
Verslag bespreking met Gemeente Nijkerk over fietsaangelegenheden. 
Datum: 21-11-2011 
Locatie: Gemeentehuis Nijkerk 
Gespreksdeelnemers: 
Gemeente:  dhr Jeroen van Doorne 
SHB&L: D. J. Blaas 
 
Dhr. van Doorne is beleidsmedewerker en werkt voor/met mevr. Carola Prins bij de Afdeling Maatschappelijke & 
Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO). 
 
1. Fietsnetwerkplan 2005   
Het Fietsnetwerkplan 2005 besproken op realisatie van het beleid en de plannen. Ik had hiervoor een 
bespreekpuntenlijstje opgesteld, aan de hand van de relevante paragrafen uit het plan. Hieronder gearceerd de 
bespreekpunten met daaronder in gewoon schrift het besprokene. 
 
Verkeersveiligheid (4.2): 

Situatie Oude Lageweg- Hogeweg(Amerfoortseweg)- Op/Afrit A1: 
Mogelijkheid extra maatregelen tegen het oversteken en aandringen op z.s.m. herstel van de oude 
situatie na 01-04-2011.  JvD/Afd MRO zal dit opbrengen bij overleg Amersfoort-Nijkerk. 
Situatie ligt op Amersfoorts grondgebied. Ik heb wel gewezen op de aanzienlijhke hoeveelheid scholieren 
die vanuit Hoevelaken dagelijks via deze route heen en weer fietsen naar Amersfoortse scholen. En dus 
op de morele verantwoordelijkheid van Nijkerk. 

 
Knelpunten en aandachtspunten (5.2): 

Knelpunten Hoevelaken: 
− Ontbreken fietsvoorziening (wegdek markering, verlichting en bewegwijzering) langs 

Hogebrinkerweg/Laakweg/Jacob de Boerweg 
Hier is nog niets aan gedaan. Deze route is wél in het provinciale fietsnetwerk opgenomen. De vraag is 
dus of er alsnog voorzieneningen moeten komen, of dat de route Nijkerkerveenweg volstaat. JvD komt 
hierop terug. 

 
− Ontbreken fietsvoorziening langs Nijkerkerveenweg 
Deze is gerealiseerd als dé fietsroute tussen Hoevelaken en Nijkerk. Keurig verhard, verlicht en 
bewijzerd. Maar dit is mogelijk bij de bevolking onvoldoende bekend. Iets voor onze website? 

 
− Ontbreken fietsvoorziening langs Oosterdorpsstraat buiten bebouwde kom (rg Klaarwater) 
Dit is inmiddels gerealiseerd (rode stroken). 

 
Aandachtspunten: 

− Alle fietsroutes (m.u.v. recr.) buiten bebouwde kom voorzien van minimaal een fietssuggestiestrook 
d.m.v markering en/of via rood asfalt. 

Er zijn momenteel geen concrete plannen voor extra routes in/nabij Hoevelaken. (Wél concreet plan voor 
verbetering route Voorthuizen (het Ei)- Nijkerk.) 

 
Verbeteren aantrekkelijkheid (4.3): 

− Routes met een verbindingsfunctie: asfalt 
Fietsroute vanaf kruispunt rg Amersfoort (langs Wokrestaurant etc): 
Deze is met zijn klinkers en hobbels erg oncomfortabel. Zijn er plannen om dit te verbeteren ? 
Dit is weer een zaak voor Amersfoort; JvD zal dit opbrengen bij overleg Amersfoort-Nijkerk. 

 
− Routes met een ontsluitende functie: bij voorkeur asfalt 
Geen concrete plannen voor wijzigingen. Aanmelden van tekortkomingen is altijd mogelijk en wordt door 
de Afdeling Infra & Wijkbeheer afgehandeld (niet in het beleid). 

  
Completeren recreatieve fietsverbindingen (4.4) 

− Nijkerk steunt het idee van een fietsknooppuntennetwerk over de Veluwe 
Informatieborden en bewegwijzering bij knooppunten 1 en 2 in Hoevelaken: 
Is al langer onder de aandacht. JvD is het ermee eens dat er nu eens wat aan zou moeten gebeuren. 
Komt erop terug.  

 
 



Skeelers (2.5.) 
− Gladde toplaag 
Fietspad langs Koninginneweg 
Waarneming (van mij) is dat hier voorbereidende werkzaamheden zijn verricht die duiden op het 
binnenkort aanbrengen van een nieuwe toplaag. JvD kon dit niet bevestigen. Komt erop terug. 

 
− Twee meter breed voor routes die frequent door skeelers worden gebruikt 
Welke zijn hiervoor aangemerkt? 
Antwoord: dat is niet duidelijk. Dus ook geen concrete plannen. 

 
 
2. Update Fietsnetwerkplan ? 
Het Fietsnetwerkplan is nu ruim 5 jaar oud. Zijn er plannen voor een update? 
Antwoord: er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw Gemeentelijk Vervoersplan (GVP). In dit plan zal het 
beleid en de globale planning voor het fietsnetwerk zijn opgenomen. Wél op een iets hoger abstractie niveau 
dan het Fietsnetwerkplan 2005. Het GVP zal binnenkort voor het eerst besproken gaan worden in het College 
van B&W. Verwachting is dat het voor de zomer zal worden goedgekeurd. 
Voorafgaand (aan behandeling in de Raad) zal er een inzageperiode zijn. 
 
 
Afsluitend, een prettig gesprek; dhr. van Doorne zal op korte termijn (1-2 weken) op een aantal punten nog 
terugkomen. Ik krijg ook overzichtskaartjes met de verschillende fietsroutes in/rond Nijkerk, voor gebruik op de 
website. 
 
 
Verslaglegging door Dirk Jan Blaas, SHB&L 
 
 
 


