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BEGRIPPENLIJST
Bezirksregierung

Bestuurslaag tussen Kreis/Kreisfreie Stadt en Bundesland

Bundesland

Deelstaat van de Bundesrepublik Deutschland, in het kader van de fietscorridor:
Nordrhein-Westfalen (NRW); afgekort als Land

CROW

Oorspronkelijk: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en
Wegenbouw en de Verkeerstechniek; Nederlands kennisinstituut (stichting), uitgever
van invloedrijke adviezen voor wegen- en verkeerstechniek

ERA

Empfehlungen für Radverkehrsanlagen; centrale regelgeving voor
fietsvoorzieningen in Duitsland

EUREGIO

Grensoverschrijdend Duits-Nederlands samenwerkingsverband waarbij naast 129
steden, gemeenten en Kreisen ook Rijkswaterstaat is aangesloten. De EUREGIO werd
in 1958 opgericht als eerste Europese regio om grensoverschrijdende samenwerking
te bevorderen. Aan de Duitse kant bevat de regio delen van de deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. In Nederland zijn delen van de provincies Gelderland,
Overijssel en Drenthe lid.

FGSV

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.; Duits kennisinstituut
(stichting), uitgever van invloedrijke adviezen (regelgeving) voor wegen- en verkeerstechniek in Duitsland, waaronder ook ERA. Het doel van de stichting is de ontwikkeling
van technische kennis in de gehele wegen- en verkeerssector.

Gemeinde

Gemeente, kleinste openbare bestuurseenheid

Kreis

District, samenwerkingsverband van gemeenten

Kreisfreie Stadt

Gemeente met stadsrechten, onafhankelijk van een district

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport; Nederlands overheidsprogramma ter regeling van de nationale bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke ordening

MIV

Motorisierter Individualverkehr; Gebruik van personenauto’s voor eigen doeleinden

NBd

Nationale Bewegwijzeringsdienst; Overkoepelende organisatie van wegbeheerders met
als doel te zorgen voor uniforme, consistente en samenhangende bewegwijzering

NTF

Nationaal Toekomstbeeld Fiets; Nederlands overheidsprogramma ter
bevordering van nationale fietsinfrastructuur

ÖPNV, OV

Öffentlicher Personennahverkehr, openbaar vervoer

Provincie

Bestuurlijke eenheid in Nederland tussen Rijk en gemeenten, in het kader van
de fietscorridor: Provincie Overijssel

Rijkswaterstaat

Nederlandse instantie voor aanleg en onderhoud van wegen en waterwegen

Stadtregion Münster Stadsregio; Netwerk bestaande uit twaalf gemeenten in de regio Münsterland met
gemeenschappelijke actiegebieden zoals planning en aanleg van de Velorouten
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VOORWOORD
Dit Masterplan Fietscorridor Zwolle - Enschede - Münster geeft een overzicht van de bestaande en geplande
fietsinfrastructuur in Overijssel en Münsterland. Op deze manier brengt het plan de ontbrekende delen in
kaart en geeft aan waar actie nodig is om een aantrekkelijke, comfortabele en grensoverschrijdende fietsroute te creëren. De nadruk ligt ook op de verkeersveiligheid en de totstandbrenging van een doorlopende
verbinding zonder onderbrekingen.
Naast het strategieproces EUREGIO 2030 en het bijbehorende INTERREG V A-project was de impuls voor
dit masterplan vooral het Memorandum Oost-Nederland - Münsterland 2018. In het kader hiervan spraken
veel belangrijke actoren zoals de provincie Overijssel, de regio Twente, Kreis Borken en Kreis Steinfurt en de
stad Münster alsmede de Bezirksregierung Münster de intentie uit hun samenwerking verder uit te breiden en
op het gebied van mobiliteit/infrastructuur „grensoverschrijdende fietsroutes aan te leggen“ en „toeristische
fietsroutes in een netwerk“ te realiseren.
De Europese Unie1 en de lidstaten Duitsland2 en Nederland (met de „Agenda Fiets“3) besteden veel aandacht
aan fietsmobiliteit. De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft in het voorjaar van 2021 een wetvoorstel voor een
fiets- en mobiliteitswet goedgekeurd4. In de provincie Overijssel is er de „Fietsmonitor Overijssel“5. Daarnaast
hebben Kreise en steden hun eigen mobiliteits- (en fiets)plannen ontwikkeld, zoals „Enschede Fietsstad” met
bijbehorende app, het „Masterplan Mobilität Münster 2035+” en de “Mobiliteitsvisie Zwolle 2020–2030”.
Tegen de achtergrond van noodzakelijke veranderingen in ons leven omtrent klimaatbescherming en CO2reductie (bijv. Green Deal), verandert het mobiliteitsbewustzijn van burgers in regio‘s, Kreise en gemeenten.
„Fietsen is booming”: Fietsen wordt steeds belangrijker. Ook de diversiteit neemt toe - zowel wat betreft de
verschillende fietsmodellen als de bijbehorende snelheden (o.a. e-bikes, speed-pedelecs en bakfietsen).
Het masterplan streeft ernaar ambities rond fietsverkeer aan elkaar te koppelen. Fietsmobiliteit kan een
belangrijke rol spelen voor (grensoverschrijdende) forenzen. Bovendien kan fietsmobiliteit het euregionale,
grensoverschrijdende toerisme versterken en het lokale recreatieaanbod uitbreiden. Dit masterplan is eenbelangrijke bouwsteen en geeft de aanzet tot de verdere ontwikkeling van de fietsinfrastructuur in het corridorgebied.
Voor de oudste EUREGIO (Enschede - Gronau, opgericht in 1958) is dit een uitstekende gelegenheid om
de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van grensoverschrijdende mobiliteit. Wat eind vorige eeuw
begon als een oplossing voor „het dichten van grensoverschrijdende gaten“ tussen Nederlandse en Duitse
fietsroutes, ontwikkelde zich decennia later tot het initiëren van een doorgaande hoogwaardige fietsroute op
Euregio-Plus niveau: Zwolle - Enschede - Münster! Misschien zal dit te zijner tijd de springplank vormen naar
een grensoverschrijdend mobiliteitsplan voor de EUREGIO.
Coesfeld I Nijmegen I Groningen
Oktober 2021

1 European Commission (2021): www.ec.europa.eu/transport/themes/clean-transport-urbantransport/cycling_en
2 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2021):
www.bmvi.de/Shared-Docs/EN/Articles/StV/Cycling/cycling-monitor.html
3 Rijksoverheid (2021): www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/fietsbeleid
4 Landesregierung Nordrhein-Westfalen:
www.land.nrw/de/pressemitteilung/kabinett-beschliesstreferenten-entwurf-fuer-das-fahrrad-und-nahmobilitaetsgesetz
5 365 Dagen Fietsen: Fietsmonitor Overijssel www.365dagenfietsen.nl/content/uploads/2021/03/FietsmonitorDigitaal.pdf
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SAMENVATTING
Dit masterplan voor de snelfietsverbinding Zwolle - Enschede - Münster is het resultaat van een intensieve
Duits-Nederlandse samenwerking, geïnitieerd door de EUREGIO. Het masterplan vormt de integrale aanzet
voor een grensoverschrijdende fietsroute tussen Overijssel en Münsterland.
Deze ontwikkelingen komen in de eerste twee hoofdstukken van het masterplan aan bod. Hoofdstuk 1 geeft
een overzicht van de ligging van de fietscorridor en een vooruitblik op de doelstellingen en ambities van de
belanghebbenden. In hoofdstuk 2 worden relevante ontwikkelingen in het mobiliteitsbeleid en lopende projecten langs de route gepresenteerd.
Hoofdstuk 3 behandelt vervolgens de planning van fietsroutes en vergelijkt vereiste kwaliteit en kenmerken.
Hoofdstuk 4 leidt langs het tracé; hoofdstuk 5 gaat over de koppeling met EuregioRail die het resultaat is van
de verbinding van fiets- en spoorcorridor. In dit masterplan wordt aandacht besteed aan de combinatie van
fiets en spoor en dus aan de koppeling van fiets- en spoorinfrastructuur via feeders. Feeders zijn toeleidende
routes die aantakken op de hoofdverbinding. Het doel is de snelfietsroute aan te laten sluiten op de stations van de toekomstige rechtstreekse spoorverbinding Zwolle - Münster (EuregioRail). Gezien het rapport
„Cyclists love trains“6 van de Europese Fietsersbond is dit een veelbelovende ontwikkeling. De desbetreffende
studie van de Pro-Rail Alliance bevestigt dit7.
Het bijbehorende overzichtsplan voor de fietscorridor is te zien op de omslag.
Met betrekking tot de conclusie en aanbevelingen van hoofdstuk 6 kan worden gesteld dat bij de voorbereiding van de technische planning en de aanleg van de fietsinfrastructuur het omgevingsmanagement bijzonder relevant is. Een samenhangend, grensoverschrijdend communicatieplan dat de belanghebbenden bij de
ontwikkelingen betrekt en ambities met elkaar verbindt, is een belangrijke sleutel tot succes.
Voor fietsmobiliteit is het ook belangrijk dat de hele mobiliteitsketen van deur tot deur in overweging wordt
genomen. De toegankelijkheid van de knooppunten op deze mobiliteitsketen moet dus verder worden ontwikkeld. Het gaat onder meer om (beveiligde) fietsenstallingen, deelfietsen, laadinfrastructuur, slimme grensoverschrijdende ticketing (ook om je fiets mee te nemen in de trein) en bewegwijzering.
Zo kan fietsmobiliteit een belangrijke rol spelen bij de versterking van het euregionaal grensoverschrijdend
toerisme en de lokale recreatie. Ook kan het een belangrijk vervoermiddel worden voor de vele (grens)forenzen. Dit masterplan is een cruciale bouwsteen in de zin van de hierboven genoemde doelstelling. De auteurs
hopen dat dit plan kan dienen als „blauwdruk“ of springplank voor een toekomstig euregionaal en grensoverschrijdend mobiliteitsplan.

