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door Arnold Zwcers

Einde fiets do or stro om as

ls in de loop van vol-
gend iaar de vernieu-
wing van het Cater-
pleiry de NieuÀ/straat

en het Beekpark (de wed gestalte
kriigg kunnen we dus niet meer
gebruik maken van wat ooit
Apeldoorns eerste fi etsdoorstroo-
mas was. Niet dat dat woord toeL
in de iaren zeventig van de vorige
eeuw, al bestond. Maar het was
wel dé doorgaande noord-zuidrou-
te vooÍ fietsend Apeldoorn, Im-
meÍs: door de Hoofdstraat die
toen voetgangersdornein werd,
mocht ie niet meeÍ fietsen. Vot-
gend iaar komt dus een eind aan
Apeldoorns eerste fi etsdoorstroo-
mas avant la lettre. De gemeente
heeft iarenlang inspanning ver-
richt om die verbindingen voor eF
kaar te kriigen. Soms tegen heug
en meug. Ik herinner me dat er
per sé een doorgaand fretspad
moest komen vanafde Vosselman-
straat dwars door de tuinen van
mensen die aan de Klompstraat,
Arbeidstraat en Groeneweg woon-
den. Hoe de bewoners zich ook
veÍzetten, het mocht niet baten.
Maar bii de Bartelsweg liep het
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spaak. Autohandelaar Treep wist
van geen wiiken. Daar eindigt het
pa( dat nog verder doorgetrok-
ken had moeten worden in weste-
liike richting.
Naar Zevenhuizen toe kwam er
een fietsveÍbinding via de paÍken-
buurt en een bruggerie bii de ka-
naalsluis. Iets waar ze in de villa-
buurt, vanwege het nachteliik uit-
gaansvandalisme, tot op de dag
van heden nog àlriid nier onver-
deeld gelukkig mee zirn. De eerste (
ofEcieelbenoemdefietsdoorstroo- .
mas, centrum-De Maten via de 2e I
Wormenseweg, werd meteen qua t

En nu steuen we dan de aloude
route over de Nieuwstraat buiten
gebruik. Ter hoogte van de biblio-
theek moeten fietsers öfafstap-
pen öfomriiden via de Rogge-
straat ín noordeliike richting en
omgekeerd. Ik den\ te zien aan
de plaaties die in de stadhuishal
hangen, dat het Caterplein-nieu-
we-stiil prachtig wordt. Maar dat
Íietsverbod zint me niet. Het is
striidig met het Apeldoorns be-
leid gericht op een fiinmazig fiets-
net.


