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In deze nieuwsbrief informeren we u over  
de voort gang van deze “Verkenning FN348”.  
We nemen u mee in de kern en achtergrond van 
de vraagstukken, de opbrengst van uitgevoerd 
onderzoek, de resul taten van een recente 
consultatieronde en de bestuurlijke afspraken 
over het vervolg.  

Vertrekpunt: Samenhangende aanpak 
van 3 vraagstukken 
Sinds maart 2021 werken Provincie Gelderland, 
gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen samen 
met politie en Fietsersbond aan de gecombineerde 
aanpak van 3 vraagstukken:

• Onderzoek naar een eventuele hoogwaardige 
fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen

• De meest passende maximumsnelheid en 
weginrichting op het wegvak van de provinciale 
weg (N348) tussen Gorssel en Eefde 

• Het oplossen van de belangrijkste verkeers
veiligheidsknelpunten op de N348 tussen Epse  
en Zutphen1

Achtergronden en focus
De drie vraagstukken kennen een verschillende 
achtergrond en geschiedenis. Voor hoogwaardige 
fietsroutes werken de partners aan veilige 
fietspaden in een regionaal netwerk van routes.  
Ook als stimulans om vaker de fiets te pakken voor 
bijvoorbeeld woonwerkverkeer. De schakel tussen 

Deventer en Zutphen ontbreekt nog. De eerdere 
principekeuze voor een route die bij GorsselZuid 
door het buitengebied naar Zutphen loopt  
(de zogenaamde Combiroute), stuitte in 2020 op 
grote weerstand. Dit leidde tot de afspraak om  
de routevariant langs de provinciale weg verder  
te onderzoeken als gelijkwaardige variant naast  
de combiroute. 

De snelheid op het wegvak tussen Gorssel en 
Eefde staat al langer op de agenda vanwege  
het grote aantal aanliggende uitritten van 
woningen en zorgen over de verkeersveiligheid.  
Een proef met een verlaging van de maximum
snelheid van 80 naar 60 km/uur werd in 2019 
overwegend positief geëvalueerd door omgeving  
en provincie. Daar moet nu een definitief besluit 
over genomen worden. 

De aanpak van andere knelpunten op  
de provinciale weg komt 1x in de 9 jaar terug,  
als onderdeel van een zogenoemde provinciale 
trajectaanpak. Dit houdt in dat, wanneer  
er groot onderhoud aan de weg nodig is,  
wij onderzoeken welke aanvullende maat  
regelen we daarbij meteen mee kunnen nemen.

Tussen Eefde en Gorssel komen al deze onder  
werpen samen. Dit gedeelte heeft daarom  
tot nu toe de meeste aandacht gekregen.  
Deze samenloop is geïllustreerd in figuur 1. 

1)  Voor het gedeelte van de N348 tussen de verkeerslichten bij Epse/
N339 en de A1 maken de betrokken overheden afzonderlijke 
afspraken. De knelpunten tussen Epse en de A1 worden in  
een apart project onderzocht.



Figuur 1: Aandachtsgebied verkenning

Opbrengsten van onderzoek 
Bij Gorssel – Eefde onderzochten we eerst de 
belangrijkste bezwaren van omwonenden over  
een hoogwaardige fietsroute door het buiten
gebied. Vervolgens analyseerden we welke routes 
fietsers kiezen tussen beide plaatsen en hoeveel 
gebruikers er dagelijks per route zijn. Ook hebben 
we gekeken in hoeverre hierin verandering zou 
komen als gevolg van al geplande ruimtelijke 
ontwikkelingen en bij de aanleg van een hoog
waardige fietsroute. Uit dat onderzoek bleek dat  
het fietspad langs de provinciale weg naar Eefde  
het meest intensief gebruikt wordt. Die keuze 
verandert nauwelijks als de fietsroute F348 door  
het buitengebied gaat. Ook concludeerden we dat 
een nog aan te leggen fietspad langs de rondweg 
Eefde weinig gebruikt zal worden. Het is daarom 
logischer om de eventuele fietsroute langs de 
provinciale weg N348 via Eefde naar Zutphen  
te laten lopen. 

Verder blijkt dat wanneer we voor een hoogwaardige 
fietsroute door het buitengebied kiezen, dat nog 
meer ruimte en asfalt vraagt dan eerder aan 
genomen. Dat komt onder meer door nieuwe, 
landelijke, richtlijnen voor het uitvoeren van  
een fietsstraat buiten de bebouwde kom. 

Het tweede onderzoek richtte zich op de mogelijke 
weginrichting van de N348 tussen Eefde en 
Gorssel. Bij de handhaving van een maximum
snelheid van 80 km/uur is een inrichting ‘volgens 
het boekje’ op dit wegvak niet haalbaar. De daarvoor 
noodzakelijke aanleg van een parallelweg zou juist 
ten koste gaan van de woningen die via die weg 
ontsloten moeten worden. Vervolgens onderzochten 
we hoe we bij deze maximumsnelheid de weg met 
meer maatwerk in kunnen richten. Deze inrichting 
kunnen we combineren met het huidige fietspad of 
met een bredere, hoogwaardige fietsroute. Bij beide 
scenario’s is sprake van zeer stevige ingrepen in de 
omgeving, met name in de vorm van grootschalige 
bomenkap. 

