en Epe, en de Cleantech Regio 
- in een artikel in De Stentor na een interview met wethouders Scholten (Epe) en Willems 

(Apeldoorn). 
De informatieavonden zijn goed bezocht. Op 9 maart in Wenum-Wiesel waren er 145 bezoekers. 
Op 11 maart waren er 73 bezoekers in Emst. De bezoekers konden vragen stellen aan leden van 
de projectgroep. De projectgroep gaf ook uitleg over het waarom van de fietsroutes, de 
overwegingen en de manieren waarop mensen kunnen reageren. Mensen konden tot 29 maart 
2020 reageren. Meer hierover leest u in paragraaf 2.2. 
 

2.1.4 De impact van Corona 

Het verslag van inspraak is later afgerond dan gepland. Het gebruik van een nieuw digitaal 
participatieplatform ‘Denkmee-kaart’ heeft meer reacties opgeleverd dan verwacht. Dit betekende 
dat er meer tijd nodig was voor het verwerken van alle reacties. Ook de uitbraak van de corona 
had impact op de capaciteit en de werkwijze van het projectteam.  
      
 

  

about:blank
about:blank
about:blank
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2.2 Mogelijkheden om in te spreken 

Tot 29 maart kon iedereen reageren op de schetsontwerpen. De oproep om aandachtspunten te 
geven op de schetsontwerpen was gericht op inwoners en gebruikers in het projectgebied van de 
fietsroutes tussen Apeldoorn en Epe. Hieronder leest u op welke vier manieren mensen konden 
reageren. 
 
Op de website www.vlotveiligfietsen.nl was een ‘Denkmee-kaart’ geplaatst. Op deze kaart stond 
het schetsontwerp ingetekend. Bezoekers van de site konden hier precies de locatie aangeven 
waarover ze opmerkingen hadden. Het is de eerste keer dat de Cleantech Regio een Denkmee-
kaart gebruikt. Er zijn op deze wijze van 392 reacties ontvangen van 129 unieke personen. 71 
van deze reacties zijn anoniem ingediend. 
 
De Cleantech Regio was ook via het mailadres fietsroutes@cleantechregio.nl bereikbaar voor 
contact over het project. Het mailadres stond vermeld in de informatiebrieven en stond op de 
website www.vlotveiligfietsen.nl. In de inspraakperiode zijn via de mail 33 reacties ontvangen. In 
sommige gevallen was de reactie aanleiding tot een huisbezoek. Enkele personen hebben zowel 
reacties ingediend via de Denkmee-kaart en mail. Op de informatieavonden konden bezoekers 
een reactieformulier achterlaten. 18 Personen hebben hier gebruik van gemaakt. Enkele 
inwoners hebben ook brieven gestuurd.  
 

2.3 Wie hebben er gereageerd? 

Dankzij de reacties op de Denkmee-kaart heeft de projectgroep een beter beeld gekregen van 
het draagvlak voor de fietsroute. Dit geeft extra achtergrond voor de hoofdstuk 3 en 4. Zo is er nu 
meer inzicht in: 

- welke belangen en belanghebbenden er zijn, 
- in welke gebieden veel of juist weinig is gereageerd, 
- in hoeverre de belangen specifiek voor een routevariant zijn en 
- over welke belangen veel of weinig is gereageerd. 

 
Deze inzichten zijn ook nuttig voor toekomstige ontwerpen. De regio kan de gegevens gebruiken 
om stille inwoners en gebruikers voortaan beter te bereiken. Of om extra publiciteit te geven in 
gebieden waaruit nu weinig reacties kwamen. 
 
2.3.1 Achtergrond van de reacties 
Aan de personen die gereageerd hebben via de Denkmee-kaart is onder andere gevraagd vanuit 
welk rol zij reageren. De belanghebbenden bestonden uit:  

- bewoners  
- bedrijven 
- automobilisten 
- personen die verschillende vervoersmiddelen gebruiken 
- fietsers 
- recreanten 
- (transport)vervoerders 

22 personen hebben gekozen voor de categorie ‘overigen‘. Uit enkele reacties kunnen we 
opmaken dat enkelen reageren vanuit het belang als natuurliefhebber  
 

2.3.2 Waar komen de reacties vandaan? 
Er is ook gevraagd naar het woongebied. De volgende gebieden zijn aangegeven: 

- Apeldoorn 
- Emst 
- Epe 
- Vaassen 
- Buitengebied Apeldoorn 
- Buitengebied Epe 
- Overig  

about:blank
about:blank
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De Denkmee-kaart wordt gefaciliteerd vanuit de Praatmee-app. Hieronder ziet u: 
 

- Wat de verhouding is tussen hoeveel vragen en suggesties gesteld zijn. 
- Welke onderwerpen het meest benoemd werden. 
- Vanuit welke rol de meeste reacties kwamen. 
- Op welke momenten reacties zijn gegeven.   
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3. Routekeuze en proces 
 

3.1 Inspraakreacties over routekeuze 
De inspraakreacties uit deze paragraaf gaan over de wegen waarlangs de Baronnenroute en de 
Veluweflankroute lopen. Deze routes zijn ontworpen op basis van onderzoek in de vorige fasen. 
De stuurgroep heeft de projectgroep de opdracht gegeven deze routes dit najaar uit te werken in 
een voorlopig ontwerp. 
 

Waarom kijkt de Cleantech Regio alleen naar de Baronnenroute en Veluweflankroute? 
Er zijn in het verleden meer routes bekeken. In 2017 is het gebruik onderzocht van drie routes:  
- langs het Apeldoorns Kanaal, 
- de Dorpenroute (langs de Zwolseweg, Hoofdstraat en Eperweg),  
- de Baronnenroute (over de voormalige treinbaan). 
 
Het blijkt dat op de route langs het Apeldoorns Kanaal (ten noorden van het bedrijventerrein 
Apeldoorn-Noord en via de afslaande fietsroute naar Beemte-Broekland, de Vecht etc.) veel 
minder gefietst wordt dan op de andere twee routes. De hier aanwezige fietspaden zijn 
voldoende geschikt voor het aantal fietsers dat er gebruik van maakt. 
Van de Dorpenroute maken wel veel fietsers gebruik. Echter, hier is het zonder aankoop van veel 
tuinen etc. eigenlijk niet mogelijk om de fietspaden te verbeteren. 
De Baronnenroute wordt veel gebruikt en biedt wel mogelijkheden om de fietspaden te 
verbeteren. Daarom heeft de stuurgroep de Baronnenroute aangemerkt als voorkeursroute. 
Cleantech Regio bekijkt nu of deze route de veilige fietsverbinding kan worden tussen Apeldoorn, 
Vaassen en Epe.  
 
Twee varianten in en naar Apeldoorn  
In de gemeenteraad van Apeldoorn is meerdere malen gesproken over een vervolg van de 
Baronnenroute die via de Koninginnelaan naar het centrum loopt. Deze fietsroute wordt niet als 
vlot en veilig ervaren. Langs het Apeldoorns Kanaal en het Zwitsal terrein ligt wel een veilig en 
comfortabel fietspad naar het centrum. De gemeenteraad heeft daarom opdracht gegeven om 
ook een alternatief uit te werken dat aansluit op dit fietspad. Na verschillende varianten te hebben 
onderzocht, is de Veluweflankroute naar voren gekomen als een tweede geschikte route. Deze 
route volgt rustige wegen die ingericht kunnen worden als fietsroute, terwijl ook al het 
bestemmingsverkeer ervan gebruik kan blijven maken.  

 

     
Figuren 1-3: ingestuurde reacties over routekeuze, respectievelijk Apeldoorn-Vaassen, bij Vaassen en Vaassen-Epe. 

 
 
Kan er een andere route worden gevolgd? (32 reacties) 
De Baronnenroute en de Veluweflankroute liggen op hoofdlijnen vast. Er worden geen andere 
routes meer onderzocht. Wel vindt er bij de uitwerking van de ontwerpen afwegingen plaats van 
voor- en nadelen. Op basis van deze afweging wordt besloten of en waar de F50 wordt 
aangelegd. We weten nog niet precies hoe wij de aansluitingen, zoals op de Kweekweg, gaan 
vormgeven. Uitgangspunt is dat fietsers vlot en veilig kunnen doorrijden en hun route vervolgen. 
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Is een route langs het Apeldoorns Kanaal niet veel beter? (22 reacties) 
Er is een verkenning uitgevoerd van het gebruik van drie fietsroutes: de ‘Dorpenroute’ 
(Zwolseweg-Eperweg), de ‘Baronnenroute’ (het oude spoortracé) en een route langs het 
‘Apeldoorns Kanaal’. De uitkomsten zijn te lezen in de rapportages 'Verkenning Baronnenroute' 
en 'Verkenning Veluweflankroute'. Hieruit blijkt dat er ten noorden van de Stadhoudersmolenweg 
maar beperkt wordt gefietst langs het Apeldoorns Kanaal. Het kanaal ligt daar namelijk op 
afstand van bijvoorbeeld Vaassen, Emst of Epe. Terwijl we verwachten dat het nu al drukke 
fietsverkeer tussen de dorpen onderling, en naar Apeldoorn nog zal toenemen. Het doel van de 
F50 is nu juist om het bestaande fietsverkeer - dat bovendien jaarlijks groeit - beter te faciliteren. 
Deze kwaliteitsverbetering kan nog een extra effect hebben op de groei. 
 