6 European Cyclists’ Federation (2021): www.ecf.com/files/reports/cyclists-love-trains
7 Allianz pro Schiene (2020): www.allianz-pro-schiene.de/themen/aktuell/fahrrad-zug-arbeitsweg/
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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
Hoewel de fiets aan beide zijden van de grens een populair vervoermiddel is, blijkt uit een blik op de verschillende deeltrajecten van de corridor dat de fietsinfrastructuur in Duitsland en Nederland zich in verschillende
stadia bevindt. Zo werden in het verleden in de twee landen verschillende prioriteiten gesteld, die nu vooral
tot uiting komen in de toegankelijkheid, de kwaliteit en de continuïteit van de respectievelijke trajecten van de
corridor en het bijbehorende rijcomfort. Het resultaat is dat fietsen in Nederland al een vanzelfsprekendheid
is geworden voor alle doelgroepen, ook voor forenzen. Dit betekent echter niet dat er geen verbeteringspotentieel meer is op de trajecten tussen Zwolle en Enschede. De huidige focus ligt op het optimaliseren van
kruispunten waar fietsen en andere (gemotoriseerde) vervoermiddelen elkaar tegenkomen.
Ook aan de Duitse kant worden niet alleen toeristen, maar ook forenzen steeds meer als doelgroep voor de
fiets ontdekt. Met name voor de druk gebruikte spoorverbinding Münster - Enschede dienen zich mogelijkheden aan om het bestaande traject te versterken en met behulp van comfortabele fietsinfrastructuur aantrekkelijk te maken voor fietsforenzen. Bovendien pendelen in Münsterland bijna drie keer zoveel mensen met
de fiets naar het werk als in de rest van Nordrhein-Westfalen8. In het verlengde hiervan ligt de ontwikkeling
van de Velorouten van de Stadtregion Münster.9 Overijssel ligt ook boven het Nederlandse gemiddelde wat
afstanden tussen 7.5 en 15 kilometer betreft.10 Er is dus geen gebrek aan vraag en belangstelling onder de
totale bevolking van 1 miljoen die langs de corridor woont. Dit masterplan dient om het aanbod te verbeteren.

Hoe verschillend de benaderingen in het verleden ook zijn geweest, de rode draad die door de corridor en
dus ook door dit masterplan loopt, is de gedeelde ambitie van alle betrokkenen om een grensoverschrijdende, hoogwaardige en doorgaande fietscorridor mogelijk te maken. Het doel van het masterplan is om deze
ambities te verzamelen, zodat een overzicht ontstaat van bestaande projecten en uitdagingen. Het overzicht kan in de toekomst worden gebruikt om de krachten over de grens heen te bundelen. Belangrijk in dit
verband zijn ook de respectievelijke financieringsmogelijkheden die toekomstige bouw- en planningsprojecten mogelijk zullen maken. De F35 aan de Nederlandse kant en de fietspaden en -routes aan de
Duitse kant dienen als voorbeeld voor aantrekkelijke, comfortabele en veilige fietsverbindingen die aan alle
kwaliteitscriteria voldoen. Het masterplan legt de respectievelijke normen vast en vormt zo een basis voor
verdere grensoverschrijdende projecten zonder de lokale, regionale en nationale omstandigheden uit het
oog te verliezen.

8 Münsterland (2021): www.muensterland.com/wirtschaft/wohnen/mobilitaet/radfahren-immuensterland/
9 Stadtregion Münster: www.veloregion.de/
10 Provincie Overijssel (2019): www.destaatvan.overijssel.nl/overijssel-incijfers/programma/kerntaak-4-mobiliteit#
onderdeel-47-fietsgebruik-in-aantal-verplaatsingen-tot-75-en-15-kilometer
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1.2 Positie in het netwerk
De fietscorridor Zwolle - Enschede - Münster strekt zich uit over 150 kilometer van de Nederlandse gemeente
Zwolle in de provincie Overijssel tot de stad Münster in Nordrhein-Westfalen. Met een afstand van 80 kilometer tot Zwolle en 70 kilometer tot Münster, ligt de gemeente Enschede, nabij de Duits-Nederlandse grens
ongeveer in het midden van de corridor. Aan beide zijden van de grens wordt het traject van de fietscorridor
geïntegreerd in de nationale fietsroutenetwerken.
In Nederland hoort het hele gebied van Zwolle tot aan de Duitse grens tot het „Kernnet Fiets“ van de provincie
Overijssel, een netwerk van regionale en lokale verbindingen met een totale lengte van ongeveer 4.500 kilometer.11 Het doel van dit netwerk is het fietsen te bevorderen op routes tot 15 kilometer en de aansluiting op
het openbaar vervoer te vergemakkelijken. Het eerste traject aan de Nederlandse kant is de „snelle fietsroute“
Zwolle - Nijverdal, het tweede tussen Nijverdal en Enschede is de „fietssnelweg“ F3512. Hier is het doel de
verbinding tussen spoor en fiets te versterken duidelijk zichtbaar; deze trajecten lopen voor het grootste deel
parallel aan de spoorlijn Zwolle - Enschede.
In Duitsland ligt de fietscorridor in de buurt van de RS2, de Radschnellweg West-Münsterland13, en de RadBahn Münsterland , een historische verbinding van Coesfeld naar Rheine. In de richting van Münster maakt
het traject van de corridor zo deel uit van de ongeveer 4.500 kilometer fietspaden in het Münsterland14.
Het 218 kilometer lange fietsroutenetwerk van de stadsregio Münster, dat momenteel in uitvoering is, verbindt
gemeenten met elkaar en zorgt ervoor dat ook langere afstanden met de fiets kunnen worden afgelegd15.
De trajecten aan de Duitse kant van de grens tot aan de stad Münster lopen ook grotendeels in de buurt van
de spoorlijn Enschede - Münster.

Fig. 1-1:

11
12
13
14
15

Overzicht van de deeltrajecten 1 t/m 6

Movares (2018): www.magazine.movares.nl/qs-vijf-2018#!/kernnet-fiets
Regio Twente & Goudappel Coffeng (2014): www.fietssnelwegf35.nl/over-het-project/masterplan/
Kreis Borken (2017): www.borken.de/bauplanung/verkehr-nahmobilitaet/radverkehr/rs2-radschnellweg-westmuensterland.html
Kreis Steinfurt RadBahn Münsterland: www.radbahn-muensterland.de/
Stadtregion Münster: www.veloregion.de/
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Om het masterplan zo overzichtelijk mogelijk te maken, is de totale route opgedeeld in zes deeltrajecten,
die ook deels overeenkomen met de secties van al bestaande fietsverbindingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zwolle – Nijverdal
Nijverdal – Enschede
Enschede – Gronau – Ochtrup
Ochtrup – Steinfurt
Steinfurt – Altenberge
Altenberge – Münster

De grotendeels parallel lopende spoorverbinding van Zwolle via Enschede naar Münster wordt bediend door
de vervoersmaatschappijen Blauwnet, Nederlandse Spoorwegen (NS) en Deutsche Bahn (DB) en staat centraal in het INTERREG-programma EuregioRail16. Het doel van het project is via Enschede een rechtstreekse
verbinding tot stand te brengen tussen Zwolle en Münster. Dit maakt het voor alle treinreizigers gemakkelijker
om via deze route de grens te passeren en draagt zo bij aan een intensivering van de grensoverschrijdende
mobiliteit17. De volgende stations bevinden zich langs de route:

Treinstation ((Nederland)
Zwolle
Heino
Raalte
Nijverdal
Wierden
Almelo
Almelo de Riet
Borne
Hengelo
Enschede Kennispark
Enschede
Enschede De Eschmarke
Glanerbrug

Treinstation (Duitsland)
Gronau (Westf)
Ochtrup
Metelen Land
Steinfurt-Burgsteinfurt
Steinfurt-Grottenkamp
Steinfurt-Borghorst
Nordwalde
Altenberge
Münster-Häger
Münster Zentrum Nord
Münster (Westf)

Als knooppunten zijn deze stations ook relevant voor de overstap naar andere modaliteiten, zoals fietsen.
Belangrijk voor elk van deze stations is een feeder (fietsvoorziening) die de spoorlijn met de fietscorridor verbindt, zodat deze vervoersmodaliteiten optimaal verknoopt worden.

16 EUREGIO Gronau-Enschede (2020): www.euregio.eu/actueel/wist-u-dat-euregiorail-zichinzet-voor-grensoverschrijdende-spoorverbindingen/
17 EUREGIO Gronau-Enschede (2021): www.euregio.eu/wp-content/uploads/2021/06/20210507-Ambitiedocument-1.0-NL.pdf
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1.3 Vooruitzicht
Een grensoverschrijdend fietssnelweg zoals de fietscorridor tussen Zwolle en Münster biedt veel mogelijkheden voor burgers, overheden en vervoerders.

Mobiliteitsontwikkelingen: De ontwikkeling van een hoogwaardig en doorlopend traject draagt bij aan de
structurele versterking van de vervoerscorridor. Dankzij een mogelijk gemaakte toename in fietsvolume wordt
het gemotoriseerde (particuliere) vervoer ontlast. De fietscorridor versterkt het lokale en regionale openbaar
vervoer (OV) per spoor door een belangrijke aanvoerfunctie op zich te nemen. Dit is met name relevant voor
het traject van de regionale trein RB64 tussen Münster en Enschede, waarop in de toekomst naar verwachting nog meer reizigers zullen reizen dankzij de uitbreiding van het traject en de elektrificatie.18 19 Wat de F35
betreft, wordt verwacht dat tot 50.000 fietsers/etmaal gebruik zullen maken van de route tussen de Duitse
grens bij Gronau en Nijverdal wanneer deze voltooid is.20

Multimodale kwaliteiten: Een hoogwaardige fietsinfrastructuur die parallel loopt met het spoor en de weg,
zorgt voor kortere reistijden en een betere bereikbaarheid van de regio. Door verschillende vervoerswijzen met
elkaar te verbinden kunnen reizigers andere, duurzamere mobiliteitskeuzes maken. Ook de huurfietssystemen
aan beide zijden van de grens dragen hieraan bij: Op de meeste Nederlandse stations aan de corridor kunnen
reizigers de zogenaamde „OV-fietsen“ huren21, terwijl op Hauptbahnhof Münster fietsen via een „Radstation”
gehuurd kunnen worden. Bovendien is op een aantal locaties het “Münsterlandrad” beschikbaar.

