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Bijeenkomst klankbordgroep verkenning N348/F348, 29 juni 2021  

Bijeenkomst Teams online 

 

Aanwezig: 

Cumela: Gerwin Otten 

Dorpsraad Eefde: Agnes Koster 

Dorpsraad Gorssel: Hans de Waal, Cees van Doorn 

Fietsersbond Deventer: Nico Blom  

Fietsersbond Zutphen: Jos van Nuenen 

Provincie Gelderland: Dianne Protsman (verslag), Frank Montanus, Frans Verboom (voorzitter),  

Martijn van de Lindeloof. 

Aan 

Van 

Dianne Protsman 

Afwezig: Dorpsraad Epse: Jan van Arve 

Kopie aan: aan alle aanwezigen  

 

1. Opening, welkom en agenda 

Frans heet iedereen welkom op deze 3e bijeenkomst van de klankbordgroep en licht de agenda toe.  

  

Er is media-aandacht geweest voor de verkenning in de Stentor en op TV Gelderland. Dianne stuurt 

de linkjes van de media naar de aanwezigen. Hier zijn ze nog een keer te vinden: 

https://www.omroepgelderland.nl/media/41878/Nieuw-onderzoek-snel-fietspad-tussen-Zutphen-

Gorssel-en-Deventer 

https://www.destentor.nl/deventer/fietssnelweg-tussen-deventer-en-zutphen-op-de-lange-baan-

een-complexe-puzzel~ac97f47d/ 

 

Op verzoek van de klankbordgroep is dit verslag en zijn de komende verslagen een stuk beknopter 

dan de 2 vorige. We richten ons op de belangrijkste discussiepunten en de gemaakte afspraken. 

   

2. Varianten N348 Eefde – Gorssel - door Martijn 

Martijn licht het proces met een PowerPointpresentatie (zie bijlage) toe. Volgens het stappenplan 

voor de projectaanpak zitten we nu bij stap 3b, de eerste uitwerkingen van de varianten. Elke 

variant is tot een voldoende concreet niveau uitgewerkt om te bepalen welke levensvatbaar zijn (= 

stap 4: trechtering). Daarbij is gekeken naar: 

- Kwaliteit/effectiviteit (is het profiel met de voorgestelde indeling redelijkerwijs in te 
passen, gegeven de ontwerpuitgangspunten) 

- Logica/geloofwaardigheid (bijv. is er een logische indeling te maken van de weg, fietspad, 
bermen en erfaansluitingen) 

 

Als uitgangspunt zijn er 3 varianten gedefinieerd voor de herinrichting van de weg: 
1. GOW (gebiedsontsluitingsweg) 80 optimaal (met parallelstructuur voor de ontsluiting van 

woningen) 
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 2. GOW 80 sober (zonder parallelstructuur) 
3. GOW 60 maatwerk.  

 

Per variant is er een subvariant denkbaar met vlot en veilig fietspad langs de weg; dat brengt het 

aantal varianten op 6. 

Alle 3 de hoofdvarianten worden uitvoerig besproken. De voltallige klankbordgroep is unaniem in 

haar keuze om variant 1 af te laten vallen omdat deze zowel met als zonder vlot en veilige fietsroute 

erg moeilijk in te passen is. Het kernteam neemt dit mee in de overleggen die zowel op ambtelijk 

als bestuurlijk niveau nog plaatsvinden.   