Ik heb een voorkeur voor de Baronnenroute. (13 reacties) 
Cleantech Regio bekijkt de komende tijd twee routes. Beide routes kennen voor- en 
tegenstanders. Het is prima om uw voorkeur alvast mee te geven. De routekeuze maken we niet 
op basis van het aantal stemmers. We maken een afweging tussen de Baronnenroute en de 
Veluweflankroute door een gedetailleerd ontwerp uit te werken. In deze ontwerpen worden de 
kwaliteiten en ook de mindere punten duidelijk.  
 
De Veluweflankroute is een prima route! (9 reacties) 
De Veluweflankroute die uit de verkenning is gekomen, biedt inderdaad goede mogelijkheden 
voor een fietsroute ten zuiden van Vaassen richting het kanaal. Om te kijken of deze route kan 
voldoen aan de eisen die horen bij een vlotte & veilige fietsroute gaan we deze variant verder 
uitwerken. Dit doen we in de vervolgfase: het voorlopig ontwerp.  
 
Veel fietsers uit Vaassen rijden langs de Zwolseweg. Waarom wordt die niet verbeterd?  
(5 reacties) 
De fietsvoorzieningen langs de Zwolseweg-Apeldoornseweg en noordelijker (ook wel 
‘Dorpenroute’) zijn kwalitatief op orde: het wegdek bestaat uit asfalt, er is verlichting en fietsers 
hebben vaak voorrang. Op rustige momenten zoals de avond is dit een goede route. Het nadeel 
van de Dorpenroute is dat je dicht langs de weg fietst met veel last van uitlaatgassen en lawaai 
van het andere verkeer. Het is ook niet mogelijk om de fietspaden langs de ‘Dorpenroute’ te 
verbreden. Dit betekent dat we meer grond nodig hebben en hiervoor met veel eigenaren van 
percelen moeten onderhandelen over (een deel van) hun tuin. 
  
Omdat we in de toekomst een groei van het aantal fietsers verwachten, zijn bredere fietspaden 
nodig. Ook het groeiend aantal fietsers op de weg en het toenemend verschil in snelheid op de 
fietspaden zorgt ervoor dat aanpassing van fietspaden nodig is. Het Stromenonderzoek 2019 
bevestigt dat er veel fietsers langs de Zwolseweg fietsen. 
Daarnaast kan door toevoeging van een verbeterde fietsroute de drukte op de bestaande 
‘Dorpenroute’ zich gaan herschikken ten gunste van alle fietsers op de corridor Apeldoorn-Epe. 
 
Hoeveel mensen gaan er fietsen over het nieuwe fietspad naar de Kweekweg? (4 reacties) 
Het nieuwe fietspad naar de Kweekweg wordt gebruikt voor fietsers van en naar het 
bedrijventerrein Kweekweg, het centrum en noorden van Epe. Ook doorgaande fietsers van en 
naar Heerde zullen dit pad gebruiken. Om te weten hoeveel fietsers van dit deel van het tracé in 
de toekomst gebruik gaan maken, is nog aanvullend onderzoek nodig.  
 
In hoeverre wordt al rekening gehouden met doortrekking van het fietspad naar Heerde en 
Zwolle? (3 reacties) 
Ja, er wordt rekening gehouden met een vlotte verbinding naar Heerde en Zwolle. De aansluiting 
van het fietspad in Epe is belangrijk om een logische en vlotte verbinding door Epe naar Heerde 
te realiseren. 
 
Fietsers fietsen nu vaak tussen de Grift en het Apeldoorns Kanaal. Kan de fietsroute niet 
hier aangelegd worden? (3 reacties) 
In de Schetsontwerp-fase is onderzocht dat de beschikbare ruimte (te) beperkt is om een fietspad 
aan te leggen dat voldoende breed is. Dit mede door de aanwezigheid van belangrijke 
natuurwaarden. 
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Het fietspad doortrekken naar Kweekweg is beter dan door een fietspad door de woonwijk. 
(2 reacties) 
Bij de aanleg van het fietspad proberen we de verschillende verkeerstromen (auto’s, fietsers, 
voetgangers) zo veel mogelijk te scheiden. Dit is veiliger. Een vrij liggend fietspad zoals naar 
Kweekweg heeft daarom de voorkeur. 
 
Wanneer je vlotter kan fietsen via de Veluweflankroute wordt de grotere reisafstand naar 
bestemmingen in het westen van Apeldoorn teniet gedaan (1 reactie) 
Het klopt dat fietsers bereid zijn om een stukje om te rijden als ze daar minder obstakels of 
oponthoud voor terugkrijgen. Bij zo’n afweging maakt het wel uit hoever ze moeten omrijden. Wij 
verwachten grote aantallen fietsers richting noord en west Apeldoorn. Mogelijk vinden zij de 
Veluweflankroute te ver om het nog te zien als ‘een stukje omrijden’ [bron: stromenonderzoek 
horend bij dit schetsontwerp].  
 

3.2 Inspraakreacties over proces 

Ligt de routekeuze en inrichting eigenlijk al vast? 
Nee. In 2017 ontstond er  een voorkeur voor de Baronnenroute vanwege het grote aantal fietsers 
en omdat daar ruimte is om het fietspad te verbreden. De landschappelijke visie geeft aan dat 
deze route met respect voor het landschap valt in te passen.  
Komende tijd werken we beide routevarianten uit. Daarna vergelijken we deze op heel veel 
aspecten. Denk aan de effecten op de natuur, op omliggende bedrijven, het gebruik, de beleving 
van het gebied, etc. Eind 2020 wordt de keuze gemaakt of er een fietsroute wordt verbeterd 
tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe. Als dit het geval is, kiest de stuurgroep een route op grond 
van alle aspecten. Definitief besluit wordt genomen door gemeenten en provincie.  

 

     
Figuren 4-6: ingestuurde reacties over proces, respectievelijk Apeldoorn-Vaassen, bij Vaassen en Vaassen-Epe. 

 
Het geld kan beter ergens anders aan besteed worden. (21 reacties) 
Goede, veilige fietspadenkosten geld, dat is waar. Maar die kosten zijn veel lager dan bij 
autowegen. Investeringen in betere fietspaden leveren zonder uitzondering een positief 
rendement op. Naast de effecten op de verduurzaming van het verkeer, spelen hier bijvoorbeeld 
ook gezondheidswinsten. 
De samenleving wordt steeds vaker gevraagd om beter met het milieu om te gaan en ook om 
meer te bewegen voor haar gezondheid. Daarom kunnen en moeten we anders reizen. We zien 
ook dat steeds meer mensen bewust kiezen voor de fiets als vervoersmiddel. Zo laat de 
fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe een groei zien in het aantal fietsers op de weg. Ook zijn 
er steeds meer verschillende fietsen op de weg: e-bikes, bakfietsen of een fiets met een kratje, 
en af en toe een speedpedelec. Om al deze verschillende fietsers veilig en comfortabel op de 
bestemming te laten aankomen, zijn verbeteringen wenselijk.  
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Veel fietsers gaan naar het westen van Apeldoorn. Het is niet duidelijk waarom de 
Veluweflankroute wordt onderzocht. (17 reacties) 
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft het college van gemeente Apeldoorn (en dus ook het 
projectteam) gevraagd om een tweede fietsroute uit te werken. Deze route moet beter aansluiten 
op de nieuwe fietsverbinding langs het Apeldoorns Kanaal richting het centrum. Dit is de 
Veluweflankroute geworden. Mogelijk kunnen fietsers de Veluweflankroute gebruiken om het 
centrum en andere wijken te bereiken. Dit kunnen ook fietsers zijn die nu nog gebruik maken van 
de Baronnenroute (langs het Treinbaanpad). Om goed te kijken welke route het meest geschikt 
is, de Baronnenroute of Veluweflankroute, is een gedetailleerd ontwerp nodig. Dan pas zie je echt 
de goede en slechte eigenschappen van beide routes. Daarna kan de Stuurgroep een besluit 
nemen of er een betere fietsroute komt, en zo ja welke route het meest geschikt is. Uiteraard is 
het belangrijk dat de route veel gebruikers trekt, maar andere afwegingen zijn ook belangrijk. Zo 
kijken we of de route in het landschap past, hoe het zit met, de verkeersveiligheid en of de route 
veel particuliere kavels kruist.  
 
De route is nu ingetekend over mijn perceel. Is er een plan als ik niet wil verkopen?  
(12 reacties) 
De routes zijn nog een ontwerp. Deze ontwerpen gaan uit van een fietsroute die goed vindbaar 
is, veilig andere wegen kruist en goed in het landschap is opgenomen. Andere ontwerpen zijn 
ook mogelijk. Na de gesprekken met de grondeigenaren passen we waar nodig, in overleg, de 
ontwerpen aan. Daarbij nemen we alle belangen mee. Het kan best zijn dat het uiteindelijke 
ontwerp niet over particuliere kavels gaat.  
 
