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Voorwoord 
 
De fiets is het schoonste, goedkoopste en gezondste vervoermiddel dat we 
kennen. Van alle vervoermiddelen vraagt de fiets bovendien de minste 
openbare ruimte. Het bevorderen van het fietsklimaat is daarom niet voor 
niets een van de belangrijkste speerpunten van het verkeers- en 
vervoersbeleid van de gemeente Hengelo,  
 
Hengelo heeft in 2002 meegedaan aan de Fietsbalans. De Fietsbalans is een 
door de Fietsersbond ontwikkelde methode waarmee de fietsvriendelijkheid 
van een gemeente wordt onderzocht. De Fietsbalans heeft een goed inzicht 
gegeven in de sterke, maar vooral ook zwakke kanten van het Hengelose 
fietsklimaat. De uitkomsten van dit onderzoek hebben ons bruikbare 
handvatten gegeven voor de aanpak van de verbetering van het Hengelose 
fietsklimaat.  
 
Ik ben er van overtuigd dat de uitvoering van de maatregelen zoals in deze 
uitvoeringsnota zijn opgenomen aanzienlijk zullen bijdragen in de verbetering 
van het Hengelose fietsklimaat. 
 
 

 
 
Wethouder Weber 
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Inleiding 
 
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de Fietsbalans heeft de 
gemeenteraad op 13 november 2002 het College van Burgemeester en 
Wethouders verzocht een Uitvoeringsnota Fietsen te maken.  
 
Deze Uitvoeringsnota Fietsen bevat een scala aan maatregelen die gepland 
staan voor de periode 2003 – 2006, met als doel het fietsklimaat in Hengelo te 
verbeteren. 
 
De in deze nota voorgestelde maatregelen passen naadloos in het 
gemeentelijke fietsbeleid zoals is verwoord in de Beleidsnota Fietsen 1993, 
het concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en de nota 
nergie.  
 
Uit oogpunt van een doelmatige inzet van middelen is zoveel aansluiting 
gezocht bij projecten en werkzaamheden in het kader van: 

-  
- het Gemeentelijke Rioolplan (GRP) 
- Wegonderhoudsprogramma’s 
- de realisatie van de doorstroomassen Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer 
 
Deze nota is tot stand gekomen na overleg met politie, de Fietsersbond, 
dorpsraad Beckum en medewerkers van de afdelingen Wijkbeheer, Sport en 
Recreatie, Wegen Groen en Water, Planologie en Grondzaken. 
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Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op de belangrijkste resultaten van de 
Fietsbalans. De keuze van de voorgestelde maatregelen is hier in belangrijke 
mate op gebaseerd. 
 
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de fietsmaatregelen die vanaf het 
verschijnen van de laatste uitvoeringsnota 1993 -1996 zijn uitgevoerd.  
 
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht en toelichting op het Hengelose Fietsnetwerk.  
 
Hoofdstuk 4 geeft een nadere analyse op de fietsveiligheid in Hengelo. 
 
Hoofdstuk 5 bevat alle voorgestelde maatregelen, het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een overzicht  van alle maatregelen, inclusief kosten en jaar 
van uitvoering en effect van de maatregel.  
 
In de tekst wordt gebruik gemaakt van de volgende afkortingen: 
 
Vri = verkeersregelinstallatie 
HOV = Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
OFOS = Opgeblazen fietsopstelstrook, speciale opstelruimte voor fietsers  
                vóór de opstelruimte voor het autoverkeer bij verkeerslichten 
ZSA = Zeer Stil Asfalt 
Voc = Verkeersongevallenconcentratie 
 
Wachttijdvoorspeller = hiermee wordt de fietser geïnformeerd over de 
wachttijd, zie foto 
Halfverharding = Wegverharding van grind, puin of schelpen. 
 
Alle in de tekst genoemde maatregelen van deze uitvoeringsnota worden 
vooraf gegaan met een “ ” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wachttijdvoorspeller 
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1. Reactie uitkomsten fietsbalans. 
 

 
De uitkomsten van de Fietsbalans geven vooral 
een goed beeld van de situatie in de oudere 
wijken van Hengelo.  
 
Een minder goed beeld geeft de Fietsbalans 
van het fietsklimaat in de nieuwere woonwijken, 
zoals de wijken Slangenbeek en Hasseler Es, 
terwijl juist hier sprake is van een kwalitatief 
goed fietsnetwerk.  
 
Zeer opvallend is de als “slecht” beoordeelde 
fietsveiligheid van Hengelo. Naar aanleiding 
van deze verontrustende uitkomst is dit 
belangrijke aspect nader onderzocht. Zie 
hiervoor hoofdstuk 5.  

 
Op de slechte score op het gebied van comfort (wegdek en hinder) is weinig 
af te dingen. Voor de meeste Hengelose fietsers is dit een herkenbare 
uitkomst. De slechte score op comfort (hinder) wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de wachttijden bij de verkeerslichten.  
 
Opvallend is dat ondanks de slechte score op een aantal belangrijke aspecten 
toch sprake is van een hoog fietsgebruik in Hengelo.  
 
Ondanks deze kanttekeningen kan geconcludeerd worden dat de uitkomsten 
van de Fietsbalans een zeer goed beeld geven van het fietsklimaat in 
Hengelo en goede handvatten bieden voor verbetering van de Hengelose 
fietsinfrastructuur.  
 
In de bijlage van deze nota is een samenvatting van de fietsbalansscore 
opgenomen. Op de laatste pagina van deze bijlage wordt nader aangegeven 
uit welke onderdelen de beoordelingsaspecten directheid, comfort, 
aantrekkelijkheid enz. zijn opgebouwd.  
 
  

 
 
Omnibus enquete 1996 
De uitkomsten van de Fietsbalans sluiten goed aan op de uitkomsten van de 
Omnibusenquête 1996. Uit deze enquête bleek ook al dat bijna de helft (47%) 
van alle ondervraagden vindt dat vooral verbetering van het comfort, de 
breedte en veiligheid van de fietsvoorzieningen de grootste prioriteit dient te 
hebben. Aan andere verbeteringen zoals oversteekplaatsen (5,7%), meer 
fietsstallingsmogelijkheden (2,2%), meer voorrang (1,1%), of verbetering van 
de sociale veiligheid (1%) werd minder prioriteit toegedicht.  
 
Top 5 knelpunten fietsersbond afdeling Hengelo 
De Fietsersbond afdeling Hengelo heeft in 2001 een onderzoek gehouden 
onder de eigen leden. De top 5 van knelpunten die hieruit naar voren kwamen 
zijn: 

1) lange wachttijden fietsers bij verkeerslichten 
2) onvoldoende kwaliteit fietspaden 
3) fietspad Europatunnel Indusstriestraat Lansinkesweg 
4) Anninksweg 
5) Deurningerstraat 
 

Voor al deze knelpunten worden in deze uitvoeringsnota verbeteringen 
aangedragen. 
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2. Uitgevoerde fietsmaatregelen  
1995 - 2002 
 