Gelijktijdig werkten we varianten uit waarbij  
de toegestane maximum snelheid op de weg 
60km/u is. Dat vraagt om een aangepaste 
weginrichting, zodat automobilisten zich ook 
‘uitgenodigd’ voelen om zich aan die snelheid  
te houden. Hiervoor is geen verbreding van de weg 
nodig en ook geen of beperkte bomenkap. Dit geldt 
voor beide varianten, dus met of zonder hoog
waardige fietsroute. De verkeersveiligheid en 
leefbaarheid zijn bij 60 km/u duidelijk als veiliger 
beoordeeld dan bij 80 km. Dit terwijl de reistijd  
en doorstroming nauwelijks negatief beïnvloed 
worden. 

De verschillende combinaties die we voor de weg  
en fietsroute onderscheiden noemen we scenario’s 
en zijn weergeven in figuur 2. 

Beoogde ‘feeders’ van de F348

Inrichtingsstudie N348 Eefde  Gorssel, al dan niet in 
combinatie met F348 ernaast

Te verkennen traject 46: N348 tussen de N346 (Zutphen) 
en de N339 bij Epse

Separate verkenning van de N348 tussen Epse en de A1 
(geen onderdeel van de verkenning, wel raakvlak)

Varianten F348 tussen Eefde en Gorssel

Tracé Hoogwaardige fietsroute Zutphen  Deventer F348

Integraliteit 
routes Eefde  
Gorssel:
•  Inrichting en 

snelheid N348
•  Route en 

inrichting F348



GOW80 ‘Sober’ met 
F348 langs de N348

GOW60 ‘maatwerk’ met 
F348 langs de N348

GOW80 ‘Sober’ met 
F348 via ‘Combiroute’

GOW60 ‘maatwerk’ met 
F348 via ‘Combiroute’

Figuur 2:  Scenario’s voor de inrichting van de weg en fietsverbinding 
tussen Gorssel en Eefde

Hoofdtracé fietsroute F348

Toevoerroute (‘feeder’) F348
N348 wegvak Eefde  Gorssel

Participatie en consultatie 
Bij een zo omvangrijk project als dit zijn veel 
belangen en belanghebbenden betrokken.  
Aan en omwonenden, ondernemers, waaronder 
lokale agrarische bedrijven, weggebruikers, 
forensen, fietsers, maatschappelijke belangen
groepen, handhavende instanties, hulpdiensten  
en wegbeheerders. Een deel van die belangen  
komt al terug in algemene regels en ontwerpvoor
schriften. Andere belangen zijn specifieker, soms 
ook subjectiever, en moeten we nader in kaart 
brengen en afwegen. In de verkenning werken  
we met een klankbordgroep waarin dorpsraden,  
de Fietsersbond en (agrarische) bedrijven meekijken 
naar de zorgvuldigheid en logica waarmee we  
de stappen in het onderzoek zetten.  
Andere groepen benaderen we per fase van de 
verkenning. Zo consulteerden we recent de direct 
aanwonenden van de N348 tussen Gorssel en Eefde 
over de verschillende scenario’s voor de wegin
richting. Deze opbrengst gaven we mee aan  
de stuurgroep als richting voor het vervolg  
(zie volgende pagina).  

Een impressie van de uitzending waarmee  
de consultatie startte is weergegeven in figuur 3. 
Ook spraken we met de Bedrijvenkring Zutphen, 
over hun meer algemene zorg over bereikbaarheid, 
veiligheid en doorstroming op het gehele tracé,  
van Zutphen tot aan de A1 bij Deventer. In de meer 
concrete ontwerpfase benaderen we uiteraard alle 
direct betrokkenen. 

Figuur 3:  impressie van de uitzending en start consultatieavond op 
3 februari 2022 
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Richting voor het vervolg 
Op basis van wat we nu weten uit eigen huiswerk, 
beoordeling en consultaties tekent zich het volgende 
beeld af: 
Fietsroute (F348) Gorssel  Eefde
• Het omvormen van de huidige, landelijke fiets

verbinding door het buitengebied van Gorssel
tot een hoogwaardige fietsroute vraagt een grote
investering zowel in geld als in ruimtegebruik 
in verhouding tot het te verwachten gebruik van
fietsers en de verschuiving van auto naar fiets
verkeer. De fietsersaantallen voldoen niet aan
de provinciale criteria voor het financieren van
hoogwaardige fietsroutes. In ieder scenario zullen
de meeste fietsers langs de N348 en door Eefde
blijven rijden.

• Daarnaast bestaat een grote maatschappelijke
weerstand tegen het inrichten van een groot deel
van deze route als fietsstraat, waarop de fietser
voorrang krijgt ten opzichte van het gemotori
seerde verkeer (waaronder periodiek intensief
landbouwverkeer). Deze weerstand richt zich ook
tegen de uitstraling van verstedelijking en de eco 
logische effecten van de noodzakelijke verbreding.