 

3. Terugkoppeling omgeving – door Frank 

2 punten: 

1. Opbrengst van de gesprekken die in het gebied zijn gevoerd 

2. De vertegenwoordiging van de klankbordgroep 

  

Ad 1. Op dit moment voeren Frank, Frans en Dianne gesprekken met bewoners in het 

buitengebied tussen Gorssel en Eefde, waarvan het merendeel al is gevoerd. In deze fase is gekozen 

voor de bewoners die zich in het verleden of recent hebben kenbaar gemaakt met zorgen over het 

proces en/of mogelijke realisatie van de combinatieroute. Doel hiervan is kennismaken en contact 

leggen zonder diepgaand in discussie te gaan. Een andere reden is dat we ook vragen hebben, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van de inspraakfase van het project F348 van de Cleantech Regio uit 

2020. In de toenmalige verslaglegging zijn de inspraakreacties globaal samengevat en niet meer te 

herleiden tot de individuele indieners. Nadat alle gesprekken zijn gevoerd hebben we een beeld van 

de mensen die er wonen en welke zorgen er zijn. Dit nemen we mee in de analyses en afwegingen in 

de verkenning, bijvoorbeeld als aanknopingspunt om de combinatieroute anders te ontwerpen, 

voordat deze met de N348-route wordt vergeleken. Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt.  

 

Een conclusie die we nu al kunnen trekken is dat we in het buitengebied een consistent geluid 

horen. Er is veel samenhang. Op basis van de eerste tien gesprekken en contacten kunnen we nu al 

een top 3 samenstellen van wat er zoal in het buitengebied leeft: 
1. Het verenigen van verschillende verkeersstromen bij de combiroute is onwenselijk en 

onveilig (met name landbouw- en fietsverkeer), ook als je de hiërarchie wijzigt (fietsers in 
de voorrang); 

2. Als je in het gebied een route aanlegt die voldoet aan een vlot & veilig fietsroute (dus 
kleurgebruik van de verharding, breedte en verlichting) dan tast je het landelijk gebied aan 

3. Nut en noodzaak: voor wie maak je de route, kijkend naar verkeersstromen die 
bijvoorbeeld via de N348 richting Eefde blijven gaan?  

 

Dit soort gesprekken gaan we ook voeren met mensen langs de provinciale weg N348 tussen Eefde 

en Gorssel. Deze zijn in de eerdere inspraakfase wat onderbelicht geweest, omdat de N348-route 

niet de voorkeur had. Daarbij eerst leggen we eerst contact met de klankbordgroep van de pilot 

(snelheidsverlaging van 80 naar 60 km/uur) die destijds is gehouden.  

 

Daarnaast gaan we gesprekken voeren met de weggebruikers. Zo komt er bijvoorbeeld nog een 

gesprek met de Fietsersbond over de routering. Maar we wachten hier nog even mee omdat de 

Fietsersbond ook vertegenwoordigd is in de projectgroep en we dus nu prioriteit geven aan het 

voeren van gesprekken met aanwonenden.  
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De enquêtes die de Cleantech Regio destijds via een gespecialiseerd bureau heeft afgenomen onder 

scholieren gebruiken we in het analyseren van de routes. 

 

Er komt nog een tip vanuit de Dorpsraad Eefde dat het Baudartius College in Zutphen vertrekt. Nu 

fietsen scholieren nog richting bedrijventerrein en de Isendoornstraat. Er zijn ook plannen om een 

nieuwe vrije school te starten in Zutphen. Het is daarom goed om te kijken hoe de situatie over 3 

jaar zal zijn.   

  

Ook vraagt de Dorpsraad Eefde aandacht voor situaties waarbij mensen in het buitengebied 

midden op de weg staan om bijvoorbeeld naar ooievaars te kijken. Frank geeft terug dat hij dit 

voorbeeld – en andere – terug hoort uit de gesprekken met de bewoners uit het buitengebied  

  

Ad 2. Frank vertelt dat hij uit de gesprekken, die tot nu toe zijn gevoerd, heeft vernomen dat de 

omgeving van het buitengebied zich niet vertegenwoordigd voelt door de klankbordgroep. De vraag 

die hierop volgt is in hoeverre de klankbordgroep een goede vertegenwoordiging is. 

