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1. Inleiding
1.1 Fiets volop in ontwikkeling

De fiets is volop in ontwikkeling en heeft zich in verschillende vormen
doorontwikkeld. Denk aan de bakfiets, maar ook aan de elektrische
fiets en speed pedelec. Iedere fiets heeft zo hun eigen snelheid.
Snelheidsverschillen vragen om aanpassingen aan de infrastructuur en
bredere fietspaden zodat fietsers elkaar eenvoudiger en veiliger
kunnen passeren.

Momenteel zijn er twee ‘routes’die veelvuldig worden gebruikt
door fietsers tussen Dalfsen en Zwolle. Afhankelijk van bijvoorbeeld
de herkomst en bestemming, kiest de fietser voor de oude
Hessenweg (route 1) of de route langs de zuidzijde van de Vecht
(route 2, in deze notitie aangeduid als de Vechtdalroute).
De gemeenten hebben samen het voornemen om beide routes te
verbeteren en op te waarderen naar snelfietsroutes.

Sinds de opkomst van de elektrische fiets is de fietsbare afstand
verschoven van circa 7,5 kilometer naar 15 kilometer. Afhankelijk van
de herkomst en de precieze bestemming, is de corridor Zwolle-Dalfsen
exact 15 kilometer. Naast scholieren uit Dalfsen, fietsen ook steeds
vaker forenzen naar hun werk in Zwolle. De gemeenten Zwolle en
Dalfsen zijn voornemens om de fietsroutes tussen beide kernen
verder op te waarderen tot snelfietsroutekwaliteit.
Goudappel Coffeng is door de gemeente Dalfsen en gemeente Zwolle
gevraagd om het proces rondom de snelfietsroute Dalfsen – Zwolle te
begeleiden. Deze ontwerpwijzer is hiervan het resultaat en levert
input voor het ontwerp. De opgave was om 1 augustus een voorlopig
ontwerp te hebben dat bestuurlijk vastgesteld kan worden, ter
voorbereiding van de verdere planvorming.

De route via Poppenallee naar het station (roze stippellijn) is een
minder veelvuldig gebruikte route en heeft op dit moment geen
prioriteit. Mogelijk dat in de toekomst ook gekeken wordt naar de
route via de Poppenallee.
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1.2 Samenwerken met andere projecten

Ruimte voor de Vecht

Naast dat de gemeente Zwolle en Dalfsen aan de slag gaan met de
uitwerking van de snelle fietsroute Zwolle - Dalfsen lopen er parallel
verschillende projecten op het tracé.

Samen met dertien partners streeft de provincie Overijssel ernaar
de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke
laaglandrivier. Het programma Ruimte voor de Vecht is daarbij het
uitgangspunt. Meer ruimte voor het water wordt hierin
gecombineerd met een veilige afvoer van hoogwaters,
ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van de
vecht.

N340
In de aankomende jaren wordt de N340 aangepakt en verlegd. De
oude Hessenweg wordt afgewaardeerd en krijgt aan de zuidzijde een
vrijliggend fietspad. Waar mogelijk wordt werk met werk
gecombineerd voor de realisatie van de snelfietsroute.

Living Lab regionale fietsroute Dalfsen Zwolle

Het waterschap start in 2019 in het kader van het programma
HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP) met een verkenning
naar het onderhoud van de dijken aan de zuidzijde van de Vecht. Naar
verwachting wordt in 2021 gestart met de uitvoering. Ook met dit
project wordt gezocht naar mogelijkheden om werk met werk te
combineren.

Het Living Lab is onderdeel van het onderzoeksproject Smart
Cycling Futures waarin onder andere Windesheim, de Gemeente
Zwolle en de Provincie Overijssel samenwerken. Waarbij het
onderzoek zich richt op het proces van plannen en ontwerpen met
als belangrijke leervraag: hoe kunnen we, in gezamenlijkheid, de
fietsroute zo aantrekkelijk en uniform mogelijk maken, zodat de
doelgroepen worden gemotiveerd om de route daadwerkelijk te
gebruiken?

