
Verbetering fiets- en wegverkeer 
Deventer-Zutphen (FN348)
19 oktober 2021

Beste mensen,

Zoals beloofd gaan we hierbij in op de stand van zaken in  
het project Verkenning F/N348 Deventer-Zutphen, na de eerste 
ronde gesprekken met omwonenden. In deze verkenning 
onderzoeken we het meest optimale tracé voor een fietsroute 
F348, gaan we in op de weginrichting en maximumsnelheid 
tussen Eefde en Gorssel en bepalen we de aanpak van andere 
knelpunten op de provinciale weg. Dit gebeurt in samen-
werking tussen de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen 
en provincie Gelderland. 
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Voor de zomervakantie voerden we gesprekken met bewoners in  
het buitengebied Eefde- Gorssel over een eventuele Hoogwaardige1(F348) 
fietsroute via de Gorsselse Enkweg, de Eefdese Enkweg en de 
Mettrayweg in de vorm van een fietsstraat. Met aanwonenden langs  
de N348, wegvak Eefde – Gorssel, spraken we over het alternatief:  
de F348 langs dit wegvak, in combinatie met drie varianten voor  
de rijbaan: GOW 80 Optimaal, GOW 80 Sober en GOW 60 Maatwerk.  
De opbrengsten deelden we met de klankbordgroep. Hierin zitten 
vertegenwoordigers van dorpsraden, branche-organisatie Cumela en 
de lokale afdelingen van de Fietsersbond. 

De ontvangen reacties zijn waardevol voor ons. Ze hebben er mede toe 
geleid dat we: 
• landbouwverkeersstromen met vertegenwoordigers van Cumela en 

LTO bespraken;
• actuele fietsintensiteiten op de verschillende routes naar 

uiteenlopende bestemmingen analyseerden; 
• publicaties over fietsstraten buiten de bebouwde kom onderzochten 

op bruikbaarheid; 
• de gezamenlijke besturen konden voorleggen dat GOW 80 Optimaal 

voor het wegvak tussen Eefde en Gorssel afvalt. 

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

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 maxmumsnelheden  
60 en 80 km/uur en bijbehorende wegrichting.

 E: Reguliere trajectverkenning tussen Zutphen en Deventer

 F: Afzonderlijke verkenning N348 Epse-A1

1.  Provincie Gelderland gebruikt met ingang van 2021 deze term voor fietsroutes die eerder en 
elders ook wel aangeduid zijn als snelfietsroute, snelle fietsroute en/of vlot en veilige fietsroute.
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Landbouwstromen in het buitengebied
De zorgen van bewoners in het buitengebied gaan voor een belangrijk 
deel over de veiligheid als de verschillende verkeersstromen zich met 
elkaar mengen. Landbouwverkeer, lokaal bestemmingsverkeer, 
recreatieve weggebruikers, scholieren en forensen verschillen in 
gedrag, snelheid en bestemming. Ook het eventueel aanpassen  
van de hiërarchie (fietser in de voorrang, auto/tractor te gast) baart  
de bewoners zorgen. Het contact met Cumela en LTO bevestigt  
het beeld dat er intensieve landbouw verkeersbewegingen zijn in  
het gebied. Omdat het hoofdzakelijk gaat om lokaal bestemmings-
verkeer, lijkt er weinig ontvlechting van fiets- en landbouwverkeer  
te kunnen worden gerealiseerd. Immers, doorgaand landbouwverkeer 
rijdt al via de N348 en Eefde. 

Fietsintensiteiten en -routes
In de omgeving zijn verder twijfels geuit over nut en noodzaak van 
een hoogwaardige fietsroute door het buitengebied van en naar 
bedrijventerrein De Mars in Zutphen. Daarnaast dateren de prognoses 
van gebruik van fietsroutes voor deze variant uit 2017. Dit was voor ons 
aanleiding om opnieuw naar de fiets intensiteiten en routekeuzes te 
kijken in de bestaande situatie en de beide routevarianten voor de F348. 
Hieruit blijkt dat:
• traject Deventer - Zutphen als geheel zeker voldoende 

fietsbewegingen laat zien om dit als een hoogwaardige fietsroute  
in te richten. Wel trekt de routevariant N348 duidelijk meer fietsers 
dan de combinatieroute. Op de combinatieroute is vooral een interne 
verschuiving noordwaarts te verwachten van fietsers die nu bij de 
Quatre Brasweg oversteken, bij realisatie van een fietstunnel ter 
hoogte van Gorssel Zuid. 

• de combinatieroute geen alternatief is voor de grote stroom mensen 
die vanwege andere bestemmingen hoe dan ook via de N348 en door 
Eefde blijven fietsen;

• de N348 route op het nog aan te leggen gedeelte van de rondweg 
Eefde een maar heel beperkt aantal fietsers zal trekken.  
Rechtdoor naar Eefde is logischer voor vrijwel alle fietsers’. 
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De Stuurgroep Verkenning F/N348  
heeft besloten om de uitkomsten van  
de analyse te gebruiken voor de uit -
werking en latere beoordeling van  
de verschillende fietsroutes. Bovendien 
wordt voor die beoordeling de route-
variant langs de N348 aangepast:  
deze loopt via de Traverse Eefde (zie 
figuur 3). 