Duurzaamheid: Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU en dus ook van Nederland en Duitsland te halen, moet de CO2-uitstoot in ieder geval tot 2030 aanzienlijk zijn verminderd23. Het promoten van
fietsen als een goed vervoersmiddel draagt hieraan bij. Bovendien bevordert de verbetering van de fietsinfrastructuur en de daaruit voortvloeiende toename van het fietsen de gezondheid van de bevolking (healthy
ageing24) en vermindert het de ziektekosten25. Vooral voor forenzen die niet verder dan 15 kilometer van hun
werkplek wonen, wordt de fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Voor kortere afstanden binnen de
stad stimuleren initiatieven als „Enschede Fietsstad“ het fietsen26. In de Duitse gemeenten langs de fietscorridor nemen vele gemeenten deel aan de campagne „Stadtradeln“, een initiatief dat in wedstrijdvorm mensen
ertoe aanzet op de fiets over te stappen27.

Leefbaarheid: Naast betere aansluitingen op andere vervoerswijzen en kortere reistijden, verhoogt de fietscorridor ook de aantrekkelijkheid van het gebied. Niet alleen voor forenzen zal het woon-werkverkeer meer
ontspannen zijn, ook voor toeristen en recreanten biedt een comfortabele fietssnelroute meer mogelijkheden
voor reizen en uitstapjes. Dit betekent dat kleinere kernen als Heino of Nordwalde beter worden geïntegreerd
in de vervoersnetwerken en daardoor beter bereikbaar worden. Dit resulteert dankzij een hechter netwerk van
dorpen en een verbeterde bereikbaarheid in mogelijke ontwikkelingsimpulsen, aangezien de bewoners niet
langer uitsluitend op hun auto zijn aangewezen en makkelijk met elkaar in contact komen.

Netwerken: De ontwikkeling van de fietscorridor kan als voorbeeld dienen voor andere toekomstige grensoverschrijdende fietssnelroutes in Europa. Nederland en Duitsland blijven naar elkaar toegroeien, wat ook blijkt
uit de intensieve grensoverschrijdende mobiliteit, binnen en buiten de EUREGIO. De wederzijdse uitwisseling
van “fietskennis” over de grens biedt de mogelijkheid om kwaliteitscriteria en ontwerpprincipes voor fietsinfrastructuur verder te ontwikkelen. Op deze manier kan ook verdere inspiratie worden opgedaan voor gezamenlijke duurzame verkeersprojecten.
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18 Arbeitsgemeinschaft Schienenverkehr Münsterland e.V.: www.asm-muenster.de/front_content.php?idcat=62&idart=365&lang=1
19 EUREGIO Enschede-Gronau (2020): www.euregio.eu/actueel/directe-spoorverbinding-tussenzwolle-munster-stap-dichterbij/
20 Provincie Overijssel (2021): Doorkijk uitvoering fietssnelweg F35 (presentatie)
21 NS, Nederlandse Spoorwegen: OV-fiets www.ns.nl/deur-tot-deur/ov-fiets/
22 Münsterlandrad: www.muensterlandrad.de/stationen.html
23 European Commission: ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal_en
24 World Health Organization, Decade of Healthy Ageing 2021-2030: www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
25 ADFC NRW (2019): nrw.adfc.de/fileadmin/Gliederungen/Pedale/nordrhein-westfalen/publikationen/
2019170118BROSCHUERE_Mobilitaet_und_Gesundheit.pdf
26 Enschede Fietsstad (2021): enschedefietsstad.nl/over-enschede-fietsstad/
27 Stadtradeln: Radeln für ein gutes Klima www.stadtradeln.de/home
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2. RANDVOORWAARDEN
2.1 Ontwikkelingen in het mobiliteitsbeleid
Vanuit de betrokken partners is de koers ingezet voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van fietsinfrastructuurprojecten. Voor de fietscorridor Zwolle - Enschede - Münster zijn met name de volgende maatregelen en programma’s relevant, uitgesplitst naar de verschillende niveaus:

Op EU-niveau
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA):
CEF-T-financieringsinstrument voor grensoverschrijdende infrastructuurprojecten
(kernnetwerk tot 2030, uitgebreid netwerk tot 2050)
Ambitie: knelpunten in het vervoer oplossen om tot 2050 een duurzaam, onderling verbonden
en groen Europa tot stand te brengen (European Green Deal)
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO
INTERREG-financieringsinstrument voor maatregelen in de Duits-Nederlandse grensregio
(nu nog INTERREG V 2014-2020)
Ambitie: grensoverschrijdende economische en sociale cohesie versterken
dankzij duurzame ontwikkeling

Op nationaal niveau
NEDERLAND

DUITSLAND

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
Agenda Fiets (2017-2020) als programma ter
bevordering van fietsmobiliteit
Ambitie: stimuleren van het fietsgebruik door
betere (interregionale) fietsinfrastructuur, aansluiting
op andere vervoerswijzen

Bundesumweltministerium: Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) met het financieringsprogramma
Klimaschutz durch Radverkehr (2021-2024)
Ambitie: landelijke fietsverkeerssituatie verbeteren en zo het aantal fietsverplaatsingen verhogen, het fietsgebruik stimuleren en de CO2-uitstoot
verminderen

Klimaatakkoord (2019) van de Nederlandse
overheid als maatregelenpakket om de CO2uitstoot te verminderen
Ambitie: alternatieven voor autovervoer
bevorderen en zo de mobiliteit groener en
emissievrij maken

Klimaschutzprogramm 2030 van de Duitse overheid:

Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NFT, 2021)
brengt de ambities en landsdekkende opgave voor
fietsinfrastructuur in beeld, opgesteld door de Tour
de Force, een samenwerkingsverband van Rijk en
decentrale overheden
Ambitie: een landelijk fietsroutenetwerk mogelijk
maken door middel van structurele financieringsmaatregelen

BMVI: Financiering van innovatieve voorbeeldprojecten op het gebied van fietsen (2020 - 2026)
Ambitie: Bevorderen van duurzame mobiliteitsconcepten en financieren van voorbeeldprojecten
op het gebied van fietsinfrastructuur, waaronder
fietssnelwegen

Sonderprogramm Stadt und Land als financieringsinstrument van het Bundesministeriums für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) voor gemeenten en steden

Ambitie: landelijke fietsinfrastructuur bouwen
en verbeteren om mobiliteit groener en emissievrij
te maken
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Op regionaal niveau
Provincie Overijssel

Land Nordrhein-Westfalen

EUREGIO: Project Grensoverschrijdende Coördinatie Oost-Nederland-Münsterland (CROCO):
Memorandum Münsterland - Oost Nederland met mobiliteit/infrastructuur als een van de hoofdtaken
Ambitie: Uitbreiding grensoverschrijdende fietssnelwegen als samenwerkingsproject tussen
Duitse en Nederlandse partners

Provincie Overijssel:
Integrale Netwerkvisie Overijssel
met mobiliteit als één van de hoofdtaken
Ambitie: bevorderen van een veilig en
kwalitatief hoogwaardig wegennet en het
stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag
door toename fietsverkeer

Land Nordrhein-Westfalen:
Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz
als wetvoorstel (2021)
Ambitie: Wettelijk verankerde bevordering
van het fietsverkeer

Op lokaal niveau
Gemeente Zwolle

Stadtregion Münster

Mobilitätsplan 2020-2030
„Mobiliteit brengt Zwolle verder“
Ambitie: Status als „Wereldfietsstad“
behouden door de toepassing van innovatief
verkeersmanagement (bijv. adaptieve en vraaggestuurde verkeerslichtenregeling door middel
van vroegtijdige detectie van fietsers),
bevordering van fietsmobiliteit

Netwerk bestaande uit meerdere
gemeentes (stadsregio)
Ambitie: gezamenlijk handelen over
gemeentegrenzen heen; focus „Velorouten”
om fietsmobiliteit binnen de stadsregio
te bevorderen

Gemeente Enschede

Stadt Münster

„Fietsvisie Enschede 2030: Leefbaar,
aantrekkelijk en bereikbaar per fiets“
Ambitie: Fietsmobiliteit bevorderen
(campagne “Enschede Fietsstad“),
verkeersveiligheid verhogen,
tevredenheid verbeteren

Radverkehrskonzept – Münster 2025
Ambitie:  Status als „Fahrradstadt“
behouden door de toepassing van innovatieve
mobiliteitsoplossingen; Fietsnetwerk 2.0 ter
bevordering van de fietsmobiliteit
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Uit het grote aantal maatregelen en projecten blijkt dat de fiets een vervoermiddel met groot potentieel is
dat moet worden gestimuleerd. Naast de nodige wettelijke en administratieve richtlijnen worden ook financieringsmogelijkheden gecreëerd om de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur te ondersteunen. Elk
deeltraject van de fietscorridor heeft het potentieel om de respectievelijke gemeenten en Kreise verder met
elkaar te verbinden en zo de mobiliteit van bewoners, grenspendelaars en andere reizigers te intensiveren.
Tegelijkertijd wint het thema (duurzame) mobiliteit in het algemeen aan belang in de Duits-Nederlandse
samenwerking. Dit blijkt ook uit het Memorandum Oost-Nederland en Münsterland van 2018, waarin de uitbreiding van grensoverschrijdende fietssnelwegen als belangrijke prioriteit is aangemerkt.  