Hoe worden de omwonenden betrokken bij de verdere uitwerkingen? (8 reacties) 
De schetsontwerpen staat op www.vlotveiligfietsen.nl/apeldoornepe. Tussen februari en april 
2020 kon men reageren en aandachtspunten meegeven. Het resultaat staat in dit verslag. Nu 
stellen we nieuwe, gedetailleerde, ontwerpen op waarbij aandacht wordt besteedt aan de 
reacties. In de volgende fase van voorlopig ontwerp wordt de omgeving opnieuw betrokken. Meer 
informatie volgt op www.vlotveiligfietsen.nl/apeldoornepe.  
 
Is er onderzoek gedaan naar het gebruik? (5 reacties) 
Ja, er is onderzoek gedaan naar het gebruik van de ‘Dorpenroute’, de route over het 
Treinbaanpad en een route langs het kanaal. Daarnaast is er gekeken naar het gebruik van een 
toeleidende route via de Stadhoudermolen en Kanaal-Noord (nu grofweg de Veluweflankroute).  
 
Waar zijn alle achterliggende rapporten te vinden? (5 reacties) 
De rapporten zijn te vinden op https://vlotveiligfietsen.nl/fietsroutes/vlotte-en-veilige-fietsroute-
apeldoorn-epe 
 
De route wordt niet gedragen door de buurt. Hoe wordt hier mee omgegaan? (3 reacties) 
Zowel de Baronnenroute als de Veluweflankroute (ten zuiden van Vaassen) kent voor- en 
tegenstanders. De projectgroep heeft de opdracht om alle routevarianten nader uit te werken. En 
om de omgeving van de route daar bij te betrekken. De betrokkenheid van zowel voor- als 
tegenstanders vinden we belangrijk. Door de argumenten uit te spreken leren we elkaars 
standpunten kennen en begrijpen. Ook worden zo misverstanden voorkomen. De Cleantech 
Regio verwerkt de argumenten ook in haar advies aan bestuurders. De bestuurders nemen een 
besluit op basis van alle informatie, dus ook het draagvlak in de buurt.  
 
Wij hebben toezeggingen dat de huidige situatie niet veranderd zou worden (3 reacties) 
Als er in het verleden toezeggingen zijn gedaan, dan wegen de bestuurders deze mee in hun 
besluit. Doordat de verkeerssituatie nogal is veranderd, houden eventuele toezeggingen niet altijd 
stand. 
Onze mobiliteit is veranderd. Er wordt meer gefietst, ook van en naar het werk. De vlotte en 
veilige fietsroute die we willen maken speelt hierop in. Daarnaast willen we fietsgebruik 
stimuleren om te voorkomen dat er files, vertragingen en onveilige situaties ontstaan door 
toename van het autoverkeer. Dit brengt veranderingen in huidige situaties met zich mee, die in 
het verleden niet zijn voorzien.  
 
 
  

http://www.vlotveiligfietsen.nl/apeldoornepe
about:blank
about:blank
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Kan er bezwaar worden ingediend en wanneer? (2 reacties) 
Formeel kunnen mensen in deze fase nog geen bezwaar of beroep indienen tegen het 
routebesluit. Wel kunt u  inspreken als de gemeenteraden  eind 2020/begin 2021 de nieuwe 
fietsroute bespreken. Later zijn voor de aanleg van de route verschillende vergunningen, 
besluiten, etc, nodig. Daar kunt u wel bezwaar tegen maken. Deze beslissingen worden 
gepubliceerd in de lokale huis-aan-huisbladen.  
 
Is bekend hoeveel de Veluweflankroute gebruikt gaat worden? (2 reacties) 
De Veluweflankroute is nu nog geen fietsroute. We kunnen dus geen tellingen doen van het 
gebruik van deze route. Wel is er een stromenonderzoek geweest in 2019. Op basis van dit 
onderzoek verwachten we dat de Veluweroute minder gebruikt zal worden dan de 
Baronnenroute. 
 
Wat zijn de baten van het project? (2 reacties) 
De fietsroute biedt in de eerste plaats een veilige en comfortabele route voor regionale fietsers. 
De Cleantech Regio heeft voor de F50 een Maatschappelijke Kosten- Batenanalyse (MKBA) 
opgesteld. Deze geeft een positief resultaat voor de investering. Dit komt onder andere door de 
reistijdwinst, het positieve effect op de volksgezondheid, en een lagere uitstoot van schadelijke 
stoffen (schonere lucht). De MKBA is te vinden op https://vlotveiligfietsen.nl/fietsroutes/vlotte-en-
veilige-fietsroute-apeldoorn-epe. 
   
Is er afstemming met andere ontwikkelingen die in het gebied spelen? Hier kan een win-
win-gehaald worden. (2 reacties) 
In de planvorming worden de projecten die aansluitend en of in de nabijheid van de fietsroute 
geïnventariseerd en in beeld gebracht. Aansluitend hierop wordt gekeken in hoeverre ´mee 
koppel kansen´ mogelijk en wenselijk zijn. 
 
Wij voelen ons niet vertegenwoordigd door de dorps-/wijkraad. (2 reacties) 
Als projectgroep, maar ook als overheid, horen we vaker dat mensen zich niet vertegenwoordigd 
voelen door de belangengroepen. Het is echter onmogelijk om op ieder moment iedere inwoner 
direct inhoudelijk te betrekken. In dit project hebben we ervoor gekozen om in de fase van het 
schetsontwerp vooral belangenbehartigers uit beide gemeenten te betrekken. Denk aan dorps- 
en wijkraden, Veilig Verkeer Nederland, de lokale afdelingen van de Fietsersbonden, Politie, 
Cumela en het Waterschap. Met hen zetten we de grote lijnen uit en brengen we alle belangen in 
kaart. Straks komen we tot een voorlopig ontwerp. Dan worden de plannen concreet en zullen we 
meer contact zoeken met bewoners in de nabije omgeving van de route. Zij kunnen dan 
meedenken over de details op ‘hun’ deel van het traject.  
 
De website geeft informatie niet goed weer. (2 reacties)  
Wij hebben geprobeerd alle onderzoeken die wij hebben laten uitvoeren, zo open mogelijk te 
delen.  
 
Welke rol/invloed heeft de Fietsersbond bij de besluitvorming? (1 reactie) 
In de projectgroep vertegenwoordigt één persoon de provinciale Fietsersbond en heeft een 
adviserende rol. Hij neemt hierin deel vanwege zijn kennis en ervaring met fietsen en regionale 
fietsroutes. De projectgroep neemt geen besluiten, dat doet de stuurgroep. Hieraan neemt de 
Fietsersbond geen deel.  
 
Hoe worden de belangen afgewogen van bewoners en fietsers? (1 reactie) 
Bij de uitwerking van het schetsontwerp naar het voorlopig ontwerp en uiteindelijk het Definitieve 
Ontwerp van het fietspad worden bij elke stap de verschillende belangen afgewogen. Doel is om 
een vlotte en veilige fietsroute te maken, die zo goed mogelijk past in het landschap. Als fietser 
bent u gebaat bij een veilige, vlotte en aantrekkelijke fietsroute. Als omwonende heeft u baat bij 
een mooie woonomgeving met weinig overlast van verkeer. 
 
  

about:blank
about:blank
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Verbeteren van de fietsroute is een goede investering! (1 reactie) 
Bij de uitwerking van het schetsontwerp naar het voorlopig ontwerp en uiteindelijk het Definitieve 
Ontwerp van het fietspad worden bij elke stap de verschillende belangen afgewogen. Voorop 
staat de realisatie van een vlotte, en veilige fietsroute, die zo goed mogelijk past in het landschap. 
Fietsers hebben voordeel bij een veilige, vlotte en aantrekkelijke fietsroute. De meeste 
omwonenden hebben liever een mooie woonomgeving met weinig  
overlast van verkeer. 
 
Worden de kosten van de fietsroute nog een keer bepaald voordat besloten wordt tot 
aanleg? (1 reactie) 
Ja, na het opstellen van een volgend ontwerp, het voorlopig ontwerp, worden de kosten nog een 
keer bepaald. 
 
Kan er planschade worden ingediend? (1 reactie) 
Ja, dit is mogelijk. Als u denkt dat u schade lijdt door een overheidsbesluit, dan komt u misschien 
in aanmerking voor vergoeding van een deel van de schade. Ook al is dat overheidsbesluit 
correct genomen. Hiervoor moet u een verzoek voor planschade doen. Als u dat heeft gedaan, 
zal een onafhankelijke commissie adviseren of u de schade vergoedt krijgt, en hoe hoog de 
vergoeding is. Op de websites van gemeente Apeldoorn en Epe via zoekterm ‘planschade’ vindt 
u meer informatie.  
 
Wij vertrouwen de politiek niet. (1 reactie) 
De bestuurders beslissen uiteindelijk of er een betere route komt en zo ja, of dit de 
Veluweflankroute wordt of de Baronnenroute. Beide routes worden in een volgende fase van het 
project verder uitgewerkt. Daarbij krijgen beide routes dezelfde aandacht en inzet. Hoewel niet 
elk individueel belang kan worden behartigd, zullen we alle belangen zoveel mogelijk meenemen. 
Dat we naast de Baronnenroute ook kijken naar de Veluweflankroute is op verzoek van de 
Apeldoornse gemeenteraad. De gemeenteraad heeft hiermee geluisterd naar geluiden en 
signalen vanuit de maatschappij.  
 