Vanaf 1995 t/m 2003 zijn diverse fietsprojecten uitgevoerd, namelijk: 
Fietsstraat Schefferlaan (1996) 
Fietstunnel Diamantstraat (1997) 
Fietspad langs Tijertsbeek in Hasseler Es (1997) 
Fietsparkeergarage NS-Station 
Aanbrengen rode fietsstroken gedeelte Breemarsweg (1998); 
Weren bromfietsers van fietspaden (1999) 
Aanleg fietspaden Westermaat (2000-2001) 
Aanleg fietsverbinding met halfverharding langs spoor Enschede (2000) 
Herasfaltering fietspad oostzijde Bornsestraat tussen Beneluxlaan en 
Vosboerweg (2001) 
Aanleg twee fietstunnels op Westermaat Noord (2001/2002) 
Aanleg rotonde Deurningerstraat – Sloetsweg (2001) 
Instellen voorrang op fietspaden Slangenbeek (2001) 
Diverse kleine verbeteringen fietspaden centrumring (motie Laan, 2001) 
Asfaltering (rood asfalt) gedeelte Topweg (2002) 
Plaatsing fietsenklemmmen Binnenstad (2002) 
Paaltjes verwijderd op fietspaden Slangenbeek 
Aanpassing openbare verlichting langs fietspaden van oranje naar wit licht 
Hertegelen fietspaden Oude Molenweg (2002) 
Verbeteren fietsoversteek Marskant-Willemstraat incl. aanleg fietspad  
Reconstructie fietspaden Hasseler Es, waaronder aanleg fietspad langs 
Hesbeek (2002) 
Verbetering rotonde Bornsestraat (2002) 
uitbrengen stadsrecreatiekaart Hengelo-Enschede (2002) 
 
De onbekendheid met de genomen maatregelen, bij zowel de politiek als de 
burgers, is mede aanleiding geweest om in deze uitvoeringsnota ook een 
maatregel op te nemen op het gebied van communicatie over fietsprojecten 
(H. 5.3.12). 
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3. Hengelose Fietsnetwerk 
 
Het totale Hengelose fietsnetwerk wordt gevormd door alle wegen en paden 
waarop mag worden gefietst. 
 
In de beleidsnota Fietsen (1993) is het gewenste fietsnetwerk 2000 
opgenomen. Hierin werd onderscheid gemaakt in een stad-, wijk-  en 
buurtnetwerk en de fietsroutes in het buitengebied.  
 
In deze Uitvoeringsnota Fietsenen wordt een geactualiseerd gemeentelijk 
fietsnetwerk gepresenteerd. Dit “nieuwe” fietsnetwerk beslaat de gehele 
gemeente, waarbij extra aandacht is besteed aan een goede aansluiting op 
de fietsnetwerken van de buurgemeenten. Omwille van de duidelijkheid zijn 
het stad- en wijknetwerk en de belangrijkste fietsverbindingen in het 
buitengebied samengevoegd tot één hoofdfietsnetwerk. Het 
hoofdfietsnetwerk  - het fietsnetwerk exclusief het buurtnetwerk – is hiernaast 
weergegeven.  
 
De belangrijkste onderdelen van het hoofdfietsnetwerk zijn de zogenaamde 
Stadsfietsroutes. Deze routes vormen de belangrijkste verbindingen tussen 
de wijken en het stadscentrum. Ook de fietsverbindingen langs de 
invalswegen zijn stadsfietsroutes. In het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan wordt aan de verbetering van stadsfietsroutes een hoge 
prioriteit toegekend.  
 

Meer dan in het verleden het geval was, zal het hoofdfietsnetwerk een 
belangrijk uitgangspunt zijn bij het nemen van beslissingen en het opstellen 
van herstraat- en asfalteringsprogramma’s, gladheidbestrijding, afstemming 
verkeerslichten, bewegwijzering enz. 
 

              
                Hoofdfietsnetwerk Hengelo 2002 
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4. Fietsverkeersveiligheid in Hengelo.   
 
De slechte score uit de Fietsbalans van Hengelo op het gebied van 
verkeersveiligheid voor fietsers is aanleiding om dit aspect nader te 
onderzoeken.  
 
Voor de beoordeling van het aspect verkeersveiligheid wordt in de Fietsbalans 
het aantal “ernstige” fietsgewonden 1over de periode 1996 t/m 2000 afgezet 
tegen het gemiddelde fietsgebruik. Uit deze berekening volgt voor Hengelo 
een risico van 36,6 ernstige fietsongevallen per honderd miljoen 
fietskilometers. Het gemiddelde in Nederland bedraagt 30 slachtoffers per 
honderd miljoen fietskilometers.  
 
In onderstaande tabellen worden de ongevallencijfers van Hengelo 
vergeleken met de ongevallencijfers van vier andere Overijsselse steden in 
het jaar 2001.  
 
 gewonden 

totaal 
Fiets ge- 
Wonden 

% Ziekenhuis 
gewonden 

 % 

Hengelo 245 67 27 23 9,4
Enschede  417 121 29 26 6,2 
Zwolle  388 99 26 28 7,2 
Almelo  248 86 35 18 7,3 
Deventer 232 66 28 13 5,6 

Tabel 1 Fietsslachtoffers, aandeel fiets gewonden van alle verkeersslachtoffers 2001 , 
bron: VOR 

Wanneer wordt gekeken naar het aandeel ziekenhuisfietsgewonden van alle 
verkeersslachtoffers en het aantal ziekenhuisfietsgewonden per 1000 
inwoners (tabel 2) blijkt dat ook in dit jaar het aantal ziekenhuisgewonden in 
Hengelo hoog is.  
 
Wanneer dezelfde vergelijking wordt gemaakt met alle fietsgewonden dan 
blijkt Hengelo echter niet uitzonderlijk onveilig te zijn voor fietsers en 
vergeleken met de andere steden in Overijssel zelfs goed te scoren. Deze 
uitkomst sluit ook beter aan bij de uitkomsten van de Fietsbalans waarbij de 

1 gewonden met ziekenhuisopname of dodelijke afloop 

fietstevredenheid is onderzocht. Slechts 24% van de ondervraagden is 
ontevreden over de verkeersveiligheid. Dit wordt in de Fietsbalans een 
“goede” score genoemd.  
 
 Inwoners 

 
Gew. 
/1000 
inw.  

Fiets-
gew. 
/1000 
inw.  
 

Zkh. 
fiets 
gew. 
/1000 
inw.   

Aan-
deel 
Fiets- 
Verpl. 2

Sl. 
Off/100 
milj. 
Fietskm
3 

Hengelo 80433 3,0 0,83   0,29 46% 19 
Enschede 150449 2,8 0,80 0,17 40% 16 
Zwolle  107373 3,6 0,92 0,26 46% 23 
Almelo  70416 3,5 1,22 0,26 43% 26 
Deventer 85008 2,7 0,78 0,18 41% 16 

Tabel 2 overige ongevallengegevens per gemeente  
 
Bij bovenstaande vergelijking dient wel de kanttekening te worden geplaatst 
dat de vergelijking is gemaakt op basis van één ongevallenjaar namelijk 2001. 
Andere jaren kunnen een ander beeld geven.  
 
Ook wanneer gekeken wordt naar het aantal fietsslachtoffers per 100 miljoen 
fietskilometers blijkt Hengelo niet heel erg ongunstig te scoren. Het landelijk 
gemiddelde van steden groter dan 20000 inwoners bedraagt namelijk 18,4 en 
van Hengelo 19,4. 
 
Een nadere analyse van de kenmerken van de ernstige fietsletselongevallen 
in Hengelo (vergeleken met de kenmerken van alle letselongevallen) over de 
periode 1999-2001 geeft de volgende uitkomsten: 
 

- meeste slachtoffers zijn ouder dan 40 jaar (59% tegen 34%) 
- veel ongevallen vinden plaats op kruispunten (61% tegen 51%) 
- veel ongevallen op 50 km/h wegen (97% tegen 81%) 
- meer ongevallen vinden overdag plaats (78% tegen 71%) 

 
 

2 Fietsgebruik: Het deel van de verplaatsingen korter dan 7,5 kilometer dat per fiets wordt 
afgelegd. Berekend op basis van gegevens over de jaren 1996 tot en met 1998 (bron: 
www.fietsersbond.nl) 
3 Slachtoffers per 100 miljoen verreden fietskilometers
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Fietsslachtoffers gem. Hengelo
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Uit de trend van de afgelopen vier jaren blijkt dat het aantal ernstige 
fietsgewonden jaarlijks iets afneemt. Het totale aantal fietsgewonden blijkt in 
2001 ten opzichte van 2000 aanzienlijk gedaald. De komende jaren zal blijken 
of hier sprake is van een trend of een toevalligheid.  
 