2.2 Lopende projecten langs de route
Als aanvulling op de algemene ontwikkelingen in het mobiliteitsbeleid wordt in dit Masterplan de beschikbare
informatie over de fietsinfrastructuurprojecten in de vervoerscorridor Zwolle - Enschede - Münster samengevat in een overzichtskaart (zie omslag). Dankzij dit overzicht verschuift de aandacht van de verschillende
projecten naar een overkoepelend, visionair totaalproject. Op die manier worden kansen en uitdagingen
belicht en worden initiatiefnemers van deelprojecten met elkaar in contact gebracht. De basis wordt in
elk geval gevormd door de gerealiseerde en geplande bouwprojecten langs de route. Naast de volgende informatie en de overzichtskaart op de omslag, worden de deeltrajecten overzichtelijk gepresenteerd in
factsheets in de bijlage van het masterplan. Feedback van belanghebbenden heeft ervoor gezorgd dat de
informatie actueel is.
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NIEDERLANDE
1. Zwolle – Nijverdal (via Heino – Raalte – Haarle)
„Snelle fietsroute“:
Er wordt gewerkt aan het opwaarderen van de route tot Snelle Fietsroute op basis van de Ontwerpprincipes
Kernnet Fiets en landelijke CROW-richtlijnen28. Hiervoor zijn de eerste verkenningen uitgevoerd, waarbij een
basis- en plusniveau voor de snelle fietsroute in kaart zijn gebracht. Afhankelijk van verkeersveiligheid, intensiteiten en inpasbaarheid wordt toegewerkt naar de meest passende inrichtingsvorm.
Uitbreiding kruispunt Raalte:
De aanleg van een ongelijkvloerse kruising is een gezamenlijk project van gemeente Raalte, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en ProRail met een looptijd tot 2023/2024. Binnen dit project wordt gekeken naar een
ongelijkvloerse fietsverbinding met de N348 (auto) en het spoor (trein), en een fietsstraatinrichting op de
parallelweg langs de N35
De fiets is tevens onderdeel van de MIRT-verkenning29 N35 Wijthmen – Nijverdal.

2. Nijverdal – Enschede (via Wierden – Almelo – Hengelo)
Voltooiing van de F35:
Een comfortabele en ononderbroken fietssnelverbinding, waarvan de laatste delen tegen 2030 klaar zullen
zijn. De huidige maatregelen zijn voor de opwaardering van de deeltrajecten Nijverdal – Wierden en Almelo
– Borne (ook hier volgens plusniveau: verbreding en ongelijkvloerse kruispunten). Het deel Hengelo-Borne is
grotendeels klaar. Aan het stuk Lambertus Buddestraat – Station Enschede wordt gewerkt en er is onlangs
een aannemer begonnen met ontwerp en aanleg.
Spoorwegverbindingen:
Aanleg van feeders van de F35 naar de stations (verbindingen met IC stations: Oldenzaal – Enschede en
Vriezenveen – Almelo) en de bouw van beveiligde fietsstallingen in Hengelo en Enschede.

3. Enschede – Gronau – Ochtrup (via Glanerbrug)
Voltooiing van de F35:
Het gedeelte van de Oosterstraat van het centrum van Enschede tot Gronau wordt gepland, opgewaardeerd en aangesloten op het ontwikkelingsgebied Eschmarkerveld; vanaf station De Eschmarke zijn nog
meerdere varianten mogelijk en er wordt gewerkt aan een definitief besluit. De voltooiing vindt plaats tussen
2023-2025.
Verkenningsfase
Een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd voor het gedeelte langs de L510 van Glanerbrug tot de kruising
van de Steinfurter Straße (L566) - de Ochtruper Straße (L510). Het is de bedoeling het verkeer op dit drukke
traject te reorganiseren ten gunste van fietsen en wandelen. Bovendien maakt het traject van Gronau naar
Ochtrup deel uit van het „Alltagsroutennetz” van Kreis Borken. Op basis hiervan zal het fietsroutenetwerk van
Kreis Borken verder worden ontwikkeld in afstemming met de gemeenten.
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DEUTSCHLAND
4. Ochtrup – Steinfurt-Burgsteinfurt
Realisatie van de Veloroutenstandards:
Volgens de huidige planning van Kreis Steinfurt maakt het traject langs de L510 deel uit van hoofd-/
Veloroutennetwerk. Een alternatieve route loopt langs de zuidelijke route van de “TRIANGEL – Das schnelle
klimafreundliche Radwege-3-Eck”.
Verkennende fase:
Vanwege het hoge fietspotentieel tussen Münster-Altenberge-Nordwalde-Steinfurt-Ochtrup-NL is het
traject één van de voorbeeldtrajecten van „snelle fietsmobiliteit“ van Kreis Steinfurt.

5. Steinfurt-Burgsteinfurt – Altenberge
Realisatie van de Veloroutenstandards:
Het deeltraject langs de L510 maakt deel uit van het hoofd-/Veloroutenetwerk van Kreis Steinfurt.
Aangezien het tracé langs de L510 aan afhankelijk is van gestelde milieueisen, heeft de Stadt Steinfurt
alternatieve routes uitgewerkt.
Verkennende fase:
Vanwege het hoge fietspotentieel tussen Münster-Altenberge-Nordwalde-Steinfurt-Ochtrup-NL is het traject
één van de voorbeeldtrajecten van „snelle fietsmobiliteit“ van Kreis Steinfurt.

6. Altenberge - Münster
Voltooiing van de Veloroute:
In Altenberge zijn in 2021 op verschillende kruispunten rode wegmarkeringen aangebracht. In 2021/2022
wordt het netwerk van voet- en fietspaden aan de westzijde van de Münsterstraße voltooid op het gedeelte
tussen de kruising van de L510 (Münsterstr./Südstr.) en de kruising met de Krüselblick.
Verkennende fase:
Voor het gedeelte van Altenberge (Johannesstraße) tot aan de gemeentegrens (Krummer Bach) wordt
de voorlopige planning afgestemd met de aannemer. Voor het gedeelte vanaf de rotonde „Eisscholle“
(L510/L874/K50) aan de rand van Altenberge tot aan de gemeentegrens is de start van de ontwerpfase
gepland voor eind 2021. Er is een haalbaarheidsonderzoek voorbereid voor het traject in het stadsgebied
van Münster in 2019/ 2020. De route werd in augustus 2020 goedgekeurd door de raad. Er is een informatie-bijeenkomst gehouden over de geplande fietsstraten Horstmarer Landweg (ten oosten van de Corrensstraße) en Wilhelmstraße. De Wilhelmstraße wordt in 2022 heringericht als „Fahrradstraße 2.0“ volgens
nieuwe kwaliteitsnormen.

28 CROW Kennisbank Fietsberaad www.fietsberaad.nl/
29 Rijksoverheid: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
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3. PLANNING VAN FIETSPADEN
3.1 Kwaliteitseisen
Nederland is de huidige pionier bij de realisatie van fietsinfrastructuurprojecten in Europa. Sinds enkele
jaren is het stimuleren van fietsprojecten een belangrijke politieke prioriteit als alternatief voor de uitbreiding
van de infrastructuur voor gemotoriseerd verkeer. Ook de Deense hoofdstad Kopenhagen heeft duidelijke
standaarden wat betreft de planning en het gebruik van fietsinfrastructuur, zoals blijkt uit de planning voor de
zogenoemde „Cycle Super Highways“30.
Hoewel de fiets in het dagelijks leven in Duitsland niet zo aanwezig is als in Nederland of Denemarken,
volgt Duitsland nadrukkelijk deze ontwikkeling met zijn inspanningen om fietspaden verder aan te leggen.
Met name in het Münsterland blijkt uit veel projecten hoe sterk de fiets als vervoermiddel vertegenwoordigd
is en deel uitmaakt van de dagelijkse mobiliteit.
In diverse projectbeschrijvingen en leidraden worden kwaliteitseisen voor fietsinfrastructuren gedefinieerd.
De belangrijkste kenmerken die steeds weer worden genoemd, zijn dan ook een uniform uiterlijk en het voldoen aan speciale kwaliteitscriteria voor de uitbreiding of nieuwbouw van fietsinfrastructuur. Deze omvatten:

·
Verkeersveiligheid:
		Brede en vlakke rijstroken voor fietsers om zonder ongevallen te
		
kunnen inhalen of elkaar tegemoet te komen
·
Comfort:
		aantrekkelijk en direct tracé
·
Snelheid:
		zonder grote onderbrekingen langs kruispunten/inritten
De eisen die aan fietsinfrastructuur worden gesteld, veranderen als gevolg van technische ontwikkelingen op
het gebied van elektromobiliteit. E-bikes (fietsen met elektrische ondersteuning tot 25 km/h) en speed-pedelecs (fietsen met elektrische ondersteuning tot 45 km/h) worden steeds populairder als vervoermiddel.
Door de toename in fietsers in zowel het woon-werkverkeer als het recreatieve verkeer, moet de bestaande
infrastructuur voortdurend worden aangepast aan de veranderde omstandigheden. In Nederland is inmiddels
elke tweede verkochte fiets een e-bike. Vooral met oog op de diverse snelheidsniveaus van de verschillende soorten fietsers (forenzen, recreanten) moet met deze ontwikkeling ook rekening worden gehouden wat
betreft kwaliteit en eisen.
Een ander belangrijk punt dat de laatste jaren aan belang heeft gewonnen, is de bevordering van de fiets als
vervoermiddel, naast de eisen die aan de infrastructuur worden gesteld. In de provincie Overijssel bijvoorbeeld worden bij de planning van fietsinfrastructuur maatregelen opgenomen om gebruikers aan te moedigen
op de fiets over te stappen31. Voor een succesvolle uitvoering van deze maatregelen van het Fietsstimuleringsplan is het van belang een duidelijk beeld te hebben van de uitgangssituatie en de doelgroepen om
een gedragsverandering op gang te brengen. Volgens de provincie Overijssel zou ongeveer 10% van de begroting voor deze maatregelen in projecten moeten worden uitgetrokken.