Motie Hardenberg – Zwolle

Kernnetfiets

Door de Provinciale Staten is in maart 2018 een motie ingediend om
een kwalitatief hoogwaardige fietsroute Zwolle-Hardenberg verder uit
te werken en inzicht te geven in de financiële mogelijkheden en
planning. Ook door de gemeenteraden van Zwolle en Dalfsen zijn
dergelijke moties ingediend en aangenomen.

Samen met alle wegbeheerders heeft provincie Overijssel een
kernnet fiets samengesteld; een stelsel van regionale verbindingen
tussen kernen en functies, aangevuld met (boven)lokale
verbindingen. De route Zwolle-Dalfsen is hierin opgenomen.

HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP)
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1.3 Het proces
Om te komen tot een ontwerp zijn vijf sessies georganiseerd met
betrokkenen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen dagelijkse
fietsers, stakeholders, plaatselijke belangen en twee sessies met
ambtelijke experts. In het schema rechts is het proces schematisch
weergegeven.
Samen met (dagelijkse) fietsers Zwolle - Dalfsen, VVN Dalfsen,
gemeente Zwolle en gemeente Dalfsen zijn de op 20 april 2018
routes tussen Dalfsen en Zwolle verkend. Hierbij is gekeken wat
momenteel goed gaat, wat beter kan en waar kansen liggen.
Tijdens de sessie op 23 april 2018 met de stakeholders en
plaatselijke belangen zijn belangrijke randvoorwaarden opgehaald
en geïnventariseerd of er projecten gelijktijdig plaatsvinden.
Tweemaal is een ontwerpatelier georganiseerd (25 april en 30 mei
2018) waarbij ambtenaren van gemeente Zwolle en gemeente
Dalfsen vanuit verschillende disciplines bij elkaar kwamen. Hierbij
stond de beleving en de herkenbaarheid van de route centraal. Aan
een van de sessies nam ook een extern deskundige deel.
Tevens hebben gesprekken plaatsgevonden met het Waterschap
Drents Overijsselse Delta en ProRail om de plannen af te stemmen.

Figuur: Processchema
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1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de opgehaalde kansen en knelpunten
weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt gekeken wat de
opgehaalde informatie betekent voor het programma van
eisen voor de snelfietsroute.
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2. Kansen en knelpunten
In dit hoofdstuk geven de kansen en knelpunten weer die tijdens het
participatieproces voor het voorlopig ontwerp zijn opgehaald.

2.1 Kansen voor de snelfietsroute

•

Met de ontwikkelingen van de N340 wordt De Broekhuizen,
Vossersteeg en Ankummer Es naar verwachting rustiger. Dit biedt
kansen voor de inrichting of het verkeersluw maken van De
Broekhuizen.

•

Bij de stuw is het Waterschap voornemens om de
Stuwwachterswoning te renoveren en een huiskamer van te maken.
Deze plannen staan al vast. De aanwezigheid van fietsers en een
mogelijke snelfietsroute zijn aandachtspunten.

•

Kans voor innovatie doet zich voor om fietsers tijdig in te lichten als
er hoogwater is op de Vechtdalroute, zodat fietsers een andere
route kunnen kiezen.

Een aantal factoren bepalen of men voor de Hessenweg of
Vechtdalroute kiest. Dit is mede afhankelijk van:
•

Het tijdstip: ‘s avonds kiest men over het algemeen voor de
Hessenweg.

•

Herkomst en bestemming: Waar moet men in Zwolle zijn?

•

Seizoen: bij regen en wind kiest men eerder voor de Hessenweg,
hier is meer beschutting. Zomers gaat de voorkeur uit naar de
Vechtdalroute.

Dit biedt kansen om op in te spelen en mensen te verleiden om een
bepaalde route te nemen.