Veluweflankroute is niet gelijkwaardig uitgewerkt. (1 reactie)  
We hebben de informatie over ecologie, het landschap en de cultuurhistorie van de Baronnen- en 
de Veluweflankroute op een gelijkwaardige manier en niveau verzameld. Verder zijn de 
schetsontwerpen even gedetailleerd uitgewerkt.  
 
Mogelijk ervaart u de ontwerpen niet als gelijkwaardig. Dit kan te maken hebben met de 
elementen die buiten de bestaande wegen/verhardingen liggen op de Veluweflankroute. Dit zijn 
echter aspecten die in een volgende fase van voorlopig ontwerp explicieter worden uitgewerkt. 
 
Veluweflankroute wordt gebruikt als afleiding om uiteindelijk de Baronnenroute te 
realiseren. (1 reactie) 
Op verzoek van de dorps-/wijkraad Wenum-Wiesel heeft de gemeenteraad van Apeldoorn ermee 
ingestemd om ook de Veluweflankroute uit te werken. Dit heeft geleid tot twee vergelijkbaar 
uitgewerkte schetsontwerpen. In het voorlopig ontwerp werken we beide trajecten op dezelfde 
wijze verder uit. Hierdoor kunnen bestuurders straks een keuze maken op basis van alle feiten.  
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3.3 Overige inspraakreacties 

     
Figuren 7-9: ingestuurde overige reacties, respectievelijk Apeldoorn-Vaassen, bij Vaassen en Vaassen-Epe. 

 
 
De route tast mijn woongenot aan. (12 reacties) 
Het uitgangspunt voor de ontwerpen is dat we willen dat het voor iedereen prettig en veilig wonen 
is in een mooie omgeving. De afgelopen periode hebben wij inwoners in de omgeving van de 
fietsroutes benaderd om aandachtspunten te leveren. Dit om te zorgen voor een veilige fietsroute 
waarlangs het ook prettig wonen is. Ook in de komende ontwerpfasen willen wij met 
aanwonenden spreken om de ontwerpen zo goed mogelijk op alle wensen te laten aansluiten. 
Daarbij zullen we zo goed mogelijk zichtbaar maken hoe het ontwerp er uit zal zien. Vaak is het 
namelijk lastig je voor te stellen hoe zo’n fietspad er straks uitziet en wat de gevolgen zijn voor de 
woonomgeving. Goede informatie kan mogelijk schrikbeelden wegnemen. 
 
Waarom is verandering nodig? Kan het niet zo gelaten worden? (10 reacties) 
Het verbeteren van de fietsroute is nodig om vlot en veilig door de regio te kunnen (blijven) 
fietsen. Fietsers zijn namelijk vaak betrokken bij zware verkeersongevallen. Tegelijkertijd is de 
fiets een schoon vervoersmiddel. Bovendien wordt in Nederland anders gefietst dan tien of twintig 
jaar geleden. Veel mensen fietsen op e-bikes, er zijn meer fietsers, en fietsers hebben vaak 
bredere fietsen (kratjes, bakfietsen etc.) 
 
De recreatieve waarde van het gebied neemt af als de plannen worden doorgevoerd.  
(8 reacties) 
Uitgangspunt voor de vlotte en veilige fietsroute is dat de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit 
en daarmee de recreatieve waarde op zijn minst worden gerespecteerd. Liever nog willen we 
deze versterken. Daarom komt er een integraal inrichtingsplan. In dit plan nemen we  belangrijke 
uitgangspunten mee zoals de landschappelijke kwaliteit, cultuurhistorie, verkeersveiligheid, flora 
& fauna, enz. 
 
Hoe wordt rekening gehouden met mijn bedrijfsvoering? (5 reacties) 
Uitgangspunt voor de fietsroute is een goede ruimtelijke en verkeersveilige inpassing van de 
fietsroute. Dit betekent dat de fietsroute zo goed mogelijk aansluit op de directe omgeving. Dus 
ook op de functies in de directe omgeving van de fietsroute zoals bedrijven. Doel is om  
negatieve gevolgen van de aanleg van de fietsroute te voorkomen of zo klein mogelijk te houden. 
 
Het gebruikte kaartmateriaal is onduidelijk of onvolledig. (4 reacties) 
Dit aandachtspunt nemen we mee in de volgende stap, het voorlopig ontwerp. Wij hebben tot nu 
toe gebruik gemaakt van ‘open-source’ kaartmateriaal en technische (schets-)ontwerpen die 
beschikbaar waren. In de komende fase wordt gedetailleerder ontworpen en hiervoor wordt ook 
de omgeving goed ingemeten.  
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Kan er aandacht worden gegeven aan het vuil in de weilanden? Ons vee raakt ziek of gaat 
dood. (4 reacties) 
Zwerfvuil is en blijft een issue. Voor de fietsroute zullen we het onderwerp zwerfvuil meenemen 
bij de uitwerking in het voorlopige ontwerp. Voor zover dit op te lossen is in dit plan. Op dit 
moment wordt zwerfvuil op meerdere niveaus aangepakt. Bijvoorbeeld door de invoering van 
statiegeld op kleine plastic flesjes. 
 
Verminderd de waarde van mijn woning? Hoe wordt hiermee omgegaan? (5 reacties) 
Uitgangspunt voor de fietsroute is een goede ruimtelijke en verkeersveilige inpassing van de 
fietsroute. Dit betekent dat de fietsroute zo goed mogelijk aansluit op de directe omgeving en 
functies zoals wonen in de directe omgeving van de fietsroute. Doel is om negatieve gevolgen 
van de aanleg van de fietsroute te voorkomen. 
 
Kan er juridisch onderscheid worden gemaakt tussen een speedpedelec en een bromfiets? 
(2 reacties) 
Ja, dat kan. We kunnen onderscheid maken door onderborden te  plaatsen met de tekst 
“speedpedelec toegestaan.” Dit in combinatie met borden “verplicht fietspad” of “onverplicht 
fietspad”. Dit is al op een aantal plaatsen binnen de provincie Gelderland toegepast. 
 
Er ligt regelmatig ezelpoep op het fietspad. Kan hierop gehandhaafd worden? (2 reacties) 
De Algemene Plaatselijke Verordening regelt de verontreiniging door honden en 
landbouwhuisdieren. Als de locatie bekend is, dan kan een melding gedaan worden via meldpunt 
openbare ruimte. Bij de gemeente Apeldoorn kan dat via www.apeldoorn.nl/buitenlijn-online-uw-
melding-doen. Bij gemeente Epe kan het via www.epe.nl/direct-regelen/meldingen-klachten-en-
bezwaren_41711/  
 
In hoeverre wordt er rekening gehouden met nieuwe typen fietsen? (1 reactie) 
De nieuwe fietsroute is straks geschikt voor verschillende soorten fietsen. Dit doen we door de 
paden breder te maken, scherpe bochten te vermijden, met een goede belijning en extra 
aandacht voor een verkeersveilige inrichting. Doordat de fietspaden breder worden, kunnen 
fietsers elkaar makkelijker inhalen of passeren, en is er ruimte voor bredere fietsen.  
 
Kan de Baronnenroute een andere naam krijgen? (1 reactie) 
Voor de naam Baronnenroute is gekozen vanwege de historie van de spoorlijn (Baronnenlijn). 
Deze naam geeft voorlopig het onderscheid aan tussen de Veluweflankroute en de 
Baronnenroute die tussen Vaassen en Apeldoorn beide een ander traject volgen. Er is nog geen 
besluit genomen over de uiteindelijke naam van de F50. 
 
Mijn grond is onbruikbaar als deze wordt doorsneden. Hoe gaan jullie hiermee om?  
(1 reactie) 
Uitgangspunt voor de fietsroute is een goede ruimtelijke en verkeersveilige inpassing van de 
fietsroute. Dit betekent dat de fietsroute zo goed mogelijk aansluit op de directe omgeving en de 
functies in de directe omgeving van de fietsroute. Doel is om negatieve gevolgen van de aanleg 
van de fietsroute te voorkomen, of zo klein mogelijk te houden. Bij de volgende stap waarin we 
een voorlopig ontwerp maken, zullen we hiervoor overleggen met 
grondeigenaren/belanghebbenden. 
 
Ik geef recht van overpad. Kan dit in de toekomst behouden blijven? (1 reactie) 
Uitgangspunt voor de vlotte en veilige fietsroute is een goede ruimtelijke en verkeersveilige 
inpassing van de fietsroute. Dit betekent dat de fietsroute zo goed mogelijk aansluit op de directe 
omgeving en de functies in de directe omgeving van de fietsroute. Doel is om negatieve gevolgen 
van de aanleg van de fietsroute te voorkomen, of zo klein mogelijk te houden. Dit betreft ook het 
recht van overpad.  
 