In de periode 1997-2001 zijn 390 ongevallen met fietsers geregistreerd, hierbij 
vielen 292 licht gewonden, 125 ziekenhuisopnamen en 8 dodelijke 
slachtoffers.  
 
Op de volgende bladzijde wordt inzichtelijk gemaakt waar de meeste 
fietsongevallen in Hengelo plaatsvinden.  
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Locaties met meer dan 1 fietsongeval met 
ziekenhuisopname 1997 - 2001 
                
   
 

 
 
Aantal letselongevallen fietsers 1997 - 2001 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fietsslachtoffers per km. Weglengte 1997  - 2001
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Uit deze kaarten kan de conclusie worden getrokken dat de aanpak van de 
volgende Fiets-voc’s4 uit oogpunt van fietsveiligheid, de hoogste prioriteit 
dient te hebben5:  
 

 Kruising Bornsestraat – Beukweg  
 Kruising Bornsestraat – Oldenzaalsestraat 
 Kruising Oldenzaalsestraat – Deurningerstraat  
 Kruising M.A. de Ruyterstraat – Deurningerstraat 
 Kruising Hasselerbaan – Westelijke Esweg 
 Kruising Eikstraat – Oldenzaalsestraat 

 
De aanpak van de volgende trajecten verdient prioriteit: 

 Wegvak Oldenzaalsestraat, tussen Bornsestraat en Sloetsweg 
 Wegvak Bornsestraat, tussen Oldenzaalsestraat en Weideweg 
 Wegvak Deurningerstraat, tussen Landmansweg en Oldenzaalsestraat 

 -  Wegvak Industriestraat, tussen Esrein en Breemarsweg 
 Wegvak Staringstraat, tussen Zwavertsweg en P.C. Hooftlaan 

 
De aanpak van de twee laatste locaties verdient een hoge prioriteit omdat op 
deze minder drukke wegen relatief veel fietsongevallen plaatsvinden. 
 
Andere aandachtspunten zijn: 

 Kruising Oldenzaalsestraat – Schefferlaan 
 Kruising Uitslagweg – Sloetsweg 
 Kruising Deurningerstraat – Castorweg 

-   Kruising Industriestraat – Industrieplein 
 Wegvak Burg. Jansenstraat (ihkv herinrichting Binnenstad) 

-   Wegvak Weideweg - Geerdinksweg, tussen Bornsestraat en Oelerweg 

4 locaties met meer dan 4 ongevallen met ziekenhuis opname of meer dan 5 
letselongevallen 
5 de locaties waarvoor in dit uitvoeringsprogramma 2003-2006 verbeteringen 
worden aangedragen zijn voorzien van een  

-   Wegvak Breemarsweg, tussen Kuipersdijk en Langelermaatweg 
 Wegvak Deldenerstraat, tussen Bornsestraat en Geerdinksweg 
 Wegvak Beukweg Uitslagweg, tussen Weusthagstraat en Bornsestraat 

 
Opvallend is dat op de kruisingen van de invalswegen met de wijkring, met 
uitzondering van de kruising Oldenzaalsestraat-Sloetsweg, relatief weinig 
fietsongevallen plaatsvinden. Ook blijken alle rotondes voor fietsers veilige 
kruisingen.  
 
De komende jaren kan een verschuiving optreden naar andere kruispunten en 
wegvakken. Een reden hiervoor zijn mogelijk negatieve effecten van de 
invoering van de maatregel bestuurders van rechts voorrang per 1 mei 2001. 
 
In de periode 2003-2006 zullen in het kader van de realisatie van de 
doorstroomassen op diverse punten de oversteekmogelijkheden voor fietsers 
verbeteren.  
 

Monitoren van de fietsongevallengegevens zal mede daarom de eerst 
komende jaren extra aandacht moeten hebben. 
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5. Voorgestelde maatregelen 2003-2006.  
 
Dit hoofdstuk bevat maatregelen ter verbetering van het fietsklimaat in 
Hengelo voor de periode 2003 - 2006. Er is gekozen voor een zo breed 
mogelijk scala aan maatregelen. Zowel eenvoudige en goedkope 
maatregelen, alsook maatregelen waarvan de uitvoering minder eenvoudig is 
en waarmee meer kosten zijn gemoeid.  
 
Veel maatregelen en verbeteringen aan de stadsfietsroutes liften al mee met 
onderhoudswerkzaamheden en de realisatie van de doorstroomassen 
hoogwaardig openbaar vervoer. Voor de realisatie van het totale pakket aan 
maatregelen is een bedrag gemoeid van 1.775.000€., waarvan 1.575.000€ 
voor de verbetering van de stadsfietsroutes en 200.000€  voor de uitvoering 
van flankerende maatregelen.  
 
Toelichting op de tekst van de maatregelen 
Per maatregel wordt in het kort de aanleiding beschreven die betrekking heeft 
op de maatregel. Vervolgens worden de voorgenomen maatregelen 
opgesomd.  
 
Van alle maatregelen wordt aangegeven op welke aspecten de maatregel een 
bijdrage levert aan de verbetering van het Hengelose fietsklimaat. De 
weergave van de score van de maatregel is in overeenstemming met de 
methodiek van de Fietsbalans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierboven is een voorbeeld weergegeven van de score van de maatregel 
fietsbewegwijzering.  
 
Het oranje vlak geeft de totale score van het Hengelose Fietsnetwerk aan. 
Met de groene punten wordt aangegeven op welke aspecten de betreffende 
maatregel scoort. Hoe verder de groene punt van het middelpunt is 
verwijderd, hoe groter het effect van de maatregel. In dit voorbeeld is te zien 
dat de maatregel fietsbewegwijzering vooral scoort op de aspecten 
fietstevredenheid en aantrekkelijkheid. Op de aspecten comfort (wegdek) en 
stedelijke dichtheid levert deze maatregel geen bijdrage. 

 
De maatregelen worden als volgt aangeduid: 
 

Omschrijving maatregel 
 
Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van alle genoemde maatregelen in 
tabelvorm. 

 
Indien van toepassing wordt de locatie waar de maatregel wordt uitgevoerd op 
een kaart van het Hengelose Fietsnetwerk aangegeven.  
 
De aangegeven kosten per maatregel zijn globale ramingen inclusief de 
volgende toeslagen: 

- onvoorzien (5%); 
- voorbereiding en toezicht (12,5%); 
- algemene beheerskosten (11,7%). 

 
Prijspeil opgegeven kosten is 2003. 
 
Wanneer een maatregel kan meeliften in het kader van een wegonderhoud, 
rioolvervanging (GRP) , realisatie doorstroomassen HOV of ander project dan  
worden alleen de meerkosten opgegeven van fietsvoorzieningen die 
normaliter niet meegenomen zouden worden.  
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5.1 Realisatie en verbetering 
Stadsfietsroutes  
 
De meest belangrijke fietsverbindingen van het hoofdfietsnetwerk zijn de 
zogenaamde Stadsfietsroutes. Aanpak en verbetering van de 
stadsfietsroutes is een belangrijk speerpunt in het gemeentelijk verkeers- en 
vervoersbeleid. Voor de periode 2003-2006 staan er op de stadsfietsroutes 
diverse maatregelen gepland. Een groot deel van de maatregelen lift mee met 
onderhoudswerkzaamheden, rioolvervanging of de aanleg van de 
doorstroomassen Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)  
 
Op de volgende maatregelenbladen zal per stadsfietsroute nadere uitleg 
worden gegeven over de belangrijkste knelpunten en de voorgenomen 
maatregelen.  
 