•

In Dalfsen is een duidelijke scholierenverzamelpunt, er zijn kansen
om deze plek beter te faciliteren en aan te kleden. Denk aan
schuilvoorzieningen. Ook op andere locaties wordt wel op elkaar
gewacht.
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KANSENKAART

Voor groepen fietsers
(scholieren) en fietsers
met verschillende
snelheden is een
breedte van 4 meter
gewenst.

Input verkregen tijdens participatieproces
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Voor groepen fietsers
(scholieren) en fietsers
met verschillende
snelheden is een
breedte van 4 meter
gewenst.
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2.2 Knelpunten
In de verschillende sessies zijn diverse knelpunten benoemd. Bij de
Hessenweg wordt het verkeer als hinderlijk ervaren, zowel het
doorgaande verkeer als verkeer op de parallelweg. Daarnaast is het
gedeelte tussen het spoor en de A28 erg donker en sociaal onveilig.
Op de Vechtdalroute ligt een uitdaging om een snelfietsroute te
realiseren. De route wordt als smal ervaren, met weinig beschutting en
achterstallig onderhoud van het wegdek en de bermen. Tevens rijdt er
soms sluipverkeer over de dijk. De route is niet voorzien van verlichting
en wordt als sociaal onveilig ervaren.
Bij de Stuw liggen uitdagingen om het hier comfortabeler te maken
voor de fietser in combinatie met aanwezige voetgangers. De brug is
een voetgangersbrug waar fietsers te gast zijn. Aan de zuidzijde wordt
de aanrijroute ter hoogte van de dijk als steil ervaren en is er weinig
zicht. Aan de noordzijde zijn er hoge banden die als niet
vergevensgezind worden ervaren.

Figuur: Vergevingsgezindheid van rotonde Kranenburgweg kan
verbeterd worden.

De Broekhuizen tot aan Dalfsen is minder comfortabel. De inrichting
van deze weg is een aandachtspunt. Op sommige plekken is het erg
smal door de bomen en is er sluipverkeer aanwezig. Ook is de
verharding wisselend: klinkers of asfalt.
Met name de toevoerroutes in Zwolle zijn een aandachtspunt. Om een
dekkend hoofwaardig fietsnetwerk te creëren is het wenselijk dat de
snelfietsroute aansluit op het stedelijk netwerk van Zwolle. De
snelfietsroute eindigt ergens, maar voor veel fietsers is dit nog niet hun
bestemming. Voor fietsers is het wenselijk dat de snelfietsroute
herkenbaar is en makkelijk te vinden.

Figuur: Dijkzichtweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, dit zorgt
bij Kranenburgweg voor onduidelijkheid en roodlicht negatie
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KNELPUNTENKAART

Voor groepen fietsers
(scholieren) en fietsers
met verschillende
snelheden is een
breedte van 4 meter
gewenst.

Input verkregen tijdens participatieproces
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KENLPUNTENKAART

Voor groepen fietsers
(scholieren) en fietsers
met verschillende
snelheden is een
breedte van 4 meter
gewenst.
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2.3 Overige opgehaalde informatie

Resultaat enquête scholieren

Beide gemeenten hebben zelf ook waardevolle informatie opgehaald.
Zo heeft gemeente Dalfsen scholieren geënquêteerd bij de
fietsopstelplaats en via social media. Gemeente Zwolle is aan de slag
gegaan met een enquête voor werknemers.

•

77 scholieren gesproken

•

Het merendeel fietst langs de Hessenweg

•

Verbeterpunten Hessenweg:

Resultaat enquête werkgevers

•

Verlichting

•

Minder verkeerslichten

•

20 respondenten

•

Onderhoud wegdek

•

Merendeel van de respondenten fietst via Vechtdalroute, deze
wordt als snelste en mooiste ervaren

•

Minder verkeer op parallelweg

•

Afwisseling in route (saai)

•

Het afwisselende landschap wordt als positief punt gezien van de
Vechtdalroute.