• Een hoogwaardige fietsroute langs de provinciale
weg N348 loopt bij voorkeur via Eefde naar
Zutphen, in plaats van via een nieuw fietspad
langs de rondweg Eefde. Het te verwachten
gebruik rechtvaardigt de investering in
een nieuw fietspad niet.

• De route langs de provinciale weg kent vele
uitdagingen, met name ter hoogte van de
uitritten, bij de rotonde Eefde en in Eefde en
Gorssel zelf. Aan de hand van nader onderzoek
moet worden vastgesteld of deze route, met
inbegrip van het gedeelte tussen Epse en Gorssel,
voldoende kwaliteit heeft om aan de eisen van
een hoogwaardige fietsroute te voldoen.

N348 Gorssel – Eefde 
• De huidige weginrichting tussen Gorssel en

Eefde moet uit het oogpunt van verkeers
veiligheid worden aangepast. De combinatie van
hoeveelheid verkeer, het aandeel zwaar verkeer,
aanliggende huizen en kruisend verkeer levert
een fors risico op ongevallen op, waarbij het
rijgedrag uiteraard ook een grote rol speelt.

• Uit een uitgebreide beoordeling blijkt dat een
aangepaste weginrichting met 80 km/u veel
ruimtelijke impact heeft, maar op dit wegvak
beperkt bijdraagt aan de verkeersveiligheid;

• De klankbordgroep en direct aanwonenden
kunnen zich goed vinden in een aangepaste
maximumsnelheid van 60 km/u met een
bijbehorende weginrichting. Velen pleiten daar
ook hartstochtelijk voor. Dit komt ook overeen
met de resultaten van een eerdere proef met
snelheidsverlaging op deze weg. Het (Zutphense)
bedrijfsleven plaatst kanttekeningen: 60 km is
geen doel op zichzelf, het grotere plaatje met
logische en samenhangende maximumsnelheden
is belangrijk en de oversteekbaarheid voor fietsers
vraagt meer aandacht, bijvoorbeeld in de vorm
van fietstunnels.

Standpunt stuurgroep en planning 
besluitvorming
De Stuurgroep adviseert de samenwerkende 
overheden over de door hen te nemen besluiten. 
Daartoe wil ze de hiervóór genoemde bouwstenen 
eerst aanvullen met:

• Verdere verkenning van de mogelijkheden om
een hoogwaardige fietsroute tussen Deventer en
Zutphen aan te leggen langs de N348 en
aansluitend op de Zutphenseweg / Rustoordlaan
in Eefde. Naast het tracé, dat parallel ligt aan het
wegvak Eefde – Gorssel moeten hierbij ook de
overige delen goed in beeld komen: Deventer –
Gorssel en de routes langs Gorssel en door Eefde .

• Goede afstemming met de doorgaande
weggebruikers vanuit Zutphen over de
maximumsnelheid en weginrichting van
de N348 tussen Eefde en Gorssel.

• Verdere verkenning van oplossingsrichtingen
voor de overige knelpunten uit de
trajectverkenning N348 Deventer – Zutphen.

Aan de hand van dit aangevulde beeld wil  
de Stuurgroep zo snel mogelijk vaststellen of er 
voldoende basis is om besluiten te nemen over  
de haalbaarheid van een hoogwaardige fietsroute 
tussen Deventer en Zutphen, de voorgenomen 
weginrichting van de N348 tussen Gorssel en Eefde 
en de aanpak van de overige knelpunten op  
de provinciale weg. Naar verwachting is er een 
helder beeld rond het eind van deze zomer.  
Met name de eventuele inpassing van de fietsroute 
vraagt tot die tijd nog veel onderzoek.

Besluiten over de snelheid en de aanpak van 
knelpunten op de provinciale weg blijven een 
bevoegdheid van provincie Gelderland. De eventuele 
keuze van een tracé voor een hoogwaardige 
fietsroute is een besluit van de gezamenlijke 
overheden. De Fietsersbond en politie geven advies.

Omgevingsconsultatie en mogelijkheid 
tot reageren
In het onderzoek naar de haalbaarheid van  
de fietsroute is een uitgebreide omgevings
consultatie voorzien, vergelijkbaar met de 
raadpleging tussen Gorssel en Eefde in februari 
2022. Deze kondigen we tijdig aan. Vanzelfsprekend 
betrekken we daarbij ook de klankbordgroep.

Alle tot nu toe verkende scenario’s, een toelichting 
op het proces tot nu toe en een samenvatting van  
de uitgevoerde beoordeling zijn ook terug te vinden 
op de website gelderland.nl/FN348.

Heeft u vragen of wilt u reageren? Mail dan naar 
Provincieloket@gelderland.nl, onder vermelding 
van Verkenning FN348. Voor een goed beeld vragen 
we om uw eventuele inhoudelijke inbreng te 
onderbouwen vanuit uw specifieke belang of 
betrokkenheid.

https://www.gelderland.nl/FN348
mailto:Provincieloket%40gelderland.nl?subject=