Wordt de speedpedelec verboden op de fietsroute? (1 reactie) 
Dat is niet de bedoeling. Een van de doelstellingen van een vlotte en veilige fietsroute is om meer 
automobilisten te verleiden de auto te laten staan en de fiets te pakken. De speedpedelec is één 
van de mogelijkheden van vervoer om ook afstanden tussen de 15 en 30 kilometer ‘schoon’ af te 
leggen. De fietsroute wordt zo gemaakt dat zowel speedpedelecs als andere gebruikers hier 
veilig kunnen fietsen. 

about:blank
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Gaan jullie aanliggende bedrijven uitkopen? (1 reactie) 
In principe willen we een fietsroute binnen de fysiek beschikbare (openbare) ruimte aanleggen. 
Als het nodig is, kijken we ook naar aankoop van grond. Bijvoorbeeld vanwege veiligheid of om 
de ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarden te houden of te versterken. Maar 
als op die grond bedrijven staan of ander vastgoed, dan lijkt het ons aannemelijker dat we het 
ontwerp van de route aanpassen. 
 
Gaat de fietsroute ten koste van mijn moestuin? 
De fietsroute gaat voor het overgrote deel over gemeentelijk grondeigendom. Dit grondeigendom 
is in sommige gevallen verhuurd aan particulieren. Als we straks het voorlopig ontwerp opstellen, 
wordt duidelijk of er grond is verhuurd aan anderen. In dat geval zoeken we vroegtijdig contact 
met de gebruikers. (1 reactie) 
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4. Aandachtspunten voor ontwerp 

4.1 Veiligheid 

Waarom moet de fietsroute verbeterd worden? 
De fiets waarop wij fietsen verandert. We fietsen op e-bikes, fietsen met kratjes voorop of met 
bakfietsen. We letten beter op onze gezondheid en daarom fietsen we ook vaker. Tussen 
Apeldoorn, Vaassen en Epe valt de groei van fietsen goed te merken. En dit was al één van de 
drukste verbindingen van onze regio.  
 
Door de snelheidsverschillen en drukte stijgt het aantal botsingen of valpartijen. Tegelijkertijd is 
de fiets het schone vervoersmiddel voor afstanden tot 15 kilometer. Daarom wordt landelijk 
gewerkt aan verbetering van fietspaden zodat alle soorten fietsers er tegelijk veilig en comfortabel 
gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld door fietspaden  breder te maken dan we gewend zijn, 
en de fietser voorrang te geven op de auto. Tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe wordt zoveel 
gefietst dat we aan zo’n fietsroute denken. Door deze te ontwerpen kan er een weloverwogen 
beslissing gemaakt worden of de route daadwerkelijk aangelegd gaat worden en via welke 
routevariant.  

 

     
Figuren 10-12: ingestuurde reacties over veiligheid, respectievelijk Apeldoorn-Vaassen, bij Vaassen en Vaassen-Epe. 

 
We maken ons zorgen over de verkeersveiligheid. Huidige kruispunten worden al als 
onveilig ervaren. Dit gevoel wordt sterker als fietsers voorrang krijgen. Hoe pas je 
kruispunten aan, zodat ze veilig zijn en de fietser voorrang krijgt? (47 reacties) 
We willen inderdaad de veiligheid op de kruispunten verbeteren en bekijken hoe fietsers hier 
voorrang kunnen krijgen. Het is nu nog niet duidelijk hoe we de kruisingen gaan aanpassen. Dat 
gaan we de komende tijd uitwerken. De digitale kaart geeft ons een overzicht van plekken waar 
onveiligheid wordt ervaren. We bekijken hier hoe fietsers en kruisend verkeer elkaar goed kunnen 
zien en hoe de kruisingen zelf ook beter op kunnen laten vallen. We overwegen 
snelheidsbeperkende maatregelen op kruispunten waar dit nodig blijkt. 
 
Kan er veilig gefietst worden op een weg waar ook ander verkeer gebruik van maakt?  
(25 reacties) 

Ja. Door de inrichting als een fietsstraat wordt deze veiligheid vergroot. Binnen de bebouwde 
kom is al veel ervaring met fietsstraten. Deze zijn veilig zolang auto’s, bestelbusjes en dergelijke 
er beperkt gebruik van maken. Ook bij de F50 passen we alleen fietsstraten toe, wanneer er 
weinig autoverkeer is. Cleantech Regio neemt deel aan een landelijk onderzoek naar fietsstraten 
buiten de bebouwde kom. Dit onderzoek bekijkt onder andere hoe fietsers en landbouw- en 
vrachtverkeer gelijktijdig gebruik maken van een weg. We verwachten dat dit onderzoek op tijd 
klaar is om die kennis mee te nemen in het ontwerp. 
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Fietsers komen uit op de Kweekweg in Epe. Hoe wordt de veiligheid daar verbeterd?  
(24 reacties) 
Met 24 reacties is het aandachtspunt ‘verkeersveiligheid’ op dit punt goed meegegeven. We 
weten nog niet precies hoe wij de aansluiting op de Kweekweg precies gaan vormgeven. 
Uitgangspunt is dat de fietsers veilig de Kweekweg op kunnen rijden en hun route vervolgen. 
 
De route wordt ook gebruikt door wandelaars. Kan er veilig gewandeld worden? (14 reacties) 
Uitgangspunt voor de fietsroute is dat het huidige en wenselijke gebruik op en rond de fietsroute 
zoveel mogelijk blijft bestaan. Hoe precies, dat werken we verder uit in het voorlopig ontwerp. Dit 
doen we in overleg met direct belanghebbenden. We kijken daarbij dus ook naar het gebruik door 
wandelaars.  
 
De route wordt gebruikt om honden uit te laten. Kan dit nog veilig plaatsvinden? (13 reacties) 

Op veel plaatsen wordt de fietsroute niet alleen gebruikt door fietsers. Wij gaan de komende tijd 
goed kijken waar dat medegebruik speelt. De locaties die u ons heeft meegegeven via de 
Denkmee-kaart zijn hiervoor een belangrijke informatiebron. Wij willen het medegebruik op een 
veilige wijze faciliteren. Daarvoor is het belangrijk om te weten wanneer het medegebruik speelt. 
Het is altijd mogelijk om te wandelen over het fietspad. Mocht het zo zijn dat het medegebruik erg 
intensief is, kijken we of er bijvoorbeeld een voetpad of alternatieve wandelroute kan worden 
aangelegd. 
 
Hoe wordt veilig overgestoken op de Anklaarseweg? (11 reacties) 
De oversteek van de Anklaarseweg is een aandachtspunt bij beide routevarianten. In het 
schetsontwerp zijn een aantal oplossingen bedacht. In het voorlopig ontwerp brengen we de 
oplossingen terug naar één voorstel op basis van (verkeers)veiligheid, ruimtelijke inpassing en 
kosten. 
 
Fietsers in de voorrang is uitgangspunt. Kan dit veilig bereikt worden? (10 reacties) 
Ja, dat is mogelijk. Wel moet je de huidige situatie goed bekijken en aanpassen. Bijvoorbeeld 
door markeringen of snelheidsremmende maatregelen op de plek waar weg en fietsroute elkaar 
kruisen. Maar ook door te zorgen dat fietsers en auto’s elkaar op tijd zien. 
 
Wij zetten de weg af om met koeien de fietsroute over te steken, of lopen een stuk over de 
weg. Kan dit nog veilig plaatsvinden? (8 reacties) 
Op beide mogelijke fietsroutes is er sprake van medegebruik. In het voorlopig ontwerp gaan we 
kijken hoe we dit medegebruik inpassen. Dit is ook afhankelijk van de hoeveelheid locaties, en 
tijdstippen waarop men koeien moet laten oversteken. 
 
Kunnen speedpedelecs veilig op de fietsroute fietsen? (8 reacties) 
Ja, de fietsroute wordt zo ingericht dat zowel speedpedelecs als andere gebruikers veilig gebruik 
kunnen maken van de fietsroute. 
 
Ik krijg een fietspad achter mijn perceel. Hoe is mijn (inbraak-)veiligheid geborgd? (6 reacties) 
Het fietspad wordt een openbaar toegankelijk fietspad. De sociale veiligheid nemen we mee in 
het ontwerp. De (inbraak)veiligheid is onderdeel van het aspect sociale veiligheid.  
 
Kan ik veilig mijn perceel op- of afrijden? (5 reacties) 
In de volgende stap, het voorlopig ontwerp worden de veiligheidsaspecten langs de route op 
detailniveau bekeken. Ook van perceeltoegangen zullen we bekijken hoe we deze zo veilig 
mogelijk kunnen maken. 
 
Er ligt een speelplek langs de route. Kunnen de kinderen hier straks nog veilig spelen?  
(4 reacties) 
Uitgangspunt voor de fietsroute is dat het huidige en wenselijke gebruik op en rond de fietsroute 
zoveel mogelijk blijft bestaan. Hoe precies, dat werken we verder uit in het voorlopig ontwerp. Dit 
doen we in overleg met direct belanghebbenden. Daarbij kijken we dus ook naar speelplekken 
langs de route. 
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De route wordt ook gebruikt door ruiters. Kunnen zij daar op een veilige manier blijven 
rijden? (4 reacties) 
Uitgangspunt voor de fietsroute is dat het huidige en wenselijke gebruik op en rond de fietsroute 
zoveel mogelijk blijft bestaan. Hoe precies, dat werken we verder uit in het voorlopig ontwerp. Dit 
doen we in overleg met direct belanghebbenden.  
 
Hoe wordt de oversteek van de Laan van Fasna veiliger gemaakt? (4 reacties) 
De oversteek van de Laan van Fasna nabij de manege wordt veiliger gemaakt met een tunnel of 
een viaduct.  
 