•

Kruispunt De Broekhuizen

•

De Vechtdalroute heeft weinig oponthoud

•

Verbeterpunten Vechtdalroute:
•

Meer blikvangers tegen afval

•

Minder verkeer over de dijk

•

Toevoerroutes in Zwolle

De opgehaalde informatie uit de verschillende sessies hebben input
geleverd voor het programma van eisen en het verkeerskundige
ontwerp.
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3. Uitgangspunten voor het voorlopig ontwerp
In hoofdstuk 2 zijn de kansen en knelpunten benoemd die uit de
verschillende sessies en enquêtes naar voren zijn gekomen. Deze
worden zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp.
In de sessies is de haalbaarheid van een snelfietsroute ten zuiden van
de Vecht ter sprake gekomen. De Vechtdalroute opwaarderen naar
snelfietskwaliteit, vergelijkbaar met de oude Hessenweg, lijkt niet
haalbaar in verband met de landschappelijke en recreatieve waarden.
In afstemming met de afdelingen Landschap en Groen (gemeente
Zwolle, gemeente Dalfsen en Provincie Overijssel) is tijdens het tweede
ontwerpatelier consensus bereikt over nieuwe uitgangspunten voor de
Vechtdalroute. Het voorstel is om van beide routes snelfietsroutes te
maken, maar wel duidelijk te laten verschillen van elkaar.
De gehanteerde uitgangspunten voor het ontwerp voor de
Vechtdalroute en oude Hessenweg zijn in de volgende tabellen
weergegeven. Deze uitgangspunten wijken soms af van de
ontwerpuitgangspunten voor snelfietsroutes van het CROW/Fietsberaad
en Kernnet Fiets Overijssel. Deze keuzes zijn gemaakt vanwege
specifieke locatiekenmerken en reacties tijdens het participatieproces.
Tevens zijn aandachtspunten, kansen en nader uit te werken punten
benoemd.

Thema

Uitgangspunten Vechtdalroute

Markering

een as-markering (indien noodzakelijk)

Breedte

3,5 meter

Opsluiting

halfverharding

Groen & beplanting

•
•

bij-vriendelijke bermen
geen bomen kappen

Verlichting

•

kruispunten en belangrijke punten,
minimale verlichting.
uitwerking: Nader te bepalen

•
Bewegwijzering

aansluiten bij huidige bewegwijzering en
herkenbaarheid

Marketing en
huisstijl

Aansluiten bij ontwerp 1609Bold

Figuur: Uitgangspunten Vechtdalroute
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De inrichting van de zuidelijke parallelweg van de N340 is onderdeel
van het provinciale project Vechtdal Verbinding. Dit project voorziet in
een basisinrichting. Aanvullingen daarop vanuit de gemeente Dalfsen
en Zwolle zijn bespreekbaar. Het ontwerp van de parallelwegen is
tijdens het proces om te komen tot het VO van de snelfietsroute
Zwolle-Dalfsen in principe geen onderwerp van gesprek.
Thema
herkenbaarheid
marketing en
huisstijl
kleur

Thema
groen & beplanting

grijs / zwart

markering

kant + as

Breedte

4,0 m

materiaal

asfalt (afwijkend van eerdere vastgestelde

opsluiting

vergevingsgezind

uitgangspunten en ontwerpprincipes, juni 2017)

voldoende afstand
aansluiten bij landschapsplan N340
bescherming tegen wind

Uitgangspunten oude Hessenweg
herkenbaarheid als fiets-/bromfietspad
of als fietsstraat
aansluiten bij ontwerp 1609Bold

Uitgangspunten oude Hessenweg

groen combineren met windschermen
verlichting

nader uit te werken: compleet verlicht

bewegwijzering

nader uit te werken: mogelijkheid tot
aangepast meubilair
reguliere bewegwijzering aanwezig
fietsknooppunten
Landelijke Fietsroute (LF)

kruispunten etw

fietsers voorrang, in praktijk afwijking
mogelijk door specifieke situaties,
bijvoorbeeld omdat de route afbuigt .

boogstralen wegvak ontwerpsnelheid 30 km/h
booogstralen
kruispunt
helling

r>5m

zichtlengte

ontwerpsnelheid 30 km/h

max. 1: 10 x hoogte

Tabel: Uitgangspunten oude Hessenweg
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Naast de geformuleerde uitgangspunten zijn aandachtspunten en
kansen benoemd voor de snelfietsroute. Daarnaast zijn er een drietal
punten die nader onderzocht moeten worden.

