
	
 
De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer. 
 
Acht jaar geleden was de fietsroute Apeldoorn-Deventer een van de vijf routes in het 
project “Fiets Filevrij”. De afstand tussen beide plaatsen is ideaal voor een snelle 
fietsroute: 15 kilometer. Het werd meer een promotie voor de snelfietsroutes dan een 
echte snelfietsroute. De route kreeg veel publiciteit door de dynamische 
informatiezuilen langs het traject.  
Ook het tv programma “Kanniewaarzijn” besteedde aandacht aan deze zuilen. 
 
In maart 2012 werd door de Fietsersbond Apeldoorn een rapportage gemaakt over de 
toenmalige stand van zaken. Conclusie: Deze snelfietsroute is geen snelfietsroute. 
Ook de uitstraling is niet die van een snelfietsroute. Kortom er moet wel wat 
veranderen aan de route om ook meer mensen te verleiden om voor dit traject de 
fiets of de E-bike te nemen in plaats van de auto. 
Tussen beide plaatsen zijn veel forenzen die dagelijks dit traject afleggen. Ook 
maken veel scholieren gebruik van deze route. 
 
Vandaag, 11 december, is het “startschot” gegeven voor verbeteringen van de route. 
Dit gebeurde door een bord te plaatsen onder de spoorweg Twello-Deventer, op de 
plaats van het uitwisselpunt, daar waar de hellingbanen zijn gepland. 
Dhr. J. Penninx (portefeuillehouder Duurzame Mobiliteit in de Stedendriehoek), mevr. 
C. Bieze (gedeputeerde van de provincie Gelderland) en dhr. H. van de Steenhoven 
(directeur Fietsersbond) plaatsten samen het bord. 
Helaas kan nog niet aan alle wensen worden voldaan, maar er zijn flinke 
verbeteringen! 
 
In het kort de verbeteringen: 

- In Apeldoorn start de route bij station Osseveld en volgt dan de Zonnewende. 
Er is een vrijliggend tweerichtingenfietspad langs de Zonnewende gepland. De 
huidige route gaat over de Veenhuizerweg; 

- De rotonde N344-Woudweg Teuge wordt aangepast, bij garage Haverkamp. De 
fietsers komend uit Apeldoorn worden eerder naar de N344 geleid. Door deze 
aanpassing kunnen ook de fietsers komend uit Teuge beter de Woudweg 
bereiken; 

- Fietsers worden voortaan niet meer over de Burgemeester van der Feltzweg in 
Twello geleid, maar via de provinciale weg N344; 

- De fietsbrug langs het spoor over de N344 krijgt hellingbanen naar de N344. 
Daardoor hoeven fietsers niet meer de trappen te gebruiken of een omweg te 
fietsen om bij de N344 te komen; 

- Er wordt bekeken of fietsers eerder en langer groen kunnen krijgen bij de 
verkeerslichten op de kruising N344-N790 Steenenkamer; 

- Het fietspad op de Wilhelminabrug in Deventer mag alleen nog gebruikt worden 
door fietsers; 

- Er komt een onderzoek naar betere verlichting en aangepaste bewegwijzering, 
dat voor vergroting van de veiligheid en voor herkenbaarheid van de fietsroute; 



 

 
Wat blijven de punten voor de toekomst: 
- Op het traject bevinden zich twee rotondes waar de fietser GEEN voorrang 

heeft. Deze rotondes liggen buiten de komgrens van Twello. Het is niet 
mogelijk de komgrens te verleggen zodat dit zou kunnen worden aangepast; 

- Verbetering van het fietspad op de spoorbrug. Maar . . . er komt een onderzoek 
naar mogelijkheden om de spoorbrug over de IJssel bij Deventer te verbreden. 
Daar ligt nu een gecombineerd fiets- en voetpad van circa 3 meter breed; 

 
Er moet natuurlijk nog wel heel wat water door de IJssel stromen voordat een en 
ander gerealiseerd is.  
 
Inloopavonden in januari a.s. 
De verbetermaatregelen zijn opgesteld in overleg met diverse partijen, zoals de 
wijkraden, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en politie. Alle verbeterpunten zijn 
vastgelegd in een schetsontwerp. Dit schetsontwerp wil de Werkgroep Fiets nu 
optimaliseren met de inbreng van aanwonenden en andere belanghebbenden. 
Daarom zijn er inloopavonden op de volgende dagen en locaties: 
 

• 19 januari; 18 - 21 uur, gemeentehuis gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17, 
Twello 

• 20 januari; 18 - 21 uur, Wijkcentrum Het Bolwerk, Ravelijn 55, Apeldoorn 
 

De reacties tijdens deze avonden zullen worden besproken in de werkgroep. 
Het voorlopig ontwerp moet vervolgens in april/mei 2016 klaar zijn. Daarna gaan de 
werkzaamheden starten en het streven is dat alle maatregelen eind 2017 uitgevoerd 
zijn. Tot slot volgt een campagne om de bekendheid van de verbeterde route te 
vergroten en mensen over te halen op dit traject vaker de fiets te gebruiken.  
 
En de dynamische informatiezuilen? 
De Fietsersbondafdelingen Deventer en Apeldoorn zijn van mening dat de zuilen weer 
gebruikt moeten worden in het nieuwe ontwerp. Wel moeten de teksten op de borden 
worden aangepast. Leuk is misschien het aantal fietsers per maand te tellen. 
 
 
 
Hieronder vindt u nog een aantal foto’s die betrekking hebben op de snelfietsroute. 
 



 
 

Zo, het bord staat er. Nu nog wachten op de realisatie. 
 

 

  
 

Het tracé bij de Zonnewende. Het fietspad wordt verlengd. 



 
 

De huidige situatie bij de rotonde in Teuge. 
 
 

 
 

Het te smalle fietspad op de spoorbrug. 
 



 
 

De infozuilen kunnen bijdragen tot meer “fietsplezier”. 
 
 

 
 

En hier komt dan de hellingbaan om het spoor te kunnen kruisen! 
 
 