Ik steek het fietspad over. Kan dit nog veilig? (3 reacties) 
Iedereen kan de fietsroute nu en straks veilig oversteken. Hierbij geldt natuurlijk dat men altijd 
voldoende moet letten op andere weggebruikers, en dat men zich moet houden aan de 
voorrangsregels. 
 
Kan er gehandhaafd worden op gemotoriseerd verkeer? (3 reacties) 
Wij gaan dit bespreken met de politie. 
 
Hoe wordt de oversteek met de Stadhoudermolen veilig vormgegeven? (2 reacties) 
In het schetsontwerp Veluweflankroute zijn nu twee mogelijkheden genoemd voor de oversteek 
naar de noordzijde van de Stadhoudersmolenweg. Ook in het schetsontwerp van de 
Baronnenroute is een mogelijkheid geschetst als toevoerroute. Alle mogelijkheden hebben voor- 
en nadelen. In het voorlopig ontwerp zullen we deze verder uitzoeken en uitwerken. 
 
Fietsroute graag verbreden. Dit is nodig. (2 reacties) 
Als richtlijn voor een vlotte en veilige fietsroute geldt een minimale breedte van 4 meter. 
 
Wie is er aansprakelijk bij een ongeval met fietsers? (2 reacties) 
Bij een ongeval tussen een automobilist en een fietser is de automobilist in de meeste situaties in 
ieder geval gedeeltelijk aansprakelijk voor de letselschade. Zelfs als het ongeluk door de fietser is 
veroorzaakt, ligt de aansprakelijkheid vaak bij de automobilist. Dit is zo wettelijk geregeld omdat 
de fietser een zwakke verkeersdeelnemer is. 
 
De route over de Koninginnelaan is onveilig. Wordt deze aangepast? (2 reacties) 
Deze route valt buiten het projectgebied Fietsroute F50 Apeldoorn-Vaassen-Epe. Toch kunnen 
we hier wel op reageren. Met name het ‘winkeldeel’ van de Koninginnelaan wordt veel gebruikt 
door fietsers, winkelend publiek, bevoorradend verkeer, openbaar vervoer en (parkerende) 
auto’s. Dit maakt dat alle gebruikers dit deel van de laan door gebruikers druk en onveilig vinden. 
Onlangs is de situatie in het zuidelijke deel verbeterd, voor zover dit mogelijk is binnen de 
beschikbare ruimte. Brede ´fietssuggestiestroken´ op de weg helpen het verkeer ruimte te geven 
aan de aanwezige fietsers. Het is de bedoeling om het noordelijke deel op dezelfde manier aan te 
passen. 
 
Veiligheid behoort het belangrijkste aandachtspunt te zijn. (1 reactie) 
Dat klopt. Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van infrastructuur voor 
verkeer. Aangezien de fietser een kwetsbare verkeersdeelnemer is, speelt het aspect veiligheid 
een nog belangrijkere rol. Bij deze fietsroute is veiligheid dan ook een uitgangspunt. Daarom 
spreken we ook van een veilige en vlotte fietsroute. 
 
Hoe veilig is een route langs boerenbedrijven met het oog op dierziekten? (1 reactie) 
Dit is een zeer specifieke vraag en vraagt om hele specifieke kennis. Als deze zorg onder de 
verschillende boeren groot is, dan zal in overleggen met hen dit besproken moeten worden. 
 
Voorkom scherpe bochten. (1 reactie) 
Bij het opstellen van het voorlopig ontwerp wordt dit een belangrijk aandachtspunt. Daar waar dit 
niet te realiseren is, zullen we dit onderbouwen in de nota bij het voorlopig ontwerp. 
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Geen rotonde op de Stadhoudermolenweg. (1 reactie) 
Bij voorkeur sluiten we op voorhand geen oplossingsvarianten uit. Dat is in het 
schetsontwerpproces ook niet gedaan. Een rotonde zou wellicht een oplossing kunnen zijn voor 
een aspect dat nu nog niet ter tafel is geweest. Tijdens de uitwerking van het voorlopig ontwerp 
zal moeten blijken hoe op de Veluweflankroute fietsers ten noorden van de 
Stadhoudersmolenweg hun vervolgroute kunnen bereiken. 
 
Kan de rare knik langs de Laan van Fasna worden opgeheven? (1 reactie) 
De knik in het fietspad langs de Laan van Fasna ligt daar omdat de zijstraten voorrang hebben op 
het fietspad. In de nieuwe situatie heeft het fietspad voorrang. Het fietspad wordt daar dan ook 
aangepast. In hoeverre het fietspad een recht verloop krijgt, is nu nog niet duidelijk. Dit wordt in 
het voorlopig ontwerp uitgewerkt. 
 
Hoe wordt de oversteek in de Eekterweg veiliger gemaakt? (1 reactie) 
De oversteek in de Eekterweg wordt veiliger gemaakt door een ongelijkvloerse oversteek 
(bijvoorbeeld een fietstunnel) of een  VRI installatie (bijvoorbeeld stoplichten) 
 
Er wordt gedeald langs de route. Kan hier tegen opgetreden worden? (1 reactie) 
Als u merkt dat er gedeald wordt in uw woonomgeving, dan kunt u dat melden bij de politie. 
 
Ik schrik van wielrenners omdat zij passeren en vaak niet aangeven dat ze er aan komen.  
(1 reactie) 
Wielrenners hebben inderdaad een hogere snelheid. Ze kunnen plotseling voorbij komen 
waardoor je schrikt. Het is lastig om individuen te wijzen op het gebruik van bijvoorbeeld een bel 
als zij gaan passeren. Een breder fietspad kan helpen, omdat er meer ruimte is om elkaar te 
passeren. Hierdoor schrik je minder gauw. 
 

4.2 Verlichting 

Is er al een keuze gemaakt over verlichting? 
Nee er is nog geen keuze gemaakt of er extra verlichting wordt bijgeplaatst. Dit besluit wordt pas 
genomen nadat we goed hebben gekeken naar de belangen van fietsers, de natuur en de 
omgeving. Zo onderzoeken we wanneer fietsers behoefte hebben aan verlichting, bijvoorbeeld in 
de spits in het winterseizoen. We kijken wanneer en waardoor (nacht-)dieren verstoord worden 
door verlichting. Ook nemen we de spreiding van fietsers over de dag mee, en of er goede 
alternatieve routes bestaan op momenten dat het fietsroute onverlicht is. We kijken ook naar 
nieuwe verlichtingstechnieken. Door LED te gebruiken kan het licht veel meer gericht worden op 
de rijbaan. Het is ook mogelijk om het licht te  dimmen bij geen verkeer, of juist feller te laten 
schijnen als er verkeer rijdt. 
De huidige verlichting bij kruispunten blijft en staat niet ter discussie. 

 

     
Figuren 13-15: ingestuurde reacties over verlichting, respectievelijk Apeldoorn-Vaassen, bij Vaassen en Vaassen-Epe. 
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Geen verlichting toepassen (13 reacties) 
Bij de volgende stap (voorlopig ontwerp) laten we onderzoeken of een verlicht fietspad wel of niet 
wenselijk is. Daarbij spelen een aantal uitgangspunten een rol, zoals ‘Veluwe donker en stil’, 
sociale veiligheid, maar ook of er een verlichte, alternatieve route aanwezig is. In het uiteindelijke 
advies worden al deze uitgangspunten gewogen. Als blijkt dat (een gedeeltelijke) verlichting 
wenselijk is, dan zullen we onderzoeken welk soort verlichting het beste past.  
 
Graag verlichting plaatsen. (7 reacties) 
Bij de volgende stap (voorlopig ontwerp) laten we onderzoeken of een verlicht fietspad wel of niet 
wenselijk is. In deze onderzoeken spelen een aantal uitgangspunten een rol, zoals ‘Veluwe 
donker en stil’, sociale veiligheid, maar ook of er een verlichte, alternatieve route aanwezig is. In 
het uiteindelijke advies worden al deze uitgangspunten gewogen. Als blijkt dat (een gedeeltelijke) 
verlichting wenselijk is, dan zullen we onderzoeken  welk soort verlichting het beste past. 
 
Krijg ik overlast van verlichting? (6 reacties) 
Als er verlichting komt langs (een deel van) de route, gaan we kijken hoe we overlast tot een 
minimum kunnen beperken.  
 
Kan er dimmende verlichting worden toegepast? (4 reacties) 
Een dimmende verlichting is een van de mogelijke oplossingen om mogelijke negatieve effecten 
voor de omgeving te beperken. Als er een besluit komt om (een deel van) de fietsroute te 
verlichten, dan zullen we onderzoeken welke verlichting het beste past. Deze verlichting moet 
namelijk sociale veiligheid bieden, en tegelijk zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de 
omgeving.  
 
Hoe wordt de afweging van wel/geen verlichting gemaakt? (1 reactie) 
Bij de volgende stap (voorlopig ontwerp) laten we onderzoeken of een verlicht fietspad wel of niet 
wenselijk is. In deze onderzoeken spelen een aantal uitgangspunten een rol, zoals ‘Veluwe 
donker en stil’, sociale veiligheid, maar ook of er een verlichte, alternatieve route aanwezig is. In 
het uiteindelijke advies worden al deze uitgangspunten gewogen. Als blijkt dat (een gedeeltelijke) 
verlichting wenselijk is, dan zullen we onderzoeken welk soort verlichting het beste past.  
 