Kansen benoemd tijdens de participatie
Een beeldlogo of verlichting verwerken in de as-markering.

Aandachtspunten
De voorgestelde breedte voor de Vechtdalroute is 3,5 m en dat is in
dit geval mogelijk omdat:
• Hessenweg een parallelle route is, die voldoende breedte
(4 meter) biedt voor een snelfietsroute.
• De stroom fietsers één richting op gaat: ochtendspits naar Zwolle,
avondspits naar Dalfsen.
• De huidige situatie varieert van 2,5 tot 3,5 meter.
De route langs de Hessenweg opwaarderen tot
snelfietsroutekwaliteit.
Het behouden van de kleinschaligheid van Stuw Vechterweerd. De
stuw vormt een karakteristiek herkenningspunt voor het Vechtdal.
Gezamenlijk bepalen welke halfverharding voor de bermen
toegepast wordt en in bestek wordt opgenomen. Dit in afstemming
met afdeling landschap gemeente Zwolle en gemeente Dalfsen en
Drents Overijsselse Delta Waterschap.
Bij aanleg en onderhoud van de halfverharding moet de verharding
aansluiten op het betonnen fietspad.

Het HoogWaterBeschermingsProgramma een
toekomstbeeld/uitgangspunten meegeven over de snelfietsroute,
om werk met werk te combineren.
Beleving van de dijk verder versterken met bij-vriendelijkebermen. Hierdoor wordt de recreatieve waarde van de route verder
versterkt.
Een nieuw voorstel doen voor het landschapsplan Hessenweg,
rekening houdend met natuurcompensatie.
Intensiteit neemt af op wegen De Broekhuizen, Vossersteeg en
Ankummer Es door project N340. Deze route als herkenbare
fietsroute inrichten, waar de auto te gast is.
Nader te onderzoeken
Wat zijn de (innovatieve) mogelijkheden met verlichting op de dijk?
(zie hoofdstuk 5)
Wordt de Vechtdalroute meegenomen in strooibeleid en in hoeverre
is dit mogelijk in verband met Natura2000?
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4. Toevoerroutes Zwolle
Een veel genoemd aandachtspunt zijn de toevoerroutes rondom Zwolle.
Hoe sluit de snelfietsroute aan op het fietsnetwerk van Zwolle? Zodat
het voor fietsers een gemakkelijke en vanzelfsprekende overgang is
tussen de routes.
De route langs de oude Hessenweg sluit na de Kranenburgweg en de
fietstunnel onder de Ceintuurbaan aan op de Meppelerstraatweg
(regionale hoofdfietsroute) en komt vervolgens bij de binnenstad van
Zwolle.
De route ten zuiden van de Vecht sluit via het Roodhuizerpad aan op de
Dokter van Heesweg en stopt bij de Ceintuurbaan. Een directe
toevoerroute voor de zuidelijke fietsroute (naar Tussen de Verlaten) is
niet op een makkelijke wijze te realiseren.