De herkenbaarheid van de stadsfietsroute zal worden verbeterd door het 
aanbrengen van een markering op de lichtmasten. Door het volgen van deze 
markering wordt elke fietser vanuit elke windrichting naar het stadscentrum 
geleid. Kosten € 10.000 
 
Met de verbetering van de stadsfietsroutes in de periode 2003 – 2006 , 
hiernaast in rood weergegeven, is een bedrag gemoeid van € 1.775.000. De 
score van de afzonderlijke stadsfietsroute is in H. 5.16 aangegeven.   
 

 
 
Stadsfietsroute Slangenbeek 
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5.1.1 Realisatie Stadsfietsroute 
Hasseler Es  
 
Deze stadsfietsroute wordt veel door scholieren en woon-werkverkeer 
gebruikt vanuit de Hasseler Es en de Roershoek. Belangrijke bestemmingen 
langs de route zijn het is scholeneiland Tichelwerk en het Twentebad. Een 
recente verbetering voor het fietsverkeer is de aanleg van de rotonde 
Sloetsweg 
 
Knelpunten 
 
- Hoge verkeersintensiteit, smal profiel  en het ontbreken van aparte 

fietsvoorzieningen op de Deurningerstraat. De Deurningerstraat is één 
van top 5 knelpunten van de Fietsersbond afdeling Hengelo (nr. 5). 

- Kruising Deurningerstraat – Castorweg, wachttijden 
- Kruising Deurningerstraat - M.A. de Ruyterstraat (Fiets Voc)6 
- Kruising Oldenzaalsestraat - Deurningerstraat (Fiets Voc) 
 
Maatregelen 
 
1) Aanpassing rotonde Deurningerstraat - Westelijke Esweg conform 

aanbevelingen ontwerp rotondes, deze aanpassing vindt plaats in het 
kader van Duurzaam Veilig aanpak Voc’s 

2) Verbeteren openbare verlichting toe- en afritten tunnel onder rijksweg A1 
uit budget openbare verlichting (2003).  

3) Aanleg nieuwe deklaag en fietsstroken Deurningerstraat, gedeelte tussen 
Sloetsweg en Landmansweg, onderdeel project vervanging deklagen 
(2003). Aanleg verhoogde kruispunten en oversteekvoorzieningenen in 
combinatie met opheffen vri Castorweg. Geschatte kosten €200.000 
Weren doorgaand vrachtverkeer zal worden overwogen (2004). 

4) Aanleg nieuwe deklaag en fietsstroken in het kader van project 
vervanging deklagen (2003)  

5) Reconstructie kruising Deurningerstraat - Oldenzaalsestraat onderdeel 
realisatie doorstroomassen HOV. (2004) 

6 Uit ongevalanalyse blijkt dat de fietsletselongevallen op deze kruising vooral 
plaatsvonden in de periode 1996-1998. Het nagenoeg ontbreken van 
fietsongevallen in de periode 1999-2001 (1 stuks) is aanleiding om geen 
aanvullende maatregelen op deze kruising te nemen.  
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5.1.2. Realisatie Stadsfietsroute 
Slangenbeek – Hengelose Es 
 
Van alle stadsfietsroutes benadert de stadsfietsroute Slangenbeek het meest 
de “ideale fietsverbinding”. Deze stadsfietsroute bestaat voor een belangrijk 
deel uit een vrijliggend fietspad. Het gedeelte Schefferlaan is uitgevoerd als 
Fietsstraat. Het gebruik van deze route zal nog toenemen na realisatie van 
Dalmeden, Broek Zuid en Noord. In de praktijk is sprake van een splitsing van 
de stadsfietsroute ter hoogte van de kruising Uitslagsweg-Landmansweg.  
 
Knelpunten 
 
- Kruising met Sloetsweg en oncomfortabel tegelfietspad 
- Kruisingen Troelstrastraat en Bornsestraat (fiets Voc’) 
- Kruising Eikstraat – Oldenzaalsestraat (veiligheid en wachttijden) 
- Kruising Beukweg – Bornsestraat (fiets Voc) 
 
Maatregelen 
 
1) Fysieke afsluiting Landmansweg, kosten €  500  
2) Reconstructie Dennenbosweg, fietspad aan de oostzijde wordt in twee 

richtingen bereden, asfaltverharding, onderdeel rioolvervanging 2006 
3) Reconstructie kruising Eikstraat en afsluiting Eikstraat onderdeel realisatie 

doorstroomassen HOV 2003 
4) Uitslagweg, gedeelte tussen Leefsmastraat en van Alphenstraat, is 

recentelijk herstraat, inrichting als fietsstraat is wenselijk, mogelijk 
onderdeel vervanging riolering na 2006 

5) Beukweg, gedeelte Leefsmastraat – Troelstrastraat, aanleg rode 
fietsstroken (2003), kosten € 33..000 

6) Aanleg rotonde op kruising Troelstrastraat-Beukweg, zeer wenselijk vanuit 
de fietser. Er dient nog te worden nagegaan of aanleg van een rotonde 
strijdig is met uitgangspunten van het HOV (2006). Vernieuwing kruising 
is onderdeel vervanging riolering. Financiering meerkosten rotonde 
betrekken bij project vervanging vri’s.  

7) Beukweg, gedeelte Troelstrastraat – Bornsestraat, aanbrengen 
fietsstroken (2003), kosten € 30.000 

8) Aanbrengen verkeersregelinstallatie onderdeel realisatie 
doorstroomassen HOV (2003), meerprijs wachttijdvoorspellers 1500€ 
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5.1.3. Realisatie Stadsfietsroute 
Groot Driene  

Deze stadsfietsroute wordt veel gebruikt door bewoners van Groot Driene en 
scholieren. Belangrijke bestemmingen aan de route zijn scholengemeen-
schap de Grundel, het sportpark, het toekomstige AZC en het winkelcentrum 
Groot Driene.  
 
Knelpunten 
 
- Wachttijden kruising Oude Molenweg 
- Klinkerverharding van de Grundellaan, Anninksweg en Drienerstraat 
- Het smalle tunneltje onder het spoor in combinatie met de hoeveelheid 

doorgaand autoverkeer. De Anninksweg is één van top 5 knelpunten van 
de Fietsersbond afdeling Hengelo (nr. 4). 

- Oversteek Grundellaan - Beethovenlaan (gevaarlijke kruising voor 
fietsers)  

 
Maatregelen 
 
1) Wetstraat, reconstructie na 2006 onderdeel herinrichting Binnenstad, 

fietsvriendelijker maken drempel (2003) kosten € 2000 
2) Drienerstraat, onderdeel herinrichting Binnenstad, aanleg na 2006 
3) Fietspad, onderdeel verbinding tussen Drienerstraat en 

Enschedesestraat, onderdeel herinrichting Binnenstad (2006) 
4) Kruising Oude Molenweg – Anninksweg, verbetering fietsopstelvak kosten 

€ 2.000 (2003) Aanpassing gehele VRI onderdeel van vervangingsplan 
verkeerslichten en project vervanging deklagen ZSA (2003) 

5) Anninksweg, aanbrengen fietsstroken (2003), kosten € 20.000,  
6) Anninksweg, weren doorgaand verkeer, verbeteren verharding, inrichting 

als fietsstraat, kosten € 266.000 
7) Grundellaan, aanleg fietspad in twee richtingen bereden, kosten € 40.000 
8) Kruising Beethovenlaan- Grundellaan, opheffen westelijke fietsoversteek, 

kosten € 5.000 
9) Beethovenlaan, tegels vervangen door asfalt, geschikt maken voor twee 

richtingen fietsverkeer, kosten € 165.000                             
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5.1.4. Realisatie Stadsfietsroute 
Noord  

Deze stadsfietsroute vormt de tweede stadsfietsroute naar de wijk Noord met 
de buurten Klein Driene ’t Rot en de wijk Hasseler Es. Ook wordt de route 
gebruikt voor woon-werk(fiets)verkeer van en naar Oldenzaal.  
 