30 Copenhagen Capital Region: Cycle superhighways www.supercykelstier.dk/english/
31 Smart Cycling Futures: Handreiking Fietsstimulering Snelfietsroutes https://smartcyclingfutures.
nl/wp-content/uploads/2021/07/Handreiking-Fietsstimulering-Windesheim-XTNT.pdf
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3.2 Fietsinfrastructuren
Volgens de ontwerptypen van de Nederlandse „Ontwerpprincipes Fiets“32 zijn er vijf gradaties van fietsinfrastructuur, waarvan de ontwerptypen ook in Duitsland te vinden zijn:
1. Snelle fietsroute (fietssnelweg) - Radschnellweg
De focus van fietspaden ligt op het realiseren van een snelle, veilige en comfortabele fietsverbinding. Het speciale ontwerp, onafhankelijke kunstwerken zoals bruggen en tunnels, alsmede
de voorrang op kruispunten leiden tot korte reistijden. Hierdoor zijn snelfietspaden niet alleen
aantrekkelijk voor recreatief verkeer, maar vormen zij ook een alternatief voor het eigen vervoer,
vooral voor forenzen.  In Nederland mogen speed-pedelecs ook gebruik maken van het fietspad.
Daar wordt deze vorm van fietssnelweg meestal uitgevoerd als een vrijliggend fietspad en/of
fietsstrook.
2. Solitair fietspad – separater Radweg
Solitaire fietspaden zijn vrijliggende fietspaden die niet door wegen worden begeleid. In stedelijke gebieden zijn ze meestal kort en verbinden ze stadswijken. In landelijke gebieden worden
solitaire fietspaden vaak speciaal aangelegd voor recreatief verkeer en hebben ze ook onafhankelijke kunstwerken zoals bruggen en tunnels voor een meer directe verbinding. Hoofdzakelijk
ontworpen voor tweerichtingsverkeer.
3. Vrijliggend fietspad – separater Radweg
Volgens de Nederlandse definitie loopt deze vorm van vrijliggend fietspad altijd parallel aan een
weg, waarbij het verkeer duidelijk van elkaar gescheiden is door middel van een berm, om de
verkeersveiligheid te vergroten. In tegenstelling tot het onbegeleid vrijliggend fietspad, is het
ontworpen voor zowel een- als tweerichtingsverkeer.
4. Fietsstraat – Fahrradstraße
De fietsstrook wordt gebruikt door zowel fietsverkeer als gemotoriseerd verkeer, waarbij in Nederland een verhouding van 0,5:1 tot 1:1 tussen fiets en auto wordt aanbevolen33. In Duitsland
geldt, anders dan in Nederland, een maximumsnelheid van 30 km/u voor alle weggebruikers en
is gebruik door gemotoriseerd verkeer bij wijze van uitzondering toegestaan, bijvoorbeeld voor
bewoners.34 Fietsstroken zijn ontworpen voor eenrichtings- en tweerichtingsverkeer.
5. Fietsstrook - Fahrradschutzstreifen
Een fietsbeschermingsstrook scheidt het gedeelte langs de weg voor fietsers van de rest van
de rijbaan. Dit gebeurt door middel van een kleurverschil van het wegdek of een (streep) markering. Volgens de Duitse aanpak is dit geen fietspad. De beschermingsstrook zorgt voor een
visuele versmalling van de rijstrook voor de weggebruikers, zodat het autoverkeer meestal zijn
snelheid aanpast.
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3.3 Ontwerpparameters
In de volgende paragrafen worden de planningsbeginselen voor het masterplan gepresenteerd. Het masterplan beoogt nationale kenmerken te combineren tot een gemeenschappelijke, grensoverschrijdende minimumnorm, rekening houdend met de aanwijzingen van belanghebbenden aan Nederlandse en Duitse zijde.
Masterplannen - zoals het onderhavige - hebben een politiek karakter en leggen veel nadruk op kwalitatieve
beschrijvingen. Niettemin is het van belang minimumnormen vast te stellen, zoals een nagestreefde minimumbreedte van het fietspad.
De vastgestelde minimumnorm voor de fietscorridor Zwolle - Enschede - Münster komt in grote lijnen overeen met de norm van de fietsroutes in Münsterland. Deze aan Duitse zijde geformuleerde kwaliteitsnorm ligt
technisch gezien tussen de in NRW gedefinieerde fietsroutenormen en de normen die zijn gedefinieerd in
de “Empfehlungen für Radverkehrsanlagen” (ERA). Deze worden op hun beurt als minimumnormen in NRW
ingevoerd en vormen aan Duitse zijde de voorwaarde voor fietsinfrastructuurprojecten die met federale of
deelstaatmiddelen worden gefinancierd.
Aan Duitse zijde hebben Kreis Steinfurt en Kreis Borken, en ook de stad Münster en de stadsregio Münster
samen met de deelnemende gemeenten en steden de zogenaamde „Veloroutenstandard“ voor hun hoofdfietsroutes als een na te streven kwaliteitskenmerk gedefinieerd. Vanwege verschillende belangengroepen
en actoren leidt een ruimer ontwerp van fietspaden die niet voldoen aan gemeenschappelijke afmetingen van
de ERA of andere standaards al snel tot controversiële discussies over de financiering van de fietsinfrastructuur. Hier is wellicht ten opzichte van Nederland ook sprake van een cultuurverschil.
In tegenstelling tot Duitsland heeft Nederland geen uniforme en bindende ontwikkelingsnormen voor
fietsinfrastructuur vastgesteld. De hoge kwaliteit van de fietsinfrastructuur in Nederland is veeleer een jarenlang beleefde fietsrealiteit! De ontwerpparameters worden per project vastgesteld35. In de Ontwerpnota van
Kernnet Overijssel worden deze normen en kwaliteiten van fietssnelverbindingen bijvoorbeeld beschreven
met een „basisniveau“ of „plusniveau“. Exemplarisch voor de toepassing van deze planningsbeginselen is de
inrichting van de F35. Het basisniveau van de F35 komt in wezen overeen met het niveau van de Veloroutes
in het Münsterland en leent zich daarom als gemeenschappelijke standaard. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk is de rijstrookbreedte van 3 m voor nieuwe bouwprojecten.

32 Movares: Ontwerpprincipes Fiets: www.fietsberaad.nl/getmedia/5c43de68-1572-412b-9490-dc8e02669a3f/E80-MWI-KA1800127-Movares-Ontwerpprincipes-Kernnet-Fiets-definitief.pdf.aspx
33 CROW: www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte
34 Stadt Münster: Kwaliteitsnormen voor fietspaden www.stadt-muenster.de/verkehrsplanung/
mit-dem-rad/fahrradstrassen/qualitaetsstandards
35 Regio Twente & Goudappel Coffeng (2014): https://www.fietssnelwegf35.nl/over-hetproject/masterplan/
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In de volgende tabel worden de belangrijkste
ontwerpparameters vergeleken:
Criterium

Ontwerpprincipes Kernnet Fiets

Breedte

„Fietssnelweg“:
lokaal min. 4 m, regionaal min. 4,5 m

„Solitair/Fietsstraat“: 4 m

Zijruimte

„Fietssnelweg“:
lokaal: min. 1,5 m, regionaal: 1,5 m

Solitair: + 2 x 0,3 m + 0,5 – 1,5 m
Fietsstraat: + 2 x 0,75 m

Wegdek

„Rode loper“, asfalt

„Rode loper“, asfalt

Markering

Kantmarkering aan beide zijden

Kantmarkering aan beide
zijden, logo F35

Verlichting

Ja,
voor zover het financieel haalbaar
en zinvol is, afhankelijk van de situatie
en de omgeving („ambitieniveaus“).
Aandacht voor natuurbescherming

Ja
Aandacht voor
natuurbescherming

Ja

Ja

Kort, max. 30 sec (regionaal);
stedelijk max. 40 sec (lokaal)

Max. 30 sec, …

Prioritaire
secundaire
wegen/paden

Wachttijd
verkeerslichten

Twente Fietssnelweg F35

Tab. 3-1: Ontwerpparameters voor fietspaden

3.4 Optische Standards
Een toekomstig doel is dat de grensoverschrijdende fietsroute visueel wordt herkend en als een eenheid
wordt gezien. In een eerste stap bestaat de mogelijkheid om langs de gehele fietsroute uniforme bewegwijzering aan te brengen als aanvulling op de gebruikelijke nationale bewegwijzering. Dit zou enerzijds kunnen
gebeuren door het plaatsen van informatiestenen of steles/pilaren („parelsnoer“) langs de route of door het
aanbrengen van plaquettes als aanvulling op de bestemmingsgerichte bewegwijzering (cf. fig. 3-1). Hierbij is
het ook van belang rekening te houden met de nieuwe bevindingen over de bewegwijzering voor fietssnelheidsverbindingen, die het resultaat zijn van een samenwerking tussen de Nationale Bewegwijzeringsdienst
(NBd), de Tour de Force en aanverwante instanties36. Deze pilotstudie zal focussen op de ontwerpbeginselen
die de zichtbaarheid van de bewegwijzering garanderen, zelfs bij hoge snelheden.

36 NBd: Pilot Wayfinding: www.bewegwijzeringsdienst.nl/blog/nbd-in-pilot-wayfinding-snelfietsroutes/
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DE/NRW Radschnellweg Standard

Veloroutenstandard (veloregion.de)

4m
(of 2,5 m bis 3 m)

Gecombineerd voetpad/fietspad: bestaand ten minste 2,5 m;
nieuw ten minste 3 m Gescheiden fietspad in één richting:
bestaand ten minste 1,6 m; nieuwe aanleg ten minste 2 m
Gescheiden fietspad in twee richtingen: 3 m

plus veiligheidsafscheidingsstrook
en voetpad van 2,5 m (indien nodig)

+ min. 0,5 - 0,7 m
plus veiligheidsscheidingsstrook naar de rijbaan
voor alle 3 de hierboven vermelde vormen van geleiding

Asfalt
(bestrating zonder schuine afloop)

Asfalt- of betonblokbestrating zonder
schuine afloop (geen watergebonden oppervlakken)

ERA, nachtzichtbaarheid/
zichtbaarheid op nat wegdek

Buiten de stad: markering
van de rijbaan aan beide zijden

Ja
(„geschikt voor dagelijks gebruik“)

Ja, voor zover het financieel haalbaar is en afhankelijk
van de situatie en de omgeving. Buiten de stad: adaptieve
verlichting. Aandacht voor natuurbescherming

Ja

Ja

Korte, vroege detectie

Niet gespecificeerd

Fig. 3-1: Combinatie van bestemmingsgerichte en routegerichte bewegwijzering met het knooppuntennetwerk
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Fig. 3-2: Voorbeelden van bewegwijzering door markeringen op de grond: Doorfietsroute in Groningen (NL),
Radschnellweg RS 1 bij Mülheim a.d. Ruhr (D) en Fietssnelweg F35 bij Enschede