Figuur: betonnen fietspad Meppelerstraatweg

Indien de zuidelijke route de kwaliteit (en naam) krijgt van een
snelfietsroute moet de route op een directe manier aangesloten
worden op het hoofdfietsnetwerk van Zwolle.
In de toekomst zijn er mogelijk kansen om de zuidelijke route
infrastructureel beter aan te sluiten. Dit moet nader onderzocht
worden.
Beide routes worden door middel van bewegwijzering en een
beeldmerk herkenbaar en zichtbaar. Dit verbetert de vindbaarheid van
de route. In een vervolgonderzoek kan gekeken worden waar de
bewegwijzering/beeldmerk geplaatst moeten worden.
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Een veel genoemd aandachtspunt zijn de toevoerroutes rondom Zwolle.
Hoe sluit de snelfietsroute aan op het fietsnetwerk van Zwolle? Zodat
het voor fietsers een gemakkelijke en vanzelfsprekende overgang is
tussen de routes.
De route langs de oude Hessenweg sluit aan op de Meppelerstraatweg
(regionale hoofdfietsroute) en komt vervolgens bij de grachten van
Zwolle.
De route ten zuiden van de Vecht loopt via het Roodhuizerpad en stopt
bij de Ceintuurbaan. Een directe toevoerroute voor de zuidelijke
fietsroute is niet op een makkelijke wijze te realiseren.

Figuur: Uitsnede fietsnetwerk Zwolle
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5. Verlichting

Verlichting is een thema wat verder wordt uitgediept, met de
innovatieve ontwikkelingen zijn namelijk tal van mogelijkheden.
Openbare ruimte.nu (mei 2016) beschreven de volgende innovaties
•

Ultraviolette deeltjes die overdag zonlicht opnemen. Er ontstaat
een soort gloed met sterretjes. In Cambridge is het Starpath
ontwikkeld en in Eindhoven het Van Gogh-Roosegaarde
fietspad.

•

Intelligente straatverlichting met behulp van
omgevingssensoren en draadloze communicatie. De lantarens
dimmen de lichten als er geen fietser of voetganger in de buurt
is.

•

Een weg bestaande uit zonnepanelen is eventueel ook een
optie. De wegen wekken hun eigen energie op voor de
verlichting. Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen in
Nederland.

Een ludiek voorbeeld van innovatie en creativiteit is het project van
kunstenaar Matthew Mazzotta in Cambridge. Hij heeft
straatverlichting ontwikkeld dat energie haalt uit hondenpoep. De
hondeneigenaren gooien de poep (in een biologisch afbreekbaar
zakje) in een cilinder, waar de poep wordt afgebroken door
bacteriën. Het methaangas die hierbij vrijkomt wordt uit de cilinder
geleid, waarna het gebruikt wordt om een ouderwetse gaslantaarn
aan te steken (Bron: Deopenbareruimte.nu).

Starpath, Cambridge

Intelligente straatverlichting

Van Gogh - Roosegaarde, Eindhoven

Energie uit hondenpoep (Wired.com)

Verdere verdieping voor verlichtingsmogelijkheden zijn in de
bijlage toegevoegd.

Solarroadways,com
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6. Vervolg

De ontwerpuitgangspunten zijn door de verkeersontwerper van de
gemeente Zwolle vertaald in een voorlopig ontwerp (VO), ook voor
het deel van de route dat in de gemeente Dalfsen ligt. Op basis van
dit VO is een kostenraming opgesteld. VO en kostenraming vormen
de basis voor verdere uitwerking van de route. Eventuele
aanpassingen gaan in overleg tussen beide gemeenten omdat
herkenbaarheid en uniformiteit belangrijke elementen van de route
zijn.

Volgorde van uitvoering
De snelfietsroute wordt in fases uitgevoerd en waar mogelijk
gecombineerd met andere projecten, waarbij werk met werk wordt
gemaakt.
•

De gemeente Zwolle start met werkzaamheden bij Tussen de
Verlaten en Maatgravenweg.

•

In Dalfsen is het voorstel aan de raad eerst aan de slag te gaan
met de route Ankummer Es (vanaf Leemculeweg) - Vossersteeg
- De Broekhuizen. Dit is inclusief het opwaarderen van de
fietsopstelplaats voor scholieren (Ankummer Es, hoek
Leemculeweg)

•

Het tracé oude Hessenweg is onderdeel van het provinciale
project Vechtdal Verbinding (N340).