Knelpunten 
 
- Tegelfietspaden 
- Klinkerverharding parallelwegen 
- Wachttijden bij verkeersregelinstallaties 

 
Alle maatregelen aan de fietsverbindingen langs de Oldenzaalsestraat vinden 
plaats als onderdeel van de realisatie doorstroomassen hoogwaardig 
openbaar vervoer en het onderhoudsprogramma Wegen. De start van dit 
project is gepland voor 2004 en realisatie 2005/2006  
 
Maatregelen 
 
1) Kruising Bornsestraat - Oldenzaalsestraat, nieuwe vri;  
2) Zie onder 5.1.2.  
3) Oldenzaalsestraat, wegvak Bornsestraat - Oude Molenweg, fietspad 

zuidzijde wordt uitgevoerd als z.g. stadsplateau, fietspad in twee 
richtingen uitgevoerd met een zeskantklinker, fietspad noordzijde wordt 
uitgevoerd in rood asfalt 

4) Oldenzaalsestraat, wegvak Oude Molenweg - Sloetsweg, rood asfalt 
vrijliggende fietspaden 

5) Oldenzaalsestraat, wegvak Sloetsweg - Hasselerbaan, aanleg 
parallelwegen met fietsstroken in rood asfalt. 
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5.1.5. Realisatie Stadsfietsroute Woolde  
 
De stadsfietsroute Woolde wordt vooral gebruikt door bewoners van de buurt 
Woolder Es en scholieren vanaf Delden naar de scholengemeenschap in de 
Woolder Es.  
 
Knelpunten 
 
- Fietsoversteek Deldenerstraat - Pasteurstraat voor scholieren 
- Tegelfietspaden wegvak tussen beheersgrens en Weideweg 
- Wachttijden vri’s  

Maatregelen 
 
1) Deldenerstraat, wegvak beheersgrens Provincie - Gemeente tot 

Weideweg, asfaltering fietspaden (nu tegelverharding) onderdeel 
onderhoudsprogramma  Wegen (2003), meerkosten rood asfalt € 90.000 

2) Verbetering oversteek scholieren in combinatie met nieuwe ontsluiting op 
Deldenerstraat van het nieuw te ontwikkelen Gezondsheidspark (zie ook 
onder gewenste schakels nr. 8). Vanuit de fiets voorkeur voor rotonde.  

3) Vervanging verkeersregelinstallatie in het kader van vervangingsplan 
verkeersregelinstallaties 

4) Deldenerstraat, wegvak Weideweg – Mitchamplein, aanbrengen rode 
fietsstroken, kosten € 78.000 Deldenerstraat, Mitchamplein – Marskant,  

5) reconstructie in het kader van O2, nieuwe verkeersregelinstallatie 
onderdeel vervangingsplan verkeersregelinstallaties  

6) Deldenerstraat, wegvak Marskant – Bornsestraat, in het kader van 
rioolrenovatie GRP (na 2006) 

7) Woolderesweg, gedeelte tussen Weideweg en Deldenersttraat,  
recentelijke herstraat, inrichting als fietsstraat is wenselijk na 2006 

8) Aanleg rode fietsstroken (2004) kosten € 32.000 
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5.1.6 Realisatie Stadsfietsroute 
Westermaat - Borne 

De stadsfietsroute Borne is de belangrijkste Stadsfietsroute van Hengelo en 
wordt veel gebruikt door forenzen en scholieren. Belangrijke bestemming op 
deze route is het bedrijventerrein Westermaat met ruim 7000 arbeidsplaatsen 
Er is sprake van twee trajecten.  
 
Het traject langs de Bornsestraat is comfortabel en sociaal veilig, maar minder 
aantrekkelijk door het drukke verkeer van de Bornsestraat en de kruisingen 
met de op- en afritten van de Rijksweg A1.  
Het huidige alternatief via de Wegtersweg kent minder kruisingen, maar is 
minder comfortabel vanwege de tegelverhardingen en de vele uitwegen van 
de aanliggende bedrijven. De aanleg van een kokerriool vanaf de Weideweg 
tot de rioolwaterzuivering biedt de mogelijkheid om op het kokerriool een 
nieuwe fietsverbinding te realiseren. Er is overleg gaande met Borne om de 
stadsfietsroute op Borns grondgebied door te zetten 
 
Maatregelen 
 
1) Aanleg i.s.m. gem. Borne, kosten deel gem. Hengelo in het kader van 

ontwikkeling Westermaat, tijdstip uitvoering onbekend 
2) Aanleg en verbetering in het kader van aanleg deelgebied Plein (2004) 

incl. weren doorgaand autoverkeer.  
3) Aanleg nieuw fietspad tussen Westermaatsweg en Weideweg over tracé 

nieuw kokerriool, kosten € 300.000 (2004);  
4) Aanleg fietstunnel Grobbenweg bekostiging vanuit exploitatie Westermaat 

en ontvangen middelen ivm opheffen spoorwegovergangen (2004)  
5) Nieuwe verkeerslichtinstallatie op de Weideweg en verbetering van de 

kruisingen met de Wegtersweg, Bankastraat en Bornsestraat en aanleg 
van vrijliggende fietspaden (rood asfalt) in het kader van realisatie 
doorstroomassen HOV (2003) 

6) Bornsestraat, wegvak Troelstrastraat – Oldenzaalsestraat, aanleg 
vrijliggende fietspaden in het kader van realisatie doorstroomasssen HOV 
(2003/2004). 

7) Kruising Bornsestraat- Beukweg (fiets voc) wordt voorzien van 
verkeersregelinstallatie onderdeel realisatie doorstroomassen HOV  
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5.1.7 Realisatie Stadsfietsroute 
Wilderinkshoek  
 
Deze stadsfietsroute vormt de kortste fietsverbinding tussen de buurten 
Nijverheid en Vikkerhoek en de binnenstad. In de omgeving van de 
binnenstad splitst deze stadsfietsroute zich in drie takken, nl. Oelerweg, 
Emmaweg, Tuindorpstraat.  
 
Een belangrijke ontwikkeling langs de route is de vestiging van het ROC en 
de verdere realisatie van het Hart van Zuid. 
 
Knelpunten op deze route zijn: 
- Emmaweg, nauw profiel (fout geparkeerde auto’s), oncomfortabel wegdek; 
- Tuindorpstraat, sluipverkeer, wegdek 
- Oelerweg, elementenverharding, breed profiel, hoge snelheden autoverkeer; 
- Oversteek Geerdinksweg 
 
Maatregelen: 
 
1) Inrichting Emmaweg als fietsstraat en afsluiting Emmaweg voor doorgaand 

autoverkeer (2005) (zie ook 5.8) kosten € 200.000 
2) aanleg vrijliggende fietspad in twee richtingen bereden aan zuidzijde 

Lansinkesweg, tussen Industriestraat en Willem de Clerqstraat in het kader 
van ontsluiting ROC (2005); 

3) weren doorgaand autoverkeer (zie maatregel 5.8) 
4) kruising Geerdinksweg – Krabbenbosweg. Reconstructie oversteek in het 

kader van Duurzaam veilig (2003) 
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5.1.8 Realisatie Stadsfietsroute 
Twentekanaal   
 
Deze stadsfietsroute vormt de kortste fietsverbinding tussen de Binnenstad en 
NS Station naar het bedrijventerrein Twentekanaal Noord en Zuid met ruim 
9000 arbeidsplaatsen.  
 