Exclusieve, route-specifieke en grensoverschrijdende bewegwijzering heeft momenteel geen prioriteit bij
overheden langs deze fietscorridor, aangezien aan uitgebreide specificaties en normen van de landen zou
moeten worden voldaan. In Nederland gaat het om de eisen van de NBd, die onder leiding van de autoriteit Rijkswaterstaat zorgt voor een uniforme, begrijpelijke en doelgerichte bewegwijzering. In NRW is er een
fietsbewegwijzeringssysteem dat bestemmingsgerichte en routegerichte bewegwijzering combineert. Het
systeem beschrijft een uniforme bewegwijzering met normen waaraan moet worden voldaan37 als aanvulling
op de FGSV-brochure die in Duitsland nationaal van toepassing is38. Dit is een goede aanpak voor toekomstige bewegwijzering in Duitsland. In sommige districten van het Münsterland wordt dit systeem momenteel
herzien. Voor de hoofdroute van de fietscorridor wordt een pragmatische aanpak - aanvullende routegerichte
bewegwijzering - geadviseerd.
Deze aanpak zou ook kunnen worden aangevuld met grondmarkeringen op het fietspad. In de onderstaande
figuur worden drie voorbeelden gegeven. Een pictogram of logo kan de taak van bewegwijzering vervullen en
wordt vaak gebruikt voor fietsroutes. Bovendien kan gebruik worden gemaakt van markeringen aan de rand
en in het midden van de rijbaan, zoals in de normen voor fietsroutes van de stadsregio Münster39.
In een volgende stap in het masterplan wordt aanbevolen een uniform en vereenvoudigd logo te ontwikkelen
dat idealiter de samenhorigheid van alle gemeenten langs de route weerspiegelt. Het logo kan grensoverschrijdend worden ontwikkeld als onderdeel van een communicatie- en marketingplan met alle betrokken
belanghebbenden. Bestaande routenamen, zoals de F35 en de Veloroutes, moeten in overweging worden
genomen, met elkaar worden verbonden en zo nodig verder worden ontwikkeld.

37 Informatie over bewegwijzering voor fietsers in Noordrijn-Westfalen (HBR NRW)
38 Folder over bewegwijzering voor fietsers, FGSV
39 Catalogus van kwaliteitsnormen voor fietsroutes in de stadsregio Münster, blz S. 14 – Musterblatt M 1, Stand 7. März 2019
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3.5 Gestaltungsvorschlag
Op basis van de vergelijking van relevante ontwerpparameters voor fietsroutes en de input van belanghebbenden langs de route, moet gestreefd worden naar de implementatie van de volgende ontwerpparameters
in het kader van het Masterplan Fietscorridor Zwolle - Enschede - Münster:
-

Fietsstrook met een breedte van ten minste 3 m
(bij tweerichtingsverkeer en op een aantal segmenten is een gedeelde stoep/fietsstrook mogelijk)

-

Fietsstrook voor grote aantallen fietsers > 3 m

-

Gescheiden voetpad van 2,5 m breed in gebieden met veel voetgangers

-

Vlak asfaltwegdek
(op sommige plaatsen rood gekleurd)

-

Uniforme bewegwijzering

-

Uniforme rijstrookmarkering
(kantmarkering en, vanaf 3 m, asmarkering)

-

Verlichting afhankelijk van situatie en omgeving
(kan indien nodig op verzoek worden ingeschakeld)

-

Voorrang op zijwegen en paden

-

Aangepaste en comfortabele wachttijden voor verkeerslichten
(detectie en adaptieve regeling indien nodig)

Huidge rijbaan

1,75 m

3m

1m

Berm

Fietspad

Berm

(veilige ruimte)

Aan te leggen fietspad buiten bebouwde kom
Fig. 3-3: Voorbeeld van een dwarsdoorsnede van een fietspad met een min. breedte van 3 m
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4. HET TRACÉ
4.1 Tracékeuzes
De bestaande verkeerroutes - met name de spoorlijn - vormen samen met de vestigingsgebieden langs de
corridor de basis van het tracé. Dit omvat ook de routes van de afzonderlijke projecten die in aanmerking
komen. Door te kiezen voor een route die grotendeels parallel en langs de spoorlijn loopt, worden belangrijke
fietsbestemmingen automatisch bereikbaar, zoals stations, stadscentra, dorpskernen en kennisinstellingen of
scholen. Een doelstelling wat betreft ruimtelijke ordening is het verminderen van het grondgebruik en van de
bodemverharding. De planning van het tracé door onbebouwd gebied, waar nog geen vervoersroutes zijn,
dient dus niet verder te worden nagestreefd. Aan de Duitse kant kunnen op die manier ook lange planologische juridische procedures worden vermeden die de realisatie vertragen. Dit is ook in Nederland een bekende
uitdaging.
Naast een hoofdroute komen er dwarsverbindingen of feeders naar de haltes op de spoorlijn Zwolle –
Enschede - Münster, zodat de fietsroute zich ontwikkelt tot een comfortabel alternatief voor het gemotoriseerde particulier vervoer voor zowel dagelijks als recreatief verkeer. Met behulp van feeders zal het ook
mogelijk zijn grotere woonwijken op de fietscorridor aan te sluiten.
Concrete fietsroutes, met name voor het gebied binnen de bebouwde kom, worden in het masterplan niet
gespecificeerd. De beschrijving van de route is uitsluitend gebaseerd op informatie over bestaande plannen. De discussie over de tracékeuzes maakt deel uit van het publieke en politieke debat en de komende
publieksvoorlichtingen, en dit valt buiten de scope van het masterplan.

4.2 Deeltrajecten
De hoofdroute kan grofweg worden verdeeld in de volgende 6 deeltrajecten, inclusief lengte, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zwolle – Nijverdal:
Nijverdal – Enschede:
Enschede – Gronau – Ochtrup:
Ochtrup – Steinfurt:
Steinfurt – Altenberge:
Altenberge – Münster:

32 km
37 km
21 km
12 km of 16 km
16 km
5 km

De factsheets van de afzonderlijke deeltrajecten zijn te vinden in de bijlage van het masterplan. Ze zijn zo
gestructureerd dat ze een overzicht geven van de belangrijkste kenmerken van de route.
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Fig. 4-1: Overzicht van de trajecten 1 t/m 6

4.2.1 Zwolle - Nijverdal
De Hanzestad Zwolle markeert het begin- en eindpunt van de fietscorridor. Met zijn middeleeuwse centrum,
omringd door de stervormige Stadsgracht, nodigt het bezoekers uit om uit te gaan, te winkelen en deel te
nemen aan culturele evenementen. Een van de blikvangers van de stad, de Sassenpoort, ligt niet ver van het
station van Zwolle, dat via een aanvoerweg verbonden is met het beginpunt van de fietsroute. De gemeente
Zwolle is verantwoordelijk voor de planning van de aanvoerweg.
De route Zwolle - Nijverdal begint bij de Wipstrikkerallee als onderdeel van het „Kernnet Fiets“ van de provincie Overijssel40. De weg voert in zuidoostelijke richting de stad uit en loopt onder de N35 door. Vanaf hier
loopt het deels als vrijliggend tweerichtingsfietspad via Wijthmen naar Heino parallel aan de N35. Het station
van Heino ligt op ongeveer een kilometer van het centrum en vereist een toevoer naar de fietsroute, die eventueel over het stationspad kan worden geleid. Na Heino loopt de route weer parallel aan de N35 in het zuiden
van Heino tot hij na ongeveer 4 km Raalte bereikt.
In Raalte is het station te bereiken via de kortste route (< 1 km). Zowel Zwolle als Raalte dienen als knooppunten voor de verbinding met andere fietssnelverbindingen, bijvoorbeeld richting Ommen en Deventer.
Het centrum van Raalte wordt gepasseerd via de Zwolsestraat, de Enkestraat en de Almelossestraat. Ten
noorden van het industrieterrein wordt de spoorlijn gekruist. De fietsroute loopt dan in oostelijke richting
noordwaarts langs de N35. Na het dorp Mariënheem te zijn gepasseerd, kruist de fietsroute de spoorlijn. Ongeveer een kilometer voor het dorp Nijverdal, dat tot de gemeente Hellendoorn behoort, gaat de route weer
onder de spoorlijn door en volgt de loop van het Goudzoekerspad door het beschermde gebied Sallandse
Heuvelrug naar de rand van Nijverdal. Hier sluit de route aan op de route van de „Fietssnelweg F35“. Binnen
de stad loopt de route parallel aan zowel de N35 als de spoorlijn, zodat station Nijverdal zonder omwegen op
de route is aangesloten.

40 Provincie Overijssel (2019): Ontwerpnota Zwolle – Nijverdal. Verkenning Regionale Snelfietsroute
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4.2.2 Nijverdal - Enschede
Dit tracédeel komt overeen met het tracé van de „Fietssnelweg F35“, die van Nijverdal naar Wierden loopt,
parallel aan de spoorlijn en de N35 door landbouwgebied. Vanuit Nijverdal blijft de F35 eerst aan de noordzijde van de spoorlijn Zwolle-Almelo. Bij de Vossenbosweg kruist hij de spoorlijn en gaat dan aan de zuidkant
verder richting Wierden. Aan de westkant van Wierden loopt het fietspad aan de noordkant van de N35 en
kruist samen met de N35 de spoorlijn Deventer-Almelo.
Aan de zuidrand van het dorp Wierden volgt de route grotendeels de loop van de (oude) rondweg van Wierden. De route loopt ook gedeeltelijk parallel langs de „Wierdense Aa“. Het station van Wierden moet worden
verbonden via een aanvoerweg. Hiervoor is een losstaande planning nodig. Het fietspad loopt tussen het
oude en het nieuwe Wierden (nieuwbouwwijk Zuidbroek met ongeveer 1.500 wooneenheden). In het oosten
van Wierden kruist men zowel de N36 als het Buitenhavenkanaal op weg naar Almelo. Tot Almelo loopt de
route parallel langs de Wierdensestraat tot vlak voor de spoorlijn Zwolle - Enschede. Het station van Almelo
ligt in de directe nabijheid van de route. Hier is de verbinding via een deel van de F35 naar Vriezenveen mogelijk via het knooppuntensysteem.
In het zuiden loopt het fietspad in westelijke richting langs de verlaagde spoorlijn. In Almelo de Riet zijn er
twee routemogelijkheden:
1. De meest voor de hand liggende route is direct langs de spoorlijn.
De beschikbare ruimte hiervoor is beperkt
2. Een alternatieve route loopt via de Bornebroeksestraat en langs de Weezebeek

