
Fietsroute F348 en aanpak N348 
tussen Deventer/Epse en Gorssel: 
hoe staat het er nu mee?
Bestemd voor bewoners Deventerweg tussen Gorssel en Epse

Samen met gemeenten Deventer, Lochem, Zutphen en de 
Fietsersbond onderzoeken we waar fietsers veilig, comfortabel 
en snel kunnen fietsen tussen Deventer en Zutphen. Ook kijken 
we daarbij naar plaatselijke verbeteringen van de weginrichting. 
Met dit bericht informeren we u over onze plannen, omdat u 
aan de Deventerweg (N348) tussen Gorssel en Epse woont. 

Een stapje terug in de tijd 
In 2020 bracht de Cleantech Regio een voorlopige voorkeurs-
variant naar buiten voor een “vlot en veilig fietsroute” 
tussen Deventer en Zutphen (F348). Tot aan de verkeers-
lichten bij Gorssel-Zuid zou de route aan de oostzijde van  
de Deventerweg (N348) lopen. En vanaf daar -via een tunnel 
onder de weg- door het buiten gebied naar de rondweg  
Eefde. Deze “combinatieroute” kreeg van de samen werkende 
overheden en de Fietsers bond de voorkeur boven een fiets -
-route die volledig langs de Deventer weg / Zutphenseweg 
(N348) zou liggen. Wel vroegen ze nadrukkelijk aan  
de omgeving om te reageren op deze voorlopige keuze.  
De twee routes staan ingetekend in figuur 1. 

Legenda
A: Toevoerroutes (‘feeders’) naar de F348
B:  Routedeel F348 langs de N348, behalve tussen Eefde en 

Gorssel
C:  Variantenstudie F348 tussen Eefde en Gorssel (doortrekken 

langs de N348, of via landelijk deel van  
de combinatieroute)

D:  Inrichtingsstudie N348 Eefde-Gorssel, met maxmum-
snelheden 60 en 80 km/uur en bijbehorende wegrichting.

E:  Reguliere trajectverkenning tussen Zutphen en Deventer
F: Afzonderlijke verkenning N348 Epse-A1

Figuur 1: Overzichtskaart 
met de F348 – routes, het 
tracé van de verkenning 
N348 en de toevoerroutes



Heroverweging na omgevingsinbreng
De inspraakperiode leverde veel reacties op.  
Naast positieve opmerkingen kwam er behoorlijk 
wat verzet tegen de “Combinatieroute” van 
omwonenden in het buitengebied vanaf de 
Gorsselse Enkweg tot en met de Mettrayweg bij 
Eefde. Dit leidde ertoe dat de gemeenteraad van 
Lochem in een motie unaniem deze route verwierp. 
De wethouder kreeg de dringende oproep om 
opnieuw met zijn medebestuurders om tafel te 
gaan. De Stuurgroep besloot in september 2020 om 
het proces op een andere manier te vervolgen door:
• zowel de combinatieroute door het buitengebied 

als een fietsroute langs de N348 op een 
gelijkwaardige manier te onderzoeken,  
te beoordelen en hierover te communiceren; 

• bij de “fietsroute langs de N348” rekening te 
houden met de zogenoemde trajectaanpak voor 
deze weg waarbij we de belangrijkste knelpunten 
in het gebruik van de weg oplossen;

• Provincie Gelderland als wegbeheerder en 
initiatiefnemer voor verschillende hoogwaardige 
fietsroutes1 de regie over deze verkenning te 
geven.

Kern van de nieuwe aanpak 
Provincie Gelderland, gemeenten Deventer,  
Lochem en Zutphen en de Fietsersbond stelden vast 
dat het bij elkaar brengen van de twee sporen (fiets 
en weg) een complexer vraagstuk is dan de eerdere 
vergelijking van de varianten voor de F348.  
Dat heeft onder andere te maken met de discussie 
die al langer speelt over eventuele aanpassingen van  
de maximumsnelheid en/of aan de weginrichting 
tussen Eefde en Gorssel. Daarbij maakt het verschil 
of er voor het fietsverkeer langs de weg met een 
breder2 fietspad rekening moet worden gehouden. 
De vele varianten die daarmee mogelijk zijn,  
vragen om een uitgebreidere, objectieve beoor-
deling. Daarnaast is er nog eens goed bekeken hoe  
de meeste fietsers tussen Gorssel en Zutphen 
fietsen. Gebleken is dat fietsers afhankelijk van  
hun eindbestemming óf de combinatieroute door 
het buitengebied gebruiken óf de fietsroute langs  
de provinciale weg nemen. De realisatie van een 
hoogwaardige fietsroute is niet doorslaggevend voor 
die keuze. Verder blijkt dat het fietsverkeer langs  
de N348 door Eefde naar Zutphen rijdt en niet 
afbuigt langs de (rond)weg als daar een nieuw 
fietspad zou worden gemaakt. Het is dan ook 
verstandig om dit gegeven als nieuw uitgangspunt 
te nemen voor de fietsroute langs de N348.  
Dit is weergegeven in figuur 2 en figuur 3.

De keuze is daarom gemaakt om eerst dit zuidelijke 
gedeelte van de verkenning uit te voeren. Het noor-
delijk gedeelte (tussen Epse en Gorssel), waar ook 
verschillende andere verkeerskundige opgaven 
gelden, volgt later. Deze fasering is verbeeld op 
figuur 4. Naar verwachting vindt bestuurlijke 
besluitvorming rond mei 2022 plaats.
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Twentekanaal

1)  Hoogwaardige regionale fietsroutes vormen het topsegment van de fietsroutes in Nederland. Deze regionale routes 
noemen wegbeheerders vaak ook snelle fietsroute, snelfietsroute, doortraproute of sterroute.

2)  Bij een hoogwaardige fietsroute is de breedte van het fietspad breder dan bij een gewoon fietspad. 

Figuur 2: oorspronkelijke route Figuur 3: aangepaste route via de Traverse Eefde Figuur 4: verkenning F/N348 met in het kader het zuidelijk deel van de route

De aanpak vindt plaats in nauwe samenspraak met 
een klankbordgroep. Hierin zitten onder meer de 
dorpsraad Epse - Joppe en dorpsraad Gorssel. 

Wat betekent dit voor u als bewoner en/
of belanghebbende in het noordelijk 
projectgebied?
Voorlopig nog niet veel. In beide eerder gepresen-
teerde varianten loopt de fietsroute (F348) tussen 
Epse en Gorssel aan de oostkant van de N348.  

Het uitgangspunt is dat dit niet verandert, maar dat kan tijdens 
het onderzoek nog wel wijzigen. De plek van een tunnel ter 
hoogte van de verkeerslichten bij Epse, de ruimte voor een 
verbreed fietspad bij Gorssel, de effecten voor huisaansluitingen 
en de eventuele aankoop van gronden; al deze onderwerpen 
moeten opnieuw worden besproken en bekeken. Vanwege de 
focus op het zuidelijk deel gebeurt dit in het voorjaar van 2022.  
En in ieder geval niet zonder u als belanghebbende. Om u toch 
alvast op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen sinds vorig 
jaar en de plannen tot nu toe, ontvangt u dit bericht. 



W
21

10
 2

81

Contact en vragen 
Via onze website www.gelderland.nl/FN348 
houden we u op de hoogte. Heeft u vragen, bel 
dan het Provincieloket via 026 359 99 99. Een lid 
van ons projectteam neemt vervolgens contact 
met u op. 

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

www.gelderland.nl/FN348