Een belangrijke ontwikkeling langs de route is de vestiging van het ROC en 
de verdere realisatie van het Hart van Zuid. 
 
Knelpunten voor fietsers zijn: 
- kruising Industriestraat – Industrieweg (fietsvoc); 
- het fietspad Europatunnel – Industriestraat – Lansinkesweg is één van top 

5 knelpunten van de Fietsersbond afdeling Hengelo (nr. 3)  
- Industriestraat, tussen Lansinkesweg en Willem de Clercqstraat, veel 

autoverkeer,  
- Oversteek kruising Boortorenweg - Boekeloseweg 
 
maatregel 
 
De meeste maatregelen (blauwe aangeduid) zullen plaatsvinden in het kader 
van de ontwikkeling van Hart van Zuid na 2006.  
 
1) Inrichten gedeelte Industriestraat, tussen Lansinkesweg en Willem de 

Clerqstraat als fietsstraat (eenrichtingsverkeer auto (2005) in het kader van 
de ontsluiting van het ROC, 
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5.2. Gewenste nieuwe schakels 
Hoofdfietsnetwerk 
 
In bestaand bebouwd gebied is er vaak geen ruimte om nieuwe 
fietsverbindingen aan te leggen. Dit ligt anders bij de ontwikkeling van nieuwe 
woningbouwlocaties en/of bedrijventerreinen. Voor ontwerpers is het 
belangrijk om te weten op welke plekken behoefte is aan nieuwe schakels, 
zodat hier bij de ontwikkeling van nieuwe plannen rekening mee kan worden 
gehouden.  
De volgende nieuwe fietsverbindingen zijn gewenst, maar nog niet (definitief) 
in nieuwe plannen opgenomen: 
 

1. Doorgetrokken stadsfietsroute Slangenbeek 
2. Doorgetrokken fietsverbinding door Broek zuid en Broek Noord 
3. Doorgetrokken Fietsverbinding langs Tijertsbeek over Westelijke 

Esweg en oostzijde nieuw winkelcentrum Hasseler Es 
4. tracé doorgetrokken Laan van Driene 
5. Hart van Zuid 
6. Over Twentekanaal 
7. Langs Twentekanaal 
8. Fietsverbinding langs Woolder Es 
9. Fietsverbinding langs westzijde spoor 
10. Fietsverbinding tussen deelgebied Westermaat Zuid Oost en 

Westermaat Zuid west (Expo 
11. Fietsverbinding tussen de deelgebieden Westermaat Zuid Oost en 

deelgebied Campus van bedrijventerrein Westermaat 
 

De score van de aanleg van nieuwe schakels is in H. 5.16. aangegeven. 
 

Bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties en/of bedrijventerreinen 
nagaan of de gewenste nieuwe schakel opgenomen kan worden in de 
plannen.  
 
Kosten 
 
Financiering vindt plaats binnen exploitatie grondgebied. 
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5.3. Fietsvriendelijker maken 
verkeersregelinstallaties 
 
Vooral het grote aantal verkeersregelinstallaties (vri’s) blijkt van invloed op de 
slechte score van Hengelo op het gebied van oponthoud (deelaspect 
comfort). Ook zijn er klachten dat de bestaande vri’s niet altijd fietsvriendelijk 
zijn ingesteld. De wachttijden bij verkeerslichten is ook het belangrijkste 
knelpunt van de Fietsersbond afdeling Hengelo (nr. 1) . 
Op bijgaand overzicht is aangegeven welke vri’s sterk verouderd zijn en als 
eerste worden vervangen.  
 
Score verbetering verkeersregelinstallaties  

 
 

 bij vervanging en ontwerp nieuwe verkeersregelinstallaties (vri) zal de 
volgende checklist worden gehanteerd:  
- Is aanleg rotonde mogelijk In plaats van een vri? 
- Zo nee, kan de regeling fietsvriendelijker worden gemaakt, bijvoorbeeld 

door invoering vierrichtingen groen, detectie op afstand of anders; 
- kan het ontwerp van de kruising fietsvriendelijker worden ingericht, 

bijvoorbeeld vergroting opstelvakken, grotere boogstralen, vrije 
rechtsaffers, voorkomen van dodehoekongevallen met vrachtwagens  

  

Het vervangingsplan wordt door de sectie verkeer in samenspraak met de 
sector wijkbeheer opgesteld. Kosten pm 

 Fietsvriendelijker maken van vri’s die niet voor vervanging in  aanmerking 
komen, kosten € 50.000 
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5.4. Meer prioriteit voor wegonderhoud 
fietsverbindingen  
 
Van alle verkeersdeelnemers is het de fietser die uit oogpunt van comfort en 
veiligheid het meeste belang heeft bij een goed wegonderhoud. Het ligt 
daarom voor de hand om bij het opstellen van wegonderhoud programma’s 
de onderdelen van het hoofdfietsnetwerk een hogere prioriteit toe te kennen. 
In het computerprogramma (Raweb) wordt de onderhoudstoestand en 
categorie van alle wegen ingevoerd. Op dit moment zijn wegen van 
belangrijke fietsverbindingen nog niet als zodanig ingevoerd. 
 
Score beter wegonderhoud fietsvoorzieningen 
 

 
 

Alle verbindingen van het Hoofdfietsnetwerk zullen in het Raweb   
wegbeheersysteem als hoofdfietsroute of stadsfietsroute worden ingevoerd.  

 In het onderhoudsprogramma zal jaarlijks een post worden opgenomen 
van € 25.000 voor de reparatie van afsfaltverhardingen als gevolg van 
werkzaamheden van nutsbedrijven 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Voorbeeld van rode asfalt fietsstrook  
 
 
 

 
 
Voorbeeld van tegelfietspad 
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5.5. Vervanging elementenverharding 
fietspaden door rood asfalt 
 
Hengelo scoort slecht op het aspect trillinghinder (deelaspect comfort 
wegdek). Deze score wordt voornamelijk veroorzaakt door de toepassing van  
elementenverharding (klinkers en tegelverharding). Vooral de toepassing van 
gebakken klinkers leidt vaak tot veel discomfort. In de top 5 van knelpunten 
van de Fietsersbond afdeling Hengelo staat de kwaliteit van het fietsnetwerk, 
waaronder het ontbreken asfalt op hoofdfietsroutes, op plaats 2 
 
Score vervangen elementenverharding door asfalt 

 
 

Bij aanleg van nieuwe fietspaden zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar 
de toepassing van rood asfalt, alleen in uitzonderingsgevallen zal hiervan 
worden afgeweken (gemeentelijk beleid).  

Bij onderstaande schakels van het fietsnetwerk zal zo mogelijk, de 
elementenverharding in de periode 2003-2006 door asfaltverharding worden 
vervangen:  
- Oldenzaalsestraat, wegvak Hasselerbaan - Bornsestraat 
- Dennenbosweg, wegvak Sloetsweg - Troelstrastraat 
- Weideweg, wegvak Bornsestraat-Wegtersweg 
- Anninksweg en ged. Grundellaan 
- Troelstrastraat, wegvak Bornsestraat - Dennenbosweg 

in 2003 zal een MJP reconstructie invalswegen worden opgesteld. Hierbij 
zal nagestreefd worden aanliggende fietspaden in rood asfalt uit te voeren.  
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5.6. Klachtenregistratie Fietsinfrastructuur 
 
Op dit moment worden klachten met betrekking tot fietsen, zoals klachten 
over de afstelling van verkeerslichten, de openbare verlichting, onveilige 
situaties, of slechte toestand van het wegdek niet als “fietsklacht” 
geregistreerd.  
Om snel in te kunnen spelen op ernstige en vaker terugkerende klachten is 
een goede registratie van alle fietsklachten van groot belang.  
 
