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Dianne Protsman 

Frank Montanus 
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... 

Aanwezig:  
Leden klankbordgroep: Jan ten Arve (Dorpsraad Epse), Nico Blom (Fietsersbond),  Paul Engelen 
(Fietsersbond), Diederik Klein Kranenbarg (melkveehouder en bestuurslid LTO Achterhoek), 
Agnes Koster (Dorpsraad Eefde), , Gerwin Otten (Cumela), André Rotteveel (Beleidsadviseur RO, 
Energie en Verkeer LTO Regio Oost), Hans de Waal (Dorpsraad Gorssel). 
Provincie Gelderland: Dennis Lems (projectleider ontwerp), Martijn van de Lindeloof (verkeers- 
en gedragsdeskundige), Frank Montanus (omgevingsadviseur en voorzitter), Dianne Protsman 
(omgevingsmanager en verslag), Remko Schultz ( verkeerskundige gemeente Lochem en verslag). 
 
 
1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

• Frans Verboom is vanwege ziekte afwezig. Frank Montanus neemt zijn taken voorlopig 
waar.  

• Eva Boswinkel (Groen Links) is de nieuwe verkeerswethouder van Zutphen.  
• Frank heeft geprobeerd contact te leggen met de Bedrijvenkring Zutphen n.a.v. een 

twitterbericht. Dit is niet gelukt. De uitnodiging om in gesprek te komen blijft staan. 
 

2 Vaststelling verslag 29 juni 2021 
• Jan vraagt om meer kaartmateriaal ter duiding van locaties en situaties. Dit punt komt 

terug bij het onderdeel ‘communicatie’.  
• Agnes wijst op de locatiewijzigingen van scholen in Zutphen. Frank meldt dat deze 

opmerking is meegenomen in de analyse van de fietsintensiteiten (punt 4 agenda).  
• Het verslag wordt goedgekeurd en is bij deze definitief. 

 
3 Stand van zaken en terugkoppeling Stuurgroep 27 september 2021 

• De Stuurgroep heeft het advies van de klankbordgroep om de GOW 80 Optimaal 
varianten voor het wegvak Eefde-Gorssel te laten afvallen unaniem overgenomen. 

• 6 december 2021 is de volgende vergadering van de Stuurgroep. 
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 4 Analyse fietsintensiteiten 
• Martijn licht zijn analyse toe m.b.v. een powerpointpresentatie (bijgevoegd). 
• Paul vraagt of er al een invulling is van het project Traverse Eefde?  Martijn antwoordt 

dat het besluit van de Stuurgroep om de N348-variant te verlengen nog maar net is 
genomen en dat we de gevolgen voor de Traverse nog verder onderzoeken. Remko vult 
aan dat het zuidelijke deel nu wordt aanbesteed en wordt uitgevoerd. 

• Agnes vraagt aandacht voor het middenstuk van de Traverse Eefde. Binnenkort komen 
daar drempels en bij de Eefdese Beek komen ook aanpassingen. Remko geeft aan dat de 
tekeningen zijn aangeleverd bij provincie. 

• André stelt dat er voor fietsers binnen Zutphen wel degelijk mogelijkheden zijn om het 
spoor te kruisen, en vraagt zich af of het niet mogelijk is om de F348 zo te routeren dat 
deze binnen Zutphen de beide zijden van het spoor ontsluit. Martijn wijst erop dat 
doorgaand fietsverkeer van/naar Gorssel en verder simpelweg geen gebruik maakt van 
deze spoorkruisingen; de analyse laat zien dat fietsers ten noorden van Eefde hun route 
kiezen, afhankelijk van hun herkomst/bestemming in Zutphen. 

• Nico Blom: de kruisingen bij de Quatre Brasweg en Jodendijk/Scheuterdijk zijn 
aangepast. Is er met de prognose rekening gehouden dat dit meer fietsverkeer aantrekt? 
Martijn: Ja.  

• Diederik: Hoe zijn de huidige getallen tot stand gekomen en waar baseer je die op? 
Martijn antwoordt dat de huidige fietsaantallen zijn gebaseerd op diverse tellingen in 
het gebied zijn. Op veel plekken wordt jaarlijks of zelfs permanent geteld, waardoor er 
inzicht is in stijgende en dalende trends maar ook in effecten van tijdelijke omleidingen. 
Dit alles is verdisconteerd in de intensiteitenkaart. . Pas toen de huidige cijfers en het 
achterliggende keuzegedrag duidelijk waren, zijn de cijfers doorgerekend naar 2030.  

• Cees vraagt waarom het niet mogelijk is om een combinatie van de 2 fietsroutes aan te 
leggen, dus over de nieuwe brug en naar Eefde. Martijn legt uit dat de fietsers die nu 
bijv. de zwarte route blijven rijden dat ook in de toekomst blijven doen. 

• Hans vraagt de gegevens van deze presentatie doorsturen. Frank zegt dit toe. 
• Frank benadrukt dat we nog geen enkele keuze hebben gemaakt, maar dat de gegevens 

worden gebruikt om de uiteindelijke keuze te maken. 
 