 

De taak van de klankbordgroep als geheel is die van ‘multifocale procesbewaker'. Hierin zit een 

vertegenwoordiging van verschillende gebruikers- en belangengroepen. De dorpsraden, die zitting 

hebben in de klankbordgroep, zijn op hun beurt de ‘antenne en het aanspreekpunt voor hun 

verzorgingsgebied; zij doen dat via eigen kanalen en spelregels. Het projectteam vanuit de 

provincie is exclusief verantwoordelijk voor de communicatie en informatie vanuit het project en 

het vroegtijdig delen van die informatie. Bovendien leggen we rechtstreeks contact met direct 

belanghebbenden. Zo worden belanghebbenden en belangstellenden niet afhankelijk van de 

dorpsraden voor hun informatie. Daarom wordt het voorstel om de kaders en de verslagen te 

publiceren op de website gedaan. Dit wordt door de klankbordgroep aangenomen. 

 

Dorpsraad Eefde geeft aan dat er behoefte is aan een publieksversie van het verslag van 1 A4. Liefst 

met veel plaatjes. Dianne neemt dit op met de communicatieadviseur van het project. Verder komt 

er na de vakantie een voortgangsbericht. Ook wordt bekeken of er af en toe een nieuwsflits kan 

verschijnen en eens in de tijd een uitgebreider bericht.  

4. Stand van zaken/vervolgstappen  

Frans geeft uitleg over de huidige stand van zaken en de vervolgstappen die we nu gaan zetten. 

1. Volgens het stappenplan zijn de stappen 1, 2 en 3b (uitgangspunten formuleren en eerste 
uitwerking varianten Eefde - Gorssel) nu uitgevoerd. 

2. Stap 4 (zie agendapunt 2) wordt nu ambtelijk en bestuurlijk besproken en wordt ter 
vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep in september 2021. 

3. Voortgangsbericht over proces en planning verschijnt medio september 
4. Vanaf medio september starten we met stap 5. Dit behelst de nadere uitwerking van de 

varianten N348 Eefde-Gorssel (dus GOW 60 maatwerk en GOW 80 sober) 
5. Onderzoek stap 3a (dit gaat met name over de feeders, die we vanaf nu toevoerroutes gaan 

noemen). Dit is gepland voor de periode september-november 2021.  

 
5. Verslag vorige bijeenkomst klankbordgroep  
- Het verzoek om de verslagen voor de volgende keren in te korten wordt ter harte genomen 
- Frank geeft aan dat alle wijzigingen m.b.t. het communicatie- en participatieplan zijn 

overgenomen en naar de stuurgroep is gestuurd 
- Het verslag wordt vervolgens vastgesteld, 
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6. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Cumela geeft aan dat de CROW-publicatie over fietsstraten niet aan bod is gekomen tijdens dit 

overleg en vraagt hoe die zijn weg vindt in dit proces. Martijn antwoordt hierop dat zowel de 

publicatie van het CROW als het achtergronddocument van Goudappel & Coffeng onze aandacht 

hebben. We proberen die nu te interpreteren, bijvoorbeeld daar waar het gaat om de combinatie 

van fiets- en landbouwverkeer. We gaan de aanbevelingen wegen met onze eigen expertise en 

zetten we die af met wat we kunnen m.b.t. de combiroute. We delen de bevindingen in de 

klankbordgroep, maa’r zullen eerst in gesprek gaan met Cumela en LTO. 

 

Cumela stuurt de contactgegevens van een lokaal lid door aan Martijn. Martijn zoekt ook nog 

contact met LTO. Hopelijk lukt dit nog voor de vakantie.  

 

Frank gaat uitzoeken hoe het komt dat Dorpsraad Epse al 2 keer een overleg van deze 

klankbordgroep heeft gemist. Ook in dit gebied zitten namelijk geïnteresseerde bewoners. Wellicht 

gaat hier iets mis. 

 

Frans wenst iedereen een fijne avond en voor straks een fijne vakantie. Hij sluit de vergadering.  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