Score klachtenregistratie (incl. afhandeling)

 
 

In het nieuwe klachtenregistratie systeem van de afdeling wijkbeheer zullen 
fietsklachten als aparte categorie worden vastgelegd.  
 

Klachten die bij andere afdelingen binnenkomen zullen naar dit centrale 
klachtennummer worden doorverwezen.  
 

Jaarlijks zal een overzicht worden gemaakt van de gemelde klachten op 
fietsgebied, inclusief afhandeling. 
 

 Voor het snel kunnen reageren op klachten en voor het opheffen van de 
irritaties zal jaarlijks een budget  worden gereserveerd (zie 5.7) 
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5.7. Opheffen fietsirritaties 
 
Op fietsverbindingen is soms sprake van kleine gebreken die voor fietsers 
zeer hinderlijk zijn. Voorbeelden van deze irritaties zijn een te krappe 
bochtstraal, een ongelijke overgang tussen verschillende typen verharding, 
een te diepe molgoot of plasvorming, losliggende tegels etc.  
Vooral voor fietsers zijn dit soort gebreken zeer hinderlijk en deze gebreken 
dragen zeker niet bij tot meer fietsgebruik. In de top 5 van knelpunten van de 
Fietsersbond afdeling Hengelo staan dit soort ergernissen samen met het 
ontbreken van asfalt op hoofdfietsroutes op plaats 2.  
 
Score opheffen fietsirritaties 

 
 

Om snel te kunnen reageren op klachten van fietsers wordt een budget van 
zal € 60.000 (jaarlijks € 15.000 ) worden gereserveerd voor het opheffen van 
geconstateerde fietsirritaties. 
 
Deze maatregel heeft een sterke relatie met de voorgaande maatregel 
Klachtenregistratie.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Voorbeeld van een fietsergernis 
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5.8. Afsluiten wegen voor doorgaand 
autoverkeer 
Uit de Fietsbalans blijkt een “matige” score van Hengelo op het aspect 
“concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto". Het afsluiten van 
wegen voor doograand autoverkeer is een relatief eenvoudige maatregel die 
een grote bijdrage levert aan de veiligheid, aantrekkelijkeheid en 
concurerentiepositie. Afsluiting van wegen mag er niet toe leiden dat de 
overlast van autoverkeer in andere straten onevenredig zwaar toeneemt. In 
de procedure voor afsluiting zullen de verschillende belangen van burgers, 
ondernemers en hulpdiensten worden meegewogen.  
 
Score afsluiten wegen voor doorgaand autoverkeer 

 
Voor de aangegeven wegvakken een procedure (verkeersbesluit) opstarten 

voor het weren van doorgaand verkeer.  
 
Het weren van doorgaand autoverkeer is wenselijk op de volgende 
wegvakken:  
- Anninksweg (stadsfietsroute). Dit punt is door de afdeling Hengelo van 

de ENFB ook genoemd als één van de vijf grootste fietsknelpunten  in 
Hengelo

- Emmaweg (stadsfietsroute)  
- Tuindorpstraat 

- Landmansweg (stadsfietsroute) huidig  inrijverbod gemotoriseerd 
verkeer wordt veelvuldig genegeerd; 

- Eikweg (stadsfietsroute) 
- Kristenbosweg, dit is een belangrijke fietsverbinding buiten de bebouwde 

kom tussen de wijk Slangenbeek en Borne
- Nieuwe Grensweg, deze weg is afgesloten met een beweegbare paal. 

Nieuw voornemen is om in geval van storing de weg fysiek af te sluiten. 
- 
Financiering afsluiting uit de voorgestelde post fietsirritaties zie 5.7. 
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5.9. Opheffen obstakels in fietsroute’s  
 
Uit landelijke cijfers blijkt dat jaarlijks veel fietsers in het ziekenhuis belanden 
als gevolg van een aanrijding tegen een vast object. In veel gevallen zijn dit 
paaltjes die op fietspaden worden geplaatst om te voorkomen dat auto’s 
illegaal gebruik maken van het fietspad.  
 
Hoewel het gebruik van fietspaden door auto’s onaanvaardbaar is, weegt dit 
misbruik in bijna alle gevallen niet op tegen de hinder en het gevaar van deze 
paaltjes voor fietsers. Een terughoudende toepassing biedt ook voordelen bij 
de gladheidbestrijding en geeft hulpdiensten de mogelijkheid om, in geval van 
calamiteiten, gebruik te maken van fietspaden.  
 
Uit de Fietsbalans blijkt overigens dat Hengelo, in vergelijking met andere 
middelgrote steden, al terughoudend is met de plaatsing van paaltjes en op dit 
punt (infrahinder) goed scoort.  
 
Score beperkte toepassing obstakels in fietsroutes 
 

Score 
 Terughoudend beleid ten aanzien van paaltjes in fietspaden voort zetten. 

Alleen bij veelvuldig misbruik of wanneer als gevolg van dit misbruik schade 
aan verharding of bermen ontstaat, zal worden overgegaan tot de plaatsing 
van paaltjes. 

Paaltjes die niet noodzakelijk zijn, zullen worden verwijderd.  

De plaatsing van paaltjes zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
ontwerprichtlijnen zoals weergegeven in het handboek “Ontwerpen voor de 
fiets”. Bestaande afsluitingen met paaltjes die niet aan deze ontwerprichtlijnen 
voldoen zullen worden verbeterd.  
 
Kosten 
De kosten van het opheffen van obstakels of het aanpassen van 
noodzakelijke afsluitingen zullen bekostigd worden uit de voorgestelde post 
Fietsirritaties (5.7)  
 

 
goede afsluiting 

                                                             
         minder goede afsluiting 
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5.10. Periodiek opschonen 
fietsparkeergelegenheden bij NS-Station 
 
Van alle treinreizigers komt 30% tot 35% op de fiets. De fiets is daarmee het 
belangrijkste vervoermiddel in het voortransport. Met het landelijke project 
"Ruimte voor de fiets" zullen alle fietsparkeervoorzieningen in Nederland voor 
2008 worden gemoderniseerd.  
 
De onbewaakte fietsparkeergarage bij het NS-station wordt veelvuldig 
gebruikt door fietsers die hun fiets hier voor lange tijd, soms maanden, stallen. 
Ook gaat kostbare ruimte verloren met het stallen van fietswrakken. Vanwege 
het aanzicht van de stationsomgeving en de beperkte fietsstallingsruimte is 
het wenselijk het langdurig stallen te bestrijden en fietswrakken te 
verwijderen.  
 
Score opschonen fietsparkeergelegenheid NS-station 

 
 

 Besluit voorbereiden en in procedure brengen, waaruit volgt dat het 
parkeren in de fietsparkeergarage niet is toegestaan langer dan twee weken  

 Halfjaarlijkse controle uitvoeren op langparkeerders incl. verwijderen 
fietswrakken kosten € 10.000 

 jaarlijks scholieren voortgezet onderwijs informeren over stallingbeleid 
 Actieve participatie gemeente in het NS-project "Ruimte voor de fiets" 

 

 

 
 
Alledaags beeld NS station Hengelo 
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5.11. Verbetering 
fietsstallingsvoorzieningen Binnenstad  
 
In oktober 2002 is in de binnenstad een fietsparkeeronderzoek gehouden. Dit 
onderzoek bestond uit tellingen op een maandag, woensdag en een zaterdag 
en een enquête onder fietsers over het stallen van fietsen.  
 
Tijdens het schrijven van deze nota waren de uitkomsten van de enquête nog 
niet beschikbaar. 
 