•

De uitvoering van de definitieve maatregelen aan de
Vechtdalroute worden gecombineerd met het HWBP. In de
tussen gelegen periode worden kleine maatregelen uitgevoerd,
met name verbetering van de bermverharding.

De gemeente Zwolle en gemeente Dalfsen hebben de route
aangemeld voor subsidie bij de provincie Overijssel. Begin 2019 is
bekent of de provincie middelen beschikbaar stelt.
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7. Toelichting voorlopig ontwerp
De gemeente Zwolle heeft het voorlopige ontwerp gemaakt en
waar mogelijk alle opgehaalde input verwerkt.

Traject gemeente Zwolle
Het Roodhuizerpad wordt waar dat mogelijk is, verbreed naar een
profiel van vier meter in asfalt of beton. Op het oostelijk deel van
het Roodhuizerpad staan de bomen zo dicht bij de verharding dat
geen verbreding mogelijk is. Vanuit de visie op de Vechtdalroute
worden niet structureel bomen gekapt om de inpassing van de
snelfietsroute mogelijk te maken. Daar wordt uitsluitend een
kantverharding aangebracht.
De bajonet Roodhuizerpad – Kuyperhuislaan – Tussen de Verlaten
wordt vormgegeven met twee herkenbare gelijkwaardige
kruispunten. Hiervoor is gekozen omdat er onvoldoende ruimte is
om de doorgaande Vechtdalroute op een goede manier af te
buigen. De veiligste oplossing is dan het behouden van twee Taansluitingen waarbij de vormgeving van de route en de
kruispunten de herkenbaarheid borgen. Op beide kruispunten komt
een plateau.
Het wegvak langs het Zwolse deel van de Vecht krijgt een profiel
conform het eerder uitgevoerde deel met 3,6 meter asfalt en 0,4
meter bermverharding in beton. Voor de snelheidsremming worden
wegvakplateaus toegevoegd.

Traject Vechtdalroute (over de dijk)
Een deel van de dijk ligt in de gemeente Zwolle en een deel in
gemeente Dalfsen. Het voorstel is om op de korte termijn het fietspad
op de dijk te voorzien van grasbetonstenen aan weerzijden. Hiermee
neemt de vergevensgezindheid toe en wordt voorkomen dat fietsers
vallen door het hoogteverschil tussen het fietspad en de berm.

De ambitie voor het HoogwaterBeschermingsProgramma is een profiel
van overal 3,5 meter met grasbetonstenen. Op het Dalfser deel kent de
dijk smalle stukjes fietspad. Deze plekken worden al eerder verbreed
naar 3,0 meter als tussentijdse maatregel. Op het traject langs de dijk is
een rustplaats voorzien.
Verkeerskundig zijn er enkele kleinschalige maatregelen voor fietsers
voorgesteld in de omgeving van stuw Vechterweerd. Dergelijke
maatregelen zullen nader verkend en uitgewerkt worden met het
waterschap. Er is tijdens het ontwerpproces ook een voorstel gedaan
voor het verleggen van het huidige fietspad. Ter hoogte van de dijk is
dit pad erg steil. Een meer ambitieuze oplossing is het verleggen van
het pad en het aanpassen van de opgang over de dijk. Deze
maatregelen moeten samen met het waterschap nog nader verkend en
uitgewerkt worden. Naar verwachting zijn deze maatregelen niet op
korte termijn realiseerbaar.