Er is een verblindend licht. Kan hier iets aan gedaan worden? (1 reactie) 
Waarschijnlijk gaat het hier om verlichting van een privéterrein. Als de locatie bekend is, dan kan 
een melding gedaan worden via meldpunt openbare ruimte. Bij de gemeente Apeldoorn kan dat 
via www.apeldoorn.nl/buitenlijn-online-uw-melding-doen. Bij gemeente Epe kan het via 
www.epe.nl/direct-regelen/meldingen-klachten-en-bezwaren_41711/  
 
De Zwolseweg is in het donker een prima alternatief voor de Baronnenroute. Dan hoeft er  
ook geen verlichting geplaatst te worden. (1 reactie) 
Het klopt dat langs de Zwolseweg een verlicht fietspad aanwezig is. Dit nemen we mee in de 
afweging of verlichting langs de Baronnenroute wel of niet wenselijk / noodzakelijk is. 
 
 

about:blank
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4.3 Geluid en luchtkwaliteit 

 
Figuur 16: ingestuurde reacties over geluid en luchtkwaliteit, alleen op Vaassen-Epe. 

 
Er is een hangplek langs de route. Kan er tegen de overlast gehandhaafd worden?  
(12 reacties) 
Als u overlast ervaart in uw woonomgeving, kunt u dat melden bij uw gemeente. 
 
Bromfietsers maken (illegaal) gebruik van de fietsroute. Kan er gehandhaafd worden om 
de geluidsoverlast tegen te gaan? (9 reacties) 
De politie handhaaft incidenteel het onrechtmatig (illegaal) gebruik van fietspaden. Op dit moment 
vindt geen structurele handhaving hierop plaats. 
 
We krijgen te maken met geluidsoverlast als de fietsroute gemaakt wordt. (5 reacties) 
Bij de aanleg van de nieuwe fietsroute zult u geluidsoverlast kunnen ervaren door de 
bouwactiviteiten.  
 
Worden er onderzoeken gedaan in de bodem en PFAS? (1 reactie) 
Voor de aanleg van de vlotte en veilige fietsroute laten we alle verplichte onderzoeken doen. 
Denk hierbij aan archeologisch onderzoek, onderzoek naar kwaliteit van de grond die we 
gebruiken enzovoorts. Welke onderzoeken we waar laten uitvoeren is, afhankelijk van de 
aanpassingen die we ter plekke willen doen.  
 
Hoe wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd van de aanleg? (1 reactie) 
CO2-compensatie of circulaire materiaaltoepassingen voor de aanleg, maken nog geen deel uit 
van het nu afgeronde schetsontwerp. Dit doen we deels in het voorlopig ontwerp, maar vooral in 
het definitief ontwerp en de aanbesteding. 
 
Maak geen doorsteek in de bestaande geluidswal (1 reactie) 
In de buurt van de Stadhoudersmolenweg moeten fietsers een mogelijkheid krijgen om de 
fietsroute aan de noordzijde te kunnen vervolgen. Éen van de opties schetst een opwaardering 
van een bestaand olifantenpaadje dat langs de aardenwal loopt en aansluit op de 
Wenumseveldweg. De oproep om niet te snijden in de aarden wal is een signaal dat we zullen 
meenemen bij het opstellen van het voorlopig ontwerp. Dan worden alle opties verder uitgewerkt. 
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4.4 Natuur, ecologie en milieu 

 

     
Figuren 17-19: ingestuurde reacties over natuur, ecologie en milieu, respectievelijk Apeldoorn-Vaassen, bij Vaassen en 
Vaassen-Epe. 

 
Wij maken ons zorgen over de effecten op de natuur. Hoe wordt de route ingepast met 
respect voor flora en fauna? (23 reacties) 
De fietsroute wordt ‘natuurinclusief’ ontworpen. Cleantech Regio heeft een ecoloog naar de 
routes laten kijken. Hiervan is een rapport ‘Ecologie Veluweflank- en Baronnenroute 
2020’ gemaakt en er zijn aandachtspunten meegegeven voor het ontwerp. Op 
www.vlotveiligfietsen.nl/apeldoornepe is dit te downloaden.  In het projectteam zitten ook 
deskundigen op het gebied van landschap en natuur. Zodra het ontwerp klaar is, zullen de 
betrokken ecologen dit ontwerp toetsen. Ook bij de daarna volgende vergunningverlening wordt 
met veel aandacht gekeken of er goed met de natuur rekening wordt gehouden. Natuurwaarden 
die mogelijk verloren gaan worden op zijn minst gecompenseerd volgens de geldende wet- en 
regelgeving. 
 
Verlichting is schadelijk voor de natuur. Niet toepassen! (6 reacties) 
Bij de volgende stap (voorlopig ontwerp) laten we onderzoeken of een verlicht fietspad wel of niet 
wenselijk is. Als blijkt dat (een gedeeltelijke) verlichting wenselijk is, dan zullen we onderzoeken 
welk soort verlichting het beste past. In deze onderzoeken spelen een aantal uitgangspunten een 
rol, zoals ‘Veluwe donker en stil’, sociale veiligheid, maar ook of er een verlichte, alternatieve 
route aanwezig is. In het uiteindelijke advies worden al deze uitgangspunten gewogen. 
 
Worden er bomen gekapt? (3 reacties) 
Voor deze fietsroute zullen zeker bomen moeten wijken. Hoeveel is nog onbekend. In de 
volgende fase, worden de uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing verder uitgewerkt. 
Natuurwaarden die verloren gaan, zullen we compenseren. Hiervoor maken we een 
landschapsplan waarin we het hele gebied bekijken. De natuurcompensatie voeren we uit 
volgens de bestaande wetten en regels. 
 
Volstaat een fietspad met een beperktere aanpassing ook? (3 reacties) 
Het belangrijkste doel is om fietsroute te maken die veilig, comfortabel en aantrekkelijk is. De 
ANWB heeft meerdere fietsroutes getest en geeft aan dat onveiligheid en discomfort ontstaat 
waar (plotseling) wordt afgeweken van de richtlijnen. In het voorlopig en definitief ontwerp maken 
we keuzes in aanpassingen wanneer aan deze eisen niet optimaal kan worden voldaan. 
 
Wordt het leefgebied van de das aangetast? (2 reacties) 
In het plangebied zijn sporen van dassen waargenomen en het is aannemelijk dat de das ook 
voorkomt in andere delen van het plangebied. Burchten, foerageergebied en 
verplaatsingsmogelijkheden zijn belangrijk voor de das. Bij de aanleg of het aanpassen van de 
route zullen burchten niet/nauwelijks in het geding zijn. Waar dat mogelijk wel het geval is zullen 

https://www.vlotveiligfietsen.nl/images/vlot-veilig-fietsen/VVF_fietsroutes/C_ecologie_beiden.pdf
https://www.vlotveiligfietsen.nl/images/vlot-veilig-fietsen/VVF_fietsroutes/C_ecologie_beiden.pdf
about:blank
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we de burcht sparen. De invloed van de fietsroute op foerageergebied zal beperkt zijn. Wel kan 
de fietsroute mogelijk de verplaatsingslijnen (wissels) van de das doorkruisen. Als dat zo is dan 
zullen we maatregelen nemen zoals faunatunnels. Daarnaast moeten we rekening houden met 
verlichting. Dassen zijn vooral in de schemering/nacht actief. Dit kan dus een aspect van 
afweging zijn bij het onderwerp verlichting. Doordat de das actief is in de schemering/nacht zal 
het fietsverkeer overdag niet van grote invloed zijn. 
 
Geeft de fietsroute belemmeringen voor het leefgebied van wild? (2 reacties) 

De mate waarin de fietsroute van invloed is op (wilde) fauna in het gebied is onderzocht. We 
kunnen niet uitsluiten dat de route invloed heeft op wild. Dit kan gaan om verlies aan 
verblijfplaatsen, leefgebied, of verplaatsingsroutes. Als er een definitieve keuze voor de route 
komt, zullen we deze effecten nog verder in beeld brengen. Uitgangspunt is dat effecten worden 
voorkomen dan wel verzacht (gemitigeerd) of gecompenseerd. Tegelijkertijd zullen we nagaan of 
er bij de aanleg van de route mogelijkheden zijn om natuurwaarden te versterken. Bijvoorbeeld 
met kruidenrijke bermen, versterking van ecologische verbindingen, aanleg poelen etc. 
 
De Wenumse Enk valt onder Natura 2000 en is beschermd in het bestemmingsplan. Past 
een fietsroute wel? (2 reacties) 
Via de website www.natura2000.nl, een site van de Rijksoverheid, kunnen de kaarten van alle 
Natura 2000 gebieden in Nederland geraadpleegd worden. Uit bestudering van de kaart van het 
Natura 2000 gebied ‘De Veluwe’, het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, blijkt dat de Wenumse 
Enk niet onder dit gebied valt en ook niet onder andere Natura 2000 gebieden. De Wenumse Enk 
is wel op andere manieren beschermd. Zo ligt de enk binnen het Nationaal Landschap. De 
bescherming van het Nationaal Landschap is geregeld in de Omgevingsverordening van de 
provincie Gelderland. Daarnaast valt het gebied onder het bestemmingsplan ‘Wenum Wiesel en 
buitengebied’. Ook hierin staan regels ter bescherming van het cultuurhistorisch gebied en het 
landschap, waaronder de Wenumse Enk. Bij de plannen zullen we rekening houden met deze 
regels. 
 
