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Fietsroutes in de gemeente Brummen: 

- Schoolroutes; Woon – werkverkeer;  

- Fietsknooppuntenroutes;  

- Overige toeristische routes 

- Inrichting en onderhoud 

Basisscholen: 

- Brummen en Eerbeek; oversteken drukke wegen en schoolzones 

- Leuvenheim, Hall en Empe; fietsverkeer vanuit buitengebied naar school+ geen vrijliggende 

fietspaden; landbouw/ en sluipverkeer 

Voortgezet Onderwijs:   

- Brummen - Dieren: Eenzijdig vrijliggend fietspad (oostzijde N348) met oversteek binnen de 

bebouwde kom van Leuvenheim; geen oversteek in Dieren.  

- Brummen - Zutphen (Oude IJsselbrug): Verkeerssituatie rotonde Zutphensestraat –Stroomdal - 

Vulcanusweg; Oversteek Zutphensestraat bij Michaelshoeve; Zutphensestraat tussen Kleine 

Vosstraat en Windheuvelstraat onjuist ingericht voor fietsers (oostelijke zijde geen vrijliggend 

fietspad). 

- Brummen - Zutphen (Nieuwe IJsselbrug): Verkeersveilige route; Sociale veiligheid minder. 

- Eerbeek – Dieren: Oversteek route Coldenhovenseweg – Loubergweg,  ook een optie voor de N 786 

voor vrachtverkeer in zuidelijke richting; verkeersveilige route via Soerensezand; sociale veiligheid 

is minder, maar alternatief via de Harderwijkerweg (vrijliggende fietspaden), oversteekbaarheid 

route N786 meenemen in ontwerpplan N786 Provincie Gelderland. 

- Eerbeek - Zutphen: Oversteek Apeldoornseweg; gehele route geen vrijliggende fietspaden, op 

gedeelte zandweg Voorstondensestraat na; landbouw- en sluipverkeer.  

- Eerbeek -  Apeldoorn: Oversteek Kanaal Zuid(verkeerslichten); verkeersveilige route (autoluwe kant 

Apeldoorns kanaal); optie N786 is verbindingweg tussen rotonde Eerbeekseweg – Harderwijkerweg 

- Loenenseweg naar Apeldoornseweg - Kanaal Zuid, dit is dezelfde route als schoolroute Eerbeek – 

Apeldoorn, meenemen in ontwerpplan N786 Provincie Gelderland.    

Woon – Werkverkeer: 

- Brummen: Vanuit Zutphen, Eerbeek en Dieren routes met vrijliggende fietspaden;  

- Eerbeek: Vanuit Brummen, Apeldoorn en Dieren routes met vrijliggende fietspaden; 

vanuit Zutphen geen vrijliggende fietspaden ( zie schoolroutes VO); op Coldenhovenseweg geen 

fietsvoorzieningen.  

- Algemeen: het is niet wenselijk om een tweerichtingen fietspad aan één zijde van de rijbaan te 

situeren. 

Fietsknooppuntenroutes: 

Spoorwegovergang Coldenhovenseweg; Loubergweg met oversteek Lageweg; Kanaalweg – 

Apeldoornseweg – Voorstondensestraat; N787 – Jaagpad; N787 – Oude Eerbeekseweg; N 345 – 

Zutphensestraat – Cortenoeverseweg; N345 – Tondensestraat; N345 – Breestraat – IJsselstraat; N786 – 

Badhuislaan – Broekdijk (gemeente Rheden). 

Overige toeristische routes /Nieuwe Landschapsroute Eerbeek - Brummen:   

- Rotonde Coldenhovenseweg voldoet niet voor fietsers; 

- Coldenhovenseweg vanaf rotonde Harderwijkerweg tot aan Enkweg zonder fietsvoorzieningen; 

- Oversteek Kanaalweg – Apeldoornseweg – Voorstondensestraat (zie ook schoolroutes VO en 

fietsknooppuntenroutes); 

- Oversteek N345 – Zutphensestraat – Cortenoeverseweg (zie ook fietsknooppuntenroutes); 

- Broekdijk – N786 – Badhuisweg (zie ook fietsknooppuntenroutes). 

Inrichting en onderhoud: 

- Fietsstroken: voldoende breedte volgens normen CROW; Symbolen goed zichtbaar 

Toeristische fietspaden: Voldoende breedte volgens norm,en CROW; goede bewegwijzering; begroeiing en 

bermen (gaten en maaien) 