Het voornemen is om de klinkerverharding bij de
spoorwegovergang te vervangen voor beton.
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Traject gemeente Dalfsen
Het ontwerp van De Broekhuizen en Ankummer Es kent een profiel
met 3,5 meter asfalt met bermverharding in beton, zodat een
eenduidig profiel ontstaat met het Zwolse deel. Op een aantal
punten wordt een kruispuntplateau aangebracht. Het voorstel is om
dat ook te doen op de aansluiting van de parallelweg Hessenweg
en het ontworpen kruispunt zo te maken, dat een T-aansluiting
ontstaat.
Bij de komgrenzen van Ankum en Dalfsen zijn wegvakplateaus
voorzien om de overgang van buiten naar binnen de bebouwde
kom te markeren. Het voorstel is om de opstelplaats voor
scholieren bij de Ankummer Es op te waarderen qua uitstraling en
materialen. Dit moet nog nader uitgewerkt worden.
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Bijlagen
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Bijlage: Verlichting
Natuurvriendelijke verlichting
Provincie Noord-Holland heeft samen met Natuur en
Milieufederatie Noord Holland een factsheet ‘Verlichting en Natuur’
opgesteld over natuurvriendelijke verlichting.
Natuurvriendelijke verlichting is verlichting die lichtverstoring in de
natuur voorkomt en dus goed samengaat met natuur. Het
veroorzaakt geen lichthinder.
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Er dient rekening gehouden te worden met:
•

Wel of niet verlichten? Waar geen verlichting nodig is, kan het licht
uit. Met de moderne technieken kan ook dynamisch gedimd
worden, zodat bijvoorbeeld in de rustige uren in de nacht de
lichtsterkte teruggebracht kan worden.

•

Zijn er alternatieven voor lichtmasten mogelijk? Dit kan
bijvoorbeeld door middel van reflecterende lijnen op de weg of LED
wegdekreflectoren (in de weg gemonteerd, kan op zonnecellen).

•

Lichtsterkte: In de richtlijnen van het Nederlandse Stichting voor
Verlichtingskunde (NSVV) worden vier typen gebieden
onderscheiden.
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Solar wegdekverlichting (InfraMarks)

Solispost van InfraMarks is een LED verlichtingspaal met twee
niveau van verlichting. Een continu laag niveau dat automatisch
wordt verhoogd wanneer een fietser of voetganger wordt
gedetecteerd.

Solar wegdekverlichting (InfraMarks)

FloWithDGlow Malesluispad (KWS)

29

30

•

Lichtkleur: Verlichting is vaak erg blauw. Deze kleur verstoort het
bioritme voor mensen als voor dieren. Lichtkleuren lager dan 3000 K
worden aangeraden. Er is niet één lichtkleur aan te wijzen als beste.
Over de effecten van licht op dieren verschillen sterk per diersoort
en veel is nog niet bekent. De natuur en milieufederatie raden de
onderstaande afbeelding aan.

•

Verlichting goed richten: Richt licht naar beneden en zorg dat het
licht schijnt waar het moet schijnen. De richtlijn is om beneden 90
graden het licht te richten. Juist met LED kan heel goed gericht
worden.

Solispost van InfraMarks is een LED verlichtingspaal met twee
niveau van verlichting. Een continu laag niveau dat automatisch
wordt verhoogd wanneer een fietser of voetganger wordt
gedetecteerd. Aandachtspunt is dat deze verlichting opzij schijnt.

Verlichting naar beneden gericht (Gilzerbaan, Tilburg)
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Samenvattend voor verlichting
Hessenweg

Ten zuiden van de Vecht

Broekhuizen

Wel of niet verlichten

Een verlichte route

Verlichting is niet wenselijk

Een verlichte route

Alternatieven

Niet van toepassingen, lichtmasten
zijn gewenst

Wegdekverlichting of lichtgevende
markering

Niet van toepassing, lichtmasten
zijn gewenst met dynamisch
verlicht

Lichtsterkte

Landelijk gebied:
• 7500 cd overdag (7.00 – 23.00
uur)
• 500 cd ‘s nachts (23.00 – 7.00
uur)

Er is gekozen voor een alternatief,
er is dus geen verlichting
aanwezig. De verlichte route gaat
via de Hessenweg.

Landelijk gebied:
7500 cd 6.00 tot 09.00 uur - 17.00
tot 20.00 uur

Lichtkleur

In overleg met gemeente

Niet van toepassing

In overleg met gemeente

Verlichting goed
richten

Rekening houdend met
aanbesteding

Niet van toepassing

Rekening houdend met
aanbesteding
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