Fietsstraten buiten  
de bebouwde kom
De CROW-publicaties over Fietsstraten 
buiten de bebouwde kom (een notitie  
en een rapport) gaan minder concreet  
in op de beoordeling van onder meer  
de veiligheid van zo’n fietsstraat dan 
eerder werd gedacht. De aanbevelingen 
zijn deels voorlopig en voorwaardelijk. 
Er staat bijvoorbeeld dat bij de combi-
 natie van fietsverkeer en landbouw-
verkeer moet worden gedacht aan een 
bepaalde wegbreedte. In combinatie 
met de gesprekken over landbouw-
verkeer in het gebied waar de combi-
natieroute doorheen zou moeten lopen, 
halen we hier aanknopingspunten uit 
voor een verbeterd routeontwerp.  
Dit zal dan begin 2022 worden 
beoordeeld en vergeleken met de variant 
langs de provinciale weg.
 

Figuur 2: oorspronkelijke route Figuur 3: aangepaste route via de Traverse Eefde 
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Variant GOW80 Optimaal N348 valt af
Als we van de provinciale weg tussen Eefde en Gorssel  
een gebiedsontsluitingsweg met max. snelheid 80km/uur 
zouden maken, zouden we aan beide zijden van de weg een 
parallelweg moeten aanleggen om de circa 110 woningen te 
ontsluiten. Deze inpassing gaat ten koste van veel woningen, 
circa 30. Ook moeten dan de in 2020 en 2021 gereconstrueerde 

kruisingen met de Quatre Brasweg en Jodendijk Scheuterdijk 
opnieuw ingericht worden, inclusief de benodigde 
grondverwervings- en sloopprocessen. De projectgroep heeft 
de stuurgroep om bovenstaande redenen geadviseerd om  
deze optie af te laten vallen en niet verder te onderzoeken.  
De stuurgroep heeft dit advies unaniem overgenomen. 

Is met de ontwerpuitgangspunten een logische indeling 
te maken en is deze in te passen?
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Variant GOW80 Optimaal
• Niet inpasbaar zonder verregaande 

consequenties directe omgeving.
• Niet te verenigen met recon-

structies Quatre Bras en  
Jodendijk/Scheuterdijk.

Variant GOW80 Sober
• Inpassing kan lokaal uitdagingen 

opleveren maar op voorhand geen 
‘showstopper’.

Variant GOW60 Maatwerk
• Inpassing kan lokaal uitdagingen 

opleveren maar op voorhand geen 
‘showstopper’.

Antwoord: NEE Antwoord: JA Antwoord: JA
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Hoe nu verder?
De verkenning omvat verschillende onderdelen met eigen 
belanghebbenden, specifieke problemen en mogelijke 
oplossingsrichtingen. De komende maanden maken we 
schetsontwerpen op basis van de opgehaalde informatie.  
We focussen ons daarbij eerst op het zuidelijk deel van  
de verkenning met  de verschillende varianten tussen Gorssel 
Zuid en het Twentekanaal (zie kader figuur 4). Op dit gedeelte 
spelen de meeste vraagstukken, voor zowel de wegindeling als 
de fietsroute. We werken verschillende oplossingen uit tot een 
schetsontwerp, voorzien die van een voorlopige beoordeling 
en leggen deze in december 2021 voor aan de Stuurgroep. 
Aansluitend (december 2021/ januari 2022) gaan we in  
gesprek met de omgeving. Daar peilen we het draagvlak  
voor verschillende varianten, toetsen we de beoordeling en 
halen we eventuele verbeterslagen op.

11

Twentekanaal

Figuur 4: verkenning F/N348 met in het kader 
het zuidelijk deel van de route
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Vanaf februari 2022 brengen we op dezelfde manier de ontwerpen 
voor de andere tracédelen in beeld. Zeker ook het gedeelte tussen 
Epse en Gorssel kent daarbij vergelijkbare inpassingsvragen. 
Uiteindelijk doel is dat we integrale keuzes kunnen voorleggen 
aan de samenwerkende overheden, over de drie vraagstukken die  
in de opdracht gecombineerd zijn (fietsroute, inrichting en 
snelheid Eefde – Gorssel en andere knelpunten). Deze keuzes 
worden in de eerste plaats gebaseerd op het beoordelingskader 
dat de bestuurders voor dit project hebben vastgesteld.  
Daarbij zijn bijvoorbeeld veiligheid en ruimtelijke inpassing 
belangrijke criteria. Daarnaast maken we zo goed mogelijk 
inzichtelijk welk draagvlak er voor verschillende oplossingen is. 
Afhankelijk van de hoeveelheid betrokkenen en belangen per 
onderdeel betrekken we de omgeving via gesprekken, 
informatieavonden en/of digitale raadpleging. We houden  
u op de hoogte. 

Heeft u nog vragen over dit bericht, aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen via het provincieloket. 

Met vriendelijke groet,
 
Frank Montanus en Dianne Protsman

Provincie Gelderland werkt samen met de gemeenten Deventer, 
Lochem, Zutphen en de Fietsersbond aan de verkenning F/N348 
Deventer-Zutphen.

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