De aanleg van de route is schadelijk voor de natuur. (2 reacties) 
De effecten op natuur en ecologie zijn onderzocht en de risico’s zijn in beeld gebracht. De mate 
van schadelijkheid hangt af van de route die wordt gekozen. Bij het maken van het voorlopig 
ontwerp zullen de effecten ook weer in beeld worden gebracht. Een deel van de effecten kunnen 
we: 

- voorkomen, bijvoorbeeld het handhaven van bomen met vaste verblijfplaatsen van wild. 
- verzachten (mitigeren) door bijvoorbeeld faunatunnels aan te leggen, 
- compenseren door bijvoorbeeld bloemrijke vegetaties op andere plekken te vervangen. 

 
Hoe vindt compensatie plaats van natuur? (1 reactie) 
De mate van compensatie hangt mede af van welke route gekozen wordt. Hoe meer groene 
structuren worden aangetast hoe meer we compenseren. Hoe we dit compenseren bepalen we in 
het definitieve ontwerp. 
 
Onverharde wegen hebben een belang voor de natuur en ecologie. Bewaar deze! (1 reactie) 
Onverharde wegen kunnen zekere natuurwaarden vertegenwoordigen, veelal in combinatie met 
de bermen (bijvoorbeeld voor insecten, zandbaden vogels). Daarnaast zijn ze vaak minder 
barièrrevormend dan verharde wegen. Na de keuze van de route zal nog nader gekeken worden 
naar de lokale effecten en worden daarnaast ook compenserende en natuurversterkende 
maatregelen onderzocht. 
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4.5 Archeologie, landschap en cultuurhistorie 

 

     
Figuren 20-22: ingestuurde reacties over archeologie, landschap en cultuurhistorie, respectievelijk Apeldoorn-Vaassen, bij 
Vaassen en Vaassen-Epe. 

 
Het landschap is bijzonder. Hoe wordt hiermee verantwoord omgegaan? (17 reacties) 
Er is een rapport voor de landschapsvisie opgesteld. Op www.vlotveiligfietsen.nl/apeldoornepe 
staat dit rapport Rapport ‘Landschap Veluweflank- en Baronnenroute 2020’ bij de downloads. 
Hierin staande kwaliteiten en de kansen beschreven van de routes en de aangrenzende 
gebieden. Cleantech Regio wil de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten bewaren en, 
waar mogelijk, de aanwezige gebiedskarakteristieken verder versterken. We kijken dus breder 
dan dat we alleen zorgen voor een vlotte, veilige fietsroute. We werken samen met andere 
projecten die in het gebied spelen om het landschap te versterken (bijvoorbeeld langs de beken). 
Ook werken wij samen met cultuurhistorici om het rijke verleden van het gebied meer te laten 
zien. 
 
Onverharde wegen zijn een kwaliteit van het landschap. Bewaar deze! (3 reacties) 
Eén van de uitgangspunten uit de schetsontwerpfase is om het bestaande landschap zoveel als 
mogelijk te behouden en versterken (goede landschappelijke inpassing). Bij de volgende stap, 
het voorlopig ontwerp wordt deze inpassing verder uitgewerkt. Het wel of niet behouden van 
onverharde wegen wordt hierbij ook meegenomen. 
 
De Wenumse Enk valt onder Natura 2000 en is beschermd in het bestemmingsplan. Past 
een fietsroute wel? (2 reacties) 
Via de website www.natura2000.nl, een site van de Rijksoverheid, kunnen de kaarten van alle 
Natura 2000 gebieden in Nederland geraadpleegd worden. Uit bestudering van de kaart van het 
Natura 2000 gebied ‘De Veluwe’, het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, blijkt dat de Wenumse 
Enk niet onder dit gebied valt. Ook valt de enk niet onder andere Natura 2000 gebieden. De 
Wenumse Enk is wel op twee andere manieren beschermd. Zo ligt de enk binnen een Nationaal 
Landschap. De bescherming van het Nationaal Landschap is geregeld in de 
Omgevingsverordening van de provincie Gelderland. Daarnaast valt het gebied onder het 
bestemmingsplan ‘Wenum Wiesel en buitengebied’. Hierin staan ook regels ter bescherming van 
het cultuurhistorisch gebied en het landschap waar we bij de plannen rekening mee zullen 
houden. 
 
Maak gebruik van bestaande wegen! (1 reactie) 
Het belangrijkste doel is dat er een vlotte en veilige fietsroute komt. Bij het ontwerpen proberen 
we zo veel mogelijk de bestaande infrastructuur als basis te gebruiken.  
  

about:blank
about:blank


 
 

25 
 

 
 
Hoe gaat het eruit zien als bruggen van de spoorlijn worden verbreed? (1 reactie) 
De bruggen in het spoorbaanpad zijn belangrijke cultuurhistorische bouwwerken uit het verleden. 
Bij de volgende stap, het voorlopig ontwerp wordt duidelijk of de wegen moeten worden verbreed. 
Als de bruggen verbreed worden dan zal de vormgeving van deze bruggen moeten passen in het 
landschap. Hier maken we een afweging van belangen van verkeersveiligheid, behoud 
cultuurhistorie, belangen van de omgeving. De wijze waarop een eventuele verbreding zal 
moeten worden uitgewerkt in het voorlopig ontwerp. 
 
 
In hoeverre wordt de landschappelijke impact van alle ontwikkelingen in het geheel 
bezien? Er speelt ook een zonnepark. (1 reactie) 
Bij de volgende stap het voorlopig ontwerp, is een van de uitgangspunten dat de uitwerking 
integraal bekeken wordt. Dus we nemen alle lopende en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, 
mee in het voorlopig ontwerp, voor zover deze al bekend zijn. 
 

4.6 Overig 

 

     
Figuren 23-25: ingestuurde overige reacties, respectievelijk Apeldoorn-Vaassen, bij Vaassen en Vaassen-Epe. 

 
Volstaat een fietspad met een beperktere aanpassing ook? (11 reacties) 
Het belangrijkste doel is om een vlotte en veilige fietsroute te maken, die ook aantrekkelijk is. In 
het voorlopig en definitief ontwerp maken we keuzes. Soms zullen we niet aan deze eisen 
kunnen voldoen.  
 
Blijven mijn percelen nog goed en veilig bereikbaar (7 reacties) 
De Veluweflankroute loopt via diverse bestaande wegen. Hieraan liggen ook erven en percelen 
die veilig bereikbaar moeten blijven. Het aspect van ‘veilig ontsluiten erven & percelen’ nemen we 
mee in het voorlopig ontwerp. Zowel in het algemeen, als daar waar een erf of perceel op de 
bestaande weg aansluit. Bijvoorbeeld bij een fietsstraat is de veilige bereikbaarheid zeker 
mogelijk. In dat geval kan het bestemmingsverkeer mede gebruik maken van de fietsroute. 
 
Kan het wegdek beter onderhouden en schoongemaakt worden? (3 reacties) 
Gemeenten onderhouden het maaien van bermen en verwijderen van blad via vaste 
onderhoudsschema’s. Daarbuiten kunnen inwoners extreme situaties melden bij hun gemeente. 
Ook over reparatie- en het groot onderhoud van fietspaden besluiten gemeenten zelf. Daarbij 
kijken ze wat passend is binnen hun totale begroting. Uitgangspunt is daarbij dat fietsers het 
fietspad veilig kunnen gebruiken.  
 
Ik heb grond gehuurd van de gemeente. Kan ik deze grond blijven huren? (2 reacties) 
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Dit weten we nu nog niet. Dit wordt pas duidelijk bij de volgende stap: het voorlopig ontwerp. U 
wordt hierover benaderd zodra dit aan de orde is. 
 
Kunnen er parkeerplaatsen aangelegd worden voor recreanten die gaan fietsen? (2 reacties) 
Daar kunnen wij in de komende fase eens naar kijken. Bedankt voor deze tip! 
 
De bermen zijn vaak niet veilig of overwoekeren het fietspad. Kan dit beter onderhouden 
worden? (2 reacties) Gemeenten onderhouden en maaien bermen volgens vaste 
onderhoudsschema’s. Daarbuiten kunnen inwoners extreme of gevaarlijke situaties melden bij 
hun gemeente. 
 
Is rekening gehouden met de kabels en leidingen die langs de route liggen? (1 reactie) 
Het is bekend dat langs de route veel kabels en leidingen liggen. Bij het opstellen van het 
voorlopig ontwerp wordt dit nader in beeld gebracht. 
 
Houden jullie rekening met grote en zware onderhoudsvoertuigen? (1 reactie) 
Bij het ontwerpen en de aanleg van infrastructuur houden we rekening met de zwaarte en grootte 
van onderhoudsvoertuigen. Dit doen we straks ook bij het onderhoud van de fietsroute. 
 


