
Veilige Fietsroute Eerbeek – Zutphen 

Presentatie ouders: Els Holsappel en Ellen Zengerink 

 
Waarom kiezen voor een school in Zutphen? 

Voor Dalton – en maatwerkonderwijs (veel ouders in Eerbeek kiezen bewust NIET voor Zutphen), 

de fietsroute wordt te gevaarlijk gevonden. De ouders die wel kiezen om hun kind naar het VO op 

een Zutphense  school te sturen zijn elke dag weer opgelucht als zoon of dochter veilig thuiskomt `s 

middags.  

Route van de muziekkoepel Eerbeek naar het Stedelijk in Zutphen: (link fimpje op YouTube 

gemaakt door Thomas Holpsappel) 

Veilige deel van de route: de Kanaalweg; de Voorstondensestraat tot de kruising met de Hallsedijk; 

Wijk De Hoven tot aan de school.    

Onveilige deel van de route: Oversteek Apeldoornseweg (Kanaal); Voorstondensestraat vanaf 

kruising met Hallsedijk; Voorsterweg;Windheuvelstraat; Baankstraat tot de woonwijk De Hoven. De 

fietsende kinderen geven aan “Mam, het gaat hier bijna elke dag mis”! en ouders zijn elke dag 

opgelucht asl zoon of dochter veilig thuiskomt ’s middags.  

Belangrijkste risico’s: Duiding 60 km. wegen (geen herhaling en geen handhaving); geen of 

onvoldoende  snelheidsbeperkende drempels; geen vrijliggende fietspaden; onoverzichtelijke 

bochten (hoge begroeiing); veel gaten in het wegdek; landbouw – en sluipverkeer.     

Wat is er gedaan? 

Gesprek met ambtenaar Onderwijs en ambtenaar Verkeersveiligheid In november 2017; geen geld 

voor snelheidsbeperkende maatregelen en zeker niet voor vrijliggende fietspad; fietsroute is geen 

hoofdroute en daarom geen financiering in recreatiebudgetten. 

Afspraken na gesprek met gemeente: 

Maatregelen matrixborden om automobilisten bewust te maken van hun snelheid (actie wordt 

uitgevoerd); pilot plaatsen mottoborden die inspelen op de emotie van weggebruikers (in de trant 

van “Ook uw kind kan hier fietsten”); educatie scholieren groepen 7-8 en middelbare 

scholieren,o.a. op landbouwverkeer en campagne “aandacht op de weg”(.o.a. smartphonegebruik); 

verzoek indienen om snelheidscontrole politie (met VVN). 

Uitgevoerde maatregel tot nu toe: matrixbord op veilige deel route (Voorstondensestraat voor de 

kruising met de Hallsedijk).  

Mail naar lijsttrekkers gemeente Brummen: aandacht vragen voor problematiek. 

Bericht in lokale krant: Gemeente Brummen vraagt subsidie aan voor verbetering van BESTAANDE 

fietspaden; geen geld gevraagd voor aanleg fietspaden die onze kinderen veilig naar school laten 

gaan?  

Coalitieakkoord: Haalbaarheidsonderzoek naar veilige fietsroute Eerbeek-Zutphen. 

Provincie Gelderland met campagne “ruim baan voor de fietser”: campagne provincie “Heel 

Gelderland fietst; stimuleren van fietsen; veilige fietsroutes in Gelderland ”. 

 