Van Almelo naar Borne zal de route aan de zuidkant van de spoorlijn gaan lopen. Parallel aan de spoorlijn is
al grond aangekocht. De route doorkruist daarmee een van de oudste Twentse landschappen, genaamd De
Groene Poort, dat in de toekomst verder zal worden ontwikkeld als landschapspark. Er zijn twee opties voor
een deel van de route naar het westelijk vestigingsgebied van Borne:
1. Een doorgaande parallelroute langs de spoorlijn naar de Beerninksweg in Borne
2. Of de route via de bestaande Esweg en de Meester Thienweg naar Borne

In het stedelijk gebied van Borne volgt de route het tracé van de Beerninksweg naar de Bornebroeksestraat.
Wegens onvoldoende ruimte door de bestaande bebouwing kan de route niet parallel langs de spoorlijn blijven lopen. De route kruist hier de spoorlijn en loopt dan parallel aan de spoorlijn aan de noordzijde. De route
loopt direct langs het station van Borne.
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Om het stedelijk gebied van Hengelo te bereiken, kruist de fietsroute zowel de Amerikalaan als de snelweg A1
door middel van een brugconstructie. Aan de noordwestelijke rand van Hengelo ligt een industrieterrein. Aan
de westzijde van het industrieterrein loopt het fietspad aan de noordzijde van de spoorlijn.
De route loopt door de wijk Weidedorp aan de Bankastraat, doorkruist de Deldenerstraat en bereikt uiteindelijk
via de Spoorstraat het station van Hengelo. In oostelijke richting kruist de route het Industrieplein en komt uit
op het parallelle pad Ls, dat via het Twekkelerplein richting het Watertorenpark en de stad Enschede loopt. De
F35 doorkruist het park en loopt direct parallel ten zuiden van het spoor. Door middel van een tunnel kruist
hij het spoor bij station Enschede Kennispark, zodat de route ten noorden van het spoor wordt voortgezet. De
route volgt het spoor en gaat bij de Lambertus Buddestraat naar het noorden om vervolgens via de Spoordijkstraat over de Tubantiasingel te lopen. Via de Brandweerstraat loopt de route ten noorden van station
Enschede via de Molenstraat langs het gemeentehuis naar de Oldenzaalsestraat.
4.2.3 Enschede - Gronau - Ochtrup
Het traject van Enschede naar Gronau bevindt zich nog voor 90% in de planningsfase en zal na 2021 worden
aangelegd. In Enschede sluit de route aan bij het deeltraject van de F35 richting Oldenzaal. Vanaf station
Enschede volgt de route de Molenstraat in het centrum tot deze bij de kruising met de Oldenzaalsestraat
overgaat in de Oosterstraat. In oostelijke richting loopt de Oosterstraat parallel aan de spoorlijn tot aan het
EUREGIO-industrieterrein bij de kruising met de Euregioweg. Vanaf de spooronderdoorgang bij station De
Eschmarke loopt de route ten zuiden van de spoorlijn. Het traject tussen de Euregioweg en het station wordt
beïnvloed door de komende ontwikkeling van het nieuwe ontwikkelingsgebied Eschmarkerveld, aangezien in
het tracé rekening moet worden gehouden met de civieltechnische werkzaamheden voor de ontwikkeling van
dit gebied.
Tussen de stations De Eschmarke en Glanerbrug tot aan de Duits-Nederlandse grens is een route parallel
aan de spoorlijn mogelijk. Ten zuiden van het spoor gaat de route de grens over en volgt dan de loop van
de L510. Deze gaat van de Enscheder Straße over in de Herman-Ehlers-Straße en de Ochtruper Straße. De
route nadert de spoorlijn weer bij de grens met het Kreis Steinfurt en gaat eerst onder de A31 door alvorens
de spoorlijn over te steken. Ten noorden van het station van Ochtrup volgt de route verder de L510, die als
Gronauer Straße het stadscentrum doorkruist.
4.2.4 Ochtrup - Steinfurt
Hier wordt de fietscorridor overspannen door twee tracévarianten, die door de belanghebbenden in een open
discussie moeten worden vastgesteld:
1. Directe routing langs de L510 volgens RVK Velo-/Hauptrouten, Kreis Steinfurt.
Deze route ligt voor de doorgaande fietser het meest voor de hand.
2. Indirecte routering via Metelen: De variant komt overeen met de zuidelijke route die in het
		 TRIANGEL-project is beschreven. Aansluiting incl. verbinding met station Metelen Land.
		 De nadruk zou dan komen te liggen op een toeristische route.
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4.2.5 Steinfurt - Altenberge
De route van Steinfurt naar Altenberge volgt de loop van de L510. Dit is de snelste verbinding tussen de twee
gemeenten. Het wordt ook beschreven door het hoofd/fietsroutenetwerk van het Kreis Steinfurt. Aangezien
een directe route door een beschermd natuurgebied echter tot problemen leidt in het kader van de natuurbeschermingswetgeving, heeft de stad Steinfurt feedback gegeven over twee andere mogelijke alternatieve
routes. Voor de volledigheid zijn deze opgenomen in het profiel in de bijlage van het masterplan. Het definitieve tracé moet in de toekomst door de stad Steinfurt zelf worden bepaald.
4.2.6 Altenberge - Münster
Het traject Altenberge - Münster maakt deel uit van het fietsroutenetwerk van de stadsregio Münster.
Als radiaal biedt het traject een directe verbinding van Altenberge naar het centrum van Münster
(Promenade) vanuit het noordwesten. Op het grondgebied van de gemeente Altenberge verlaat de route
het stadscentrum vanaf de rotonde van Boakenstiege en loopt langs de L510 naar de rand van Altenberge.
Vanaf de rotonde „Eisscholle“ (L510/L874/K50) loopt de route over het ongeveer 4,2 km lange, afzonderlijk
beheerde bestaande fietspad langs de L510 tot aan de gemeente-/stadsgrens (Krummer Bach). Vanaf de
gemeenschappelijke gemeentegrens loopt de route verder noordwaarts over de L510 naar MünsterNienberge. Op dit traject loopt de route door het centrum van Nienberge.
Nadat de stadsrand is gepasseerd, kruist de route de snelweg A1. Vanaf de rotonde Steinfurter Straße/
Haus Uhlenkotten buigt de route naar het zuidwesten af en kruist de rijksweg B54, alvorens de Horstmarer
Landweg te volgen. Bij de Horstmarer Landweg loopt de route langs weiden en velden en langs talrijke studentenwoningen en universitaire sportfaciliteiten. Bij Orléans-Ring wordt een kort stuk van het tweerichtingsfietspad naar het zuiden gebruikt. Op het kruispunt van de Orléans-ring en de Wilhelmstraße buigt de route
af naar het oosten, de Wilhelmstraße in. De route volgt de loop van de Wilhelmstraße tot de kruising van de
Einsteinstraße/ Steinfurter Straße/ Neutor. De route sluit aan op de Münsteraner Promenade via de straat
„Neutor“.
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5. KOPPELING MET EUREGIORAIL
Het traject van de fietscorridor van Zwolle via Enschede naar Münster loopt langs de spoorlijn Zwolle - Münster. De hoofdfietsroute moet via feeders worden verbonden met de stations. Binnen de vestigingsgebieden
moeten verschillende vormen van geleiding en verbindingsmogelijkheden door de gemeenten zelf worden
vastgesteld; daarom worden deze als routecorridors aangegeven. Naast de vast te stellen aanvoermogelijkheden moet ook rekening worden gehouden met de door de gebruikers zelf ontwikkelde routes, bijvoorbeeld
via paden.
Multimodaliteit wordt bevorderd door een goede aansluiting van stadscentra via feeders op de aansluitpunten met het openbaar vervoer. Dit betekent dat de kwaliteit en het uiteindelijke nut van de fietsroute, zowel
voor de vrijetijdsbesteding als voor het dagelijks verkeer, sterk afhankelijk zijn van kwalitatief hoogwaardige en
samenhangende verbindingspunten met andere vervoerswijzen.
Er wordt gestreefd naar de verdere ontwikkeling van een aantal stations tot mobiliteitshubs. Als hoogwaardige verbindingspunten vergemakkelijken zij de overstap naar andere vervoermiddelen en kunnen zij, door de
verblijfskwaliteit te verbeteren (b.v. door zitplaatsen aan te brengen), in de toekomst ook geschikt zijn om uit
te rusten of een pauze in te lassen. De uitrusting van een mobiliteitshub hangt ook af van de plaatselijke omstandigheden en de verwachte capaciteitsbenutting. Een station als dat van Zwolle, dat dagelijks door meer
dan 50.000 reizigers wordt gebruikt, heeft een groter dienstenaanbod dan kleinere stations. Afhankelijk van
de doelgroep is het bijvoorbeeld mogelijk om het station uit te rusten met afsluitbare fietsboxen waarin ook
(elektrische) fietsen kunnen worden gestald.
Een hoogwaardig overstappunt biedt het volgende:
- Overstappen op de trein
- Overstappen op de bus
- Autodelen (verschillende aanbieders)
- Fietsverhuursysteem41 (openbaar, particuliere aanbieders)
- Afsluitbare en tegen weersinvloeden beschermde fietsenstallingen of fietskluizen
- Taxi (verschillende aanbieders)
- Oplaadmogelijkheid voor e-bikes
Vermeldenswaardig is ook de mogelijke verbetering van de grensoverschrijdende ticketing voor fietsverhuur.
Uiteenlopende tariefgebieden bemoeilijken de grensoverschrijdende mobiliteit. In dit opzicht kan het pendelen per fiets aantrekkelijker worden gemaakt. Dit omvat bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om met één enkel
abonnement gebruik te kunnen maken van de verschillende huurfietssystemen aan weerszijden van de grens.
Mobiliteitsknooppunten binnen de vervoerscorridor zullen verschillende vervoermiddelen op zinvolle wijze
met elkaar verbinden. Dit is van bijzonder belang voor de ongeveer 1 miljoen mensen die in de corridor
wonen: De dichtstbevolkte stad langs de corridor is de universiteitsstad Münster met 315.000 inwoners, op
afstand gevolgd door de universiteitsstad Enschede met 160.000 inwoners en Zwolle met 130.000 inwoners.
Hengelo met 81.000 inwoners ligt voor op Almelo met 73.000 inwoners. Daarna volgen Gronau met 49.000
inwoners en Steinfurt met 35.000 inwoners.
Grote werkgevers en industrieterreinen, samen met onderwijsinstellingen zoals middelbare scholen en beroepsonderwijs, (technische) hogescholen of universiteiten, zijn belangrijke bestemmingen voor het dagelijkse
fietsverkeer. Naast de universiteiten in Münster en Enschede zijn ook de afdelingen van de Hogeschool
Münster in Steinfurt interessante bestemmingen, omdat vooral scholieren en studenten de fiets als goedkoop vervoermiddel gebruiken. Hetzelfde geldt voor de Hogeschool Saxion in Enschede en de Hogeschool
Windesheim in Zwolle. Scholieren en studenten vormen samen met forenzen een belangrijke doelgroep van
de fietscorridor, aangezien zij voornamelijk de fiets en het openbaar vervoer als beschikbare vervoermiddelen
kiezen. Kortom, er is een groot potentieel voor het gebruik van beide vervoerswijzen binnen de corridor.
De koppeling met EuregioRail - d.w.z. tussen de fietscorridor en de spoorcorridor - kan aanzienlijk worden
geïntensiveerd door middel van synergie, waaraan goede feeders, de ontwikkeling van mobiliteitshubs en het
bestaande potentieel allen bijdragen!
41 Dit aanbod kan (elektrische) huurfietsen omvatten, maar ook bakfietsen, e-scooters
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Een doorlopende en veelgebruikte grensoverschrijdende fietssnelverbinding stelt de steden Zwolle, Enschede
en Münster en de gemeenten langs de fietscorridor in staat de (grensoverschrijdende) fietsmobiliteit voor
diverse gebruikers te intensiveren. Dit vergroot de bereikbaarheid.
De route moet over de gehele lengte goed herkenbaar, bewegwijzerd en gemarkeerd zijn. Bij de verdere projectplanning moet een goed evenwicht worden gevonden tussen de Duitse en de Nederlandse aanpak bij de
concrete planning en uitvoering. Wederzijdse aandacht voor nationale kenmerken van zo’n fietssnelverbinding
is bij alle deelnemers in de EUREGIO en daarbuiten bekend: De technische details in combinatie met het
diepgaand ambtelijk denken aan Duitse zijde kunnen projecten evenzeer vertragen als de snelle resultaatgerichte aanpak aan Nederlandse zijde. Het project moet trachten de Duitse en Nederlandse planningsdetails
op elkaar af te stemmen in naam van het algemene doel en een snelle uitvoering. Beide partijen profiteren
van grensoverschrijdende samenwerking en wederzijds leren. In het kader hiervan wordt ook aanbevolen naar
de ontwikkelingen in het mobiliteitsbeleid te kijken om de krachten te kunnen bundelen.
Aan Duitse kant moeten de verschillende voorschriften rond planning, bouw en exploitatie die specifiek zijn
voor de aannemers, in onderling overleg worden verduidelijkt. In het belang van het gehele project moeten
vooral de daarmee verband houdende financieringskwesties tussen de gemeenten en de nationale wegenbouwinstantie van NRW worden geregeld, zo nodig via ministeriële bemiddeling. Al met al is een weloverwogen aanpak zonder het grote geheel uit het oog te verliezen noodzakelijk voor het slagen van het project!
In dit verband kan de EUREGIO een voortrekkersrol spelen in haar functie als grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gemeenten, netwerk en platform voor belanghebbenden.
Bij de verdere planning moet veel aandacht worden besteed aan het onderzoeken van het gebruikerspotentieel van afzonderlijke secties. Op basis van bepaalde bevindingen kan dit resulteren in hogere eisen voor de
uitvoering van deze secties. Er kunnen ook maatregelen worden genomen om de fietsmobiliteit te bevorderen en zo de voordelen van de route te vergroten.
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Het doel is de hoofdroute om te vormen tot een voorkeursroute. Vervolgens wordt er een uitvoeringsplan
gemaakt. In de toekomst kunnen de volgende punten verder worden uitgewerkt:
		