5 CROW-Fietsberaadnotitie over fietsstraten buiten de bebouwde kom, mede 
i.r.t. landbouwverkeer 

• Dit onderdeel is mede op verzoek van Gerwin geagendeerd. Martijn geeft een toelichting 
en benoemt de belangrijkste punten uit de CROW-publicaties powerpoinpresentatie 
bijgevoegd). 

• Een van de belangrijkste conclusies uit de notitie is dat landbouwverkeer en fietsverkeer zo 
min mogelijk met elkaar gecombineerd moeten worden. En juist op de beoogde 
combiroute rijdt veel (voornamelijk lokaal en seizoensgebonden) landbouwverkeer.  

• André merkt op dat het niet alleen gaat om de aantallen, maar ook om het soort verkeer. 
Lokaal verkeer gedraagt zich anders dan doorgaand verkeer.  Bestuurders van 
landbouwwerktuigen rijden anders dan auto’s met jonge bestuurders die graag hard 
rijden. Daarnaast is verlichting een aandachtspunt. Verlichting neemt ruimte in beslag ten 
koste van uitwijkmogelijkheden. Al met al noemt hij de combiroute moeilijk inpasbaar. 
Frank antwoordt dat deze punten corresponderen met bewonersreacties.  



 

 

   
 

Datum 
 7 oktober 2021 

  
Zaaknummer 
 

  
Blad 
3 van 4 

 • Frank concludeert dat het CROW-rapport ons minder goed helpt bij het maken van keuzes 
dan eerder aangenomen. We werken echter conform de bestuurlijke opdracht en het 
stappenplan 2 routes uit en vergelijken die op een gelijkwaardige manier, met inbreng van 
de omgeving. Pas in het voorjaar 2022 komen we tot een keuze.  

• Cees benadrukt dat het verkeer langs de N348 doorgaand is, dat de Achterhoek in rijdt. Hij 
vraagt aandacht voor het feit dat de combiroute een zeer toeristische weg is. Er zijn veel 
verkeersdeelnemers die allemaal verschillende doelen hebben. Dit geeft een diffuus beeld. 
Daarnaast vraagt hij aandacht voor de effecten op dieren van nachtelijke verlichting. 

• Gerwin: De combinatie fietsers/landbouwverkeer wordt niet alleen door landbouwverkeer 
als onwenselijk ervaren, maar ook door de fietsers. Dit is relevant voor de afweging. 

• Paul vraagt aandacht voor de grote aantallen fietsers die door het buitengebied blijven 
fietsen. Hoe maken we die route aantrekkelijk en veilig voor o.a. fietsers?  

• André benadrukt dat hij recreatieve fietsers niet wil weren, maar dat zij wel moeten 
begrijpen dat ze in landelijk gebied fietsen. De vraag is dan of we een snelfietsroute door 
het landelijk gebied moeten willen faciliteren.  

• Agnes vraagt opnieuw aandacht voor de landschapswaarden. Die zijn door de aanleg van 
de rondweg Eefde aangetast.  

• Frank belooft alle opmerkingen mee te nemen bij het ontwerpen en/of de beoordeling. 
 
6 Vervolg project, o.a. ontwerpen, issues en participatie per tracédeel 

• Dennis legt uit hoe het ontwerpproces in zijn gang gaat. We knippen het tracé op in 
logische delen met allemaal een specifiek karakter. Als je weet wat de kenmerken en issues 
zijn dan kun je gaan ontwerpen. Nadat er een deel is ontworpen, gaan we de omgeving en 
de klankbordgroep raadplegen. De vorm van deze raadpleging(en) is nog niet bekend.  

• De bevindingen na de raadpleging gaan richting Stuurgroep en die maakt de uiteindelijke 
keuze.  

 
7 Omgevingscommunicatie 

• Dianne licht dit onderdeel toe. De mensen, met wie we de ‘keukentafelgesprekken’ hebben 
gevoerd ontvangen binnenkort een voortgangsbericht. Een aangepaste versie hiervan gaat 
naar de raadsleden van de betreffende gemeentes. De website krijgt een update en we 
vragen de gemeentes via hun kanalen hier aandacht aan te schenken richting de inwoners. 
Infographics (kaartjes) gaan ervoor zorgen dat het trechteringsproces in 1 oogopslag te 
begrijpen is. 
 

8 Rondvraag en sluiting 
• Jan vraagt om groot kaartmateriaal ontvangen met de routes en de veranderingen. Frank 

antwoordt dat kaarten in de planviewer beschikbaar komen. 
• Diederik vraagt of de huidige landschapselementen langs de N348 wel wenselijk zijn en 

dan met name de grootte van de bomen. Die staan in het zicht en dat belemmert de 
veiligheid. Martijn legt uit dat dit knelpunt krijgt aandacht krijgt in de ontwerpfase.  

• Agnes: In welke volgorde worden besluiten genomen? Frank antwoordt dat in de regel de 
klankbordgroep vooraf gaat aan de Stuurgroep, die dan de info daaruit meeneemt. 
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 • Cees benadrukt dat de bomen langs de N348 van waarde zijn en dat die ook een 
‘natuurlijke vangrail’ kunnen zijn als de snelheid wordt teruggebracht naar 60 kilometer 
per uur.  

• De website is te benaderen via www.gelderland.nl/FN348 
• Frank sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. 

http://www.gelderland.nl/FN348
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