Concrete vastlegging van het hoofdtraject in de corridorgebieden, en ook bepaling van
de tracés voor de feeders (routebepaling)

-

Beoordeling van het potentieel van de route

-

Bepaling van de vorm (binnen en buiten de bebouwde kom)

-

Kruisingen en kruispunten met verkeerswegen of watergangen

		

In het bijzonder de verkeers-, ontwerp- en stedenbouwkundige integratie in stedelijke
en dichtbevolkte stedelijke ruimten, en ook de integratie in het landschap

		

Uitgewerkte oplossingen met gedetailleerde routebeschrijving, inclusief
kostenberekeningen voor de afzonderlijke trajecten

-

Doelgroepgericht communicatieplan en corporate design, eventueel lobbywerkzaamheden

-

„Fietsstimuleringsplan“: Maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren

-

Evaluatie- en monitoringplan

-

Financiering en eigenaarschap

-

Kosten-batenanalyse voor aan te passen secties
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BIJLAGE:
Factsheets van de deeltrajecten

Verklaring
Masterplan: Fietspaden planning

Planvorming/verkenning
Alternatieve route
Uitvoering in 2019-2021
Corridorroutes
Gerealiseerd
Regionale routes/F35
Fietspad Triangel
Radbahn Münsterland Coesfeld - Rheine

Andere fietspaden
Kernet Fiets (Provincie Overijssel)
Velorouten Stadtregion Münster
Haupt-/ Veloroutennetz (Kreis Steinfurt)
Alltagsroutennetz (Kreis Borken)

Spoorlijn
Dienstwegen
Administratieve grenzen
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Deeltraject 1:

ZWOLLE – NIJVERDAL

Lengte [km]:

32 km

Locatie(s):

binnen en buiten de bebouwde kom

Beheerder:

Gemeenten, Provincie

Kenmerken/inrichting:

aparte fietsstrook, beschermende strook, fietsstrook

Potentieel (fietsers/etmaal):

<1.000 (Heinoseweg, Ganzepanweg) – 5.000 (Zwolle)

Bestaand tracé:

F35

Opmerkingen:

Feeders stations Raalte en Heino te bepalen door
de gemeenten
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Deeltraject 2:

NIJVERDAL - ENSCHEDE

Lengte [km]:

37 km

Locatie(s):

binnen en buiten de bebouwde kom

Beheerder:

Gemeenten, Provincie

Kenmerken/inrichting:

aparte fietsstrook, beschermende strook, fietsstrook

Potentieel (fietsers/etmaal):

<1.000 (Alemloseweg, Borne) – > 2.500 (Almelo, Hengelo, Enschede)

Bestaand tracé:

F35

Opmerkingen:

Feeder station Wierden via fietsnetwerk binnen de bebouwde kom
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Deeltraject 3:

ENSCHEDE - GRONAU - OCHTRUP

Lengte [km]:

21 km

Locatie(s):

binnen en buiten de bebouwde kom

Beheerder:

Gemeenten, Kreis, deelstaat

Kenmerken/inrichting:

aparte fietsstrook, beschermende strook, fietsstrook

Potentieel (fietsers/etmaal):

Bijzonder hoog potentieel aan fietsers tussen Münster-Enschede
(volgens RVK Kreis Steinfurt).

Bestaand tracé:

Aansluiting op F35, dagelijks wegennet van Kreis Borken; hoofd-/
Veloroutennetwerk van Kreis Borken (toekomstig); hoofd-/
Veloroutennetwerk en model-sectie „snelle fietsmobiliteit“ van
Kreis Steinfurt.

Opmerkingen:

geen
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Deeltraject 4:

OCHTRUP - STEINFURT-BURGSTEINFURT

Lengte [km]:

12 km of 16 km

Locatie(s):

binnen en buiten de bebouwde kom

Beheerder:

Gemeenten, Kreis, Land

Kenmerken/inrichting:

Nog vast te stellen

Potentieel (fietsers/etmaal):

Bijzonder hoog potentieel aan fietsers tussen Münster-Enschede
(volgens RVK Kreis Steinfurt)

Bestaand tracé:

Hoofd-/ Veloroutennetwerk en model-sectie „Snelle fietsmobiliteit“
van Kreis Steinfurt

Opmerkingen:

Dit traject wordt alleen als corridor getoond vanwege de verschillende
tracévarianten. Bij de verdere planning moet na een vergelijking van
varianten (inclusief de vorm van begeleiding van het fietsverkeer) een
voorkeurstracé worden uitgewerkt.
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Deeltraject 5:

STEINFURT-BURGSTEINFURT ALTENBERGE

Lengte [km]:

16 km

Locatie(s):

binnen en buiten de bebouwde kom

Beheerder:

Gemeenten, Kreis, Land

Kenmerken/inrichting:

aparte fietsstrook, beschermingsstrook of fietsstrook

Potentieel (fietsers/etmaal):

Bijzonder hoog potentieel aan fietsers tussen Münster-Enschede
(volgens RVK Kreis Steinfurt)

Bestaand tracé:

Hoofd-/ Veloroutennetwerk en model-sectie „Snelle fietsmobiliteit“
van Kreis Steinfurt

Opmerkingen:

Voorgestelde varianten buiten het tracé langs de L510
(stad Steinfurt); feeder naar station Nordwalde door de gemeente
Nordwalde zelf te bepalen
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Deeltraject 6:

ALTENBERGE - MÜNSTER

Lengte [km]:

15 km (waarvan 5 km gemeentelijk gebied Altenberge)

Locatie(s):

binnen en buiten de bebouwde kom

Beheerder:

Gemeenten, Kreis, kreisfreie Stadt, Land

Kenmerken/inrichting:

gescheiden tweerichtingsfietspad, fietsstrook

Potentieel (fietsers/etmaal):

Bijzonder hoog potentieel aan fietsers tussen Münster-Enschede
(volgens RVK Kreis Steinfurt).

Bestaand tracé:

Fietsroutenetwerk van de stadsregio Münster; hoofd-/
Veloroutenetwerk en model-sectie „Snelle fietsmobiliteit“
van Kreis Steinfurt

Opmerkingen:

Feeders te bepalen door de gemeente zelf
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