Score betere fietsstalingsvoorzieningen 

 
 

In 2003 zal op basis van het fietsparkeeronderzoek Binnenstad een advies 
worden uitgebracht over de noodzakelijke verbeteringen zowel op korte als op 
lange termijn.  
 
Maatregelen die overwogen zullen worden: 
 
- Introductie van tijdelijke fietsstallingsplekken. Gedacht wordt om voor dit doel 
duidelijk herkenbare hekwerken te gebruiken, waartussen fietsen gestald 
kunnen worden. Op de hekken zal een duidelijk fietssymbool worden 
aangebracht. De fietsstalling hekwerken kunnen bij diverse evenementen 
worden ingezet, zoals de wandelvierdaagse, kermis, autoloze zondag etc.  
 

 
 
- (her)opening van bestaande fietsstallingsmogelijkheden in de binnenstad., 
zoals de fietsenstalling van het stadhuis of de Telgenflat 
- de invoering van gratis bewaakt stallen, eventueel na het houden van een 
proef. 
 

 

                      
                                       In 2004 verleden tijd? 
 

    
 In nieuwe situaties zal worden overgegaan tot de 

toepassing van fietsparkeervoorzieningen die voorzien zijn 
van het predikaat “Fietsparkeur” 
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5.12. Aanpak Fietsdiefstal 
 
Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 880.000 fietsen gestolen. Uit angst 
voor fietsdiefstal rijden mensen op een oude fiets naar de stad. Voorbeelden 
uit andere gemeenten laten zien dat een gemeente wel degelijk invloed kan 
uitoefenen op het aantal gestolen fietsen. Zo daalde in Apeldoorn het aantal 
gestolen fietsen met 25% door de introductie van gratis bewaakt stallen. Een 
project in Harderwijk waarin stadswachten werden ingezet, leidde zelfs tot een 
daling van 50% fietsdiefstallen. 
 
Uit de Fietsbalans blijkt dat 45% van de ondervraagden in Hengelo 
ontevreden is over de aanpak van fietsdiefstal. Opvallend is wel dat van alle 
middelgrote steden Hengelo het beste scoort. Het gemiddelde percentage in 
middelgrote steden bedroeg namelijk 71%. 
 
Score aanpak fietsdiefstal 
 

 
 
 

 Onderzoek in 2003 naar de mogelijkheden van: 
- gratis bewaakt stallen in de binnenstad (zie onder stallingen binnenstad) 
- het inzetten van stadswachten naar voorbeeld van Harderwijk 

 uitvoering aanpak fietsdiefstal 2004 (pm) 
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5.13. Fietsbewegwijzering  
 
In Hengelo is slechts sporadisch sprake van bewegwijzering speciaal voor 
fietsers. Het gevolg is dat plaatselijk niet bekende fietsers (toeristen) de (auto) 
Anwb bewegwijzering gebruiken die hen vaak langs drukke en voor fietsers 
onaantrekkelijke autoroutes leidt. Vooral in de gevallen waarbij sprake is van 
meer directe, veilige en aantrekkelijkere alternatieven is het wenselijk om 
deze fietsroutes te bewegwijzeren.  
 
Score betere fietsbewegwijzering 

 
 

 bewegwijzeren twee belangrijke routes. De kosten bedragen € 15.000 
 
Op de plattegrond is in groen aangegeven op welke verbindingen sprake is 
van een vorm van bewegwijzering voor fietsers. In rood is aangegeven waar 
fietsbewegwijzering wordt voorgesteld.  
 

       
Deze maatregel draagt ook bij aan de maatregel ter verbetering van de 
recreatieve fietsmogelijkheden (H5.3.12) 
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5.14. Bevorderen recreatief fietsgebruik 
Het aandeel verplaatsingen met een recreatief doel, zoals verplaatsingen naar 
de voetbal, het zwembad, het theater of een zondagse fietstocht, is nu al 20% 
van het totale aantal verplaatsingen. Dit is nagenoeg gelijk aan het aandeel 
woon-werk verplaatsingen. Voldoende reden om ook bij het recreatief verkeer 
het fietsgebruik te bevorderen.   
 
Belangrijke (recreatieve) fietsverbindingen zijn opgenomen in het Raamplan 
Fietspaden Overijssel 1998. Voor het onderhoud van deze fietsverbindingen 
wordt door de provincie subsidie verstrekt. In 2003/2004 zal het raamplan 
worden geactualiseerd.  
 
Vanuit de dorpsraad Beckum is kritiek op de onderhoudstoestand van 
recreatieve fietsverbindingen in de gemeente Hengelo.  
 
Score verbetering recreatief fietsgebruik 

 
 

In het kader van het RVVP zal het regionale fietsbeleid nader worden 
uitgewerkt. De gemeente zal hierin actief participeren.  

In 2003 zal een plan worden opgesteld voor het onderhoud van recreatieve 
verbindingen. Een optie is het inzetten van vrijwilligers, naar voorbeeld van de 
gem. Haaksbergen,  

 In 2004 zal nagegaan worden of een eigen bewegwijzerde fietsroute kan 
worden samengesteld langs Hengelose bezienswaardigheden.  

Participatie afd. Sport en Recreatie in project Klaas Actief, deelgebied Plein 
op Westermaat 

 Zie ook 5.3.10 Fietsbewegwijzering 
 
 

 
 
Uitsnede Raamplan Fietspaden provincie Overijssel 
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5.15. Communicatie en promotie 
Fietsgebruik 
 
De uitvoering van deze uitvoeringsnota zal vooral tot verhoging van het 
fietsgebruik leiden wanneer de genomen maatregelen bij een zo groot 
mogelijk publiek bekend worden gemaakt.  
Een goed voorbeeld van goede fietspromotie is het uitbrengen van de 
stadsrecreatie kaart Hengelo Enschede in 2002, waaraan Hengelo € 18.000 
heeft bijgedragen.  
 
Score communicatie en promotie fietsgebruik 

 

 
 In samenwerking met de afdeling Communicatie van de gemeente zal de 

uitvoering van deze uitvoeringsnota gecommuniceerd gaan worden 
 

 Een idee dat nog nader uitgezocht dient te worden is het houden van een 
jaarlijkse fietstocht langs nieuwe of verbeterde fietsvoorzieningen in 
combinatie met de organisatie van de Autoloze zondag. 
 

 Voor activiteiten voor communicatie en promotie van het fietsgebruik, zoals 
de ondersteuning van de Autoloze zondag,  is een bedrag benodigd van  
€10.000 euro per jaar. 
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5.16. Overzicht alle maatregelen Uitvoeringsnota Fietsen 2003 - 2006 
 
Maatregelen Uitvoeringsnota Fietsen 2003 – 2006 
(1-4) 

Blz. Jaar van 
uitvoering 

Kosten  Score van de maatregel 
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3. Fietsnetwerk 8              
Meer dan in het verleden zal het hoofdfietsnetwerk een 

belangrijk uitgangspunt zijn bij het nemen van beslissingen 
en het opstellen van: herstraat- en asfalteringsprogramma’s, 
gladheidsbestrijding, bewegwijzering enz 

 
 

2003 – 2006  -    0    0   ++   0    0   +   +    0   +   +  

4. Verkeersveiligheid 9             
Monitoren van de fietsongevallengegevens zal de eerst 

komende jaren extra aandacht krijgen  
 2003-2006    0    0     0    0    0    0   ++   0   0   0  

5.1. Realisatie stadsfietsroutes 14 2003-2006           
aanbrengen van een markering op de lichtmasten langs 

stadsfietsroutes.  
 2003-2004 €  10.000   0    0     0    0    0    +    0    0    +   0  

5.1.1. Hasseler Es 15 2003 - 2004 € 300.000   0   +   ++   0   +   +  ++   0  ++  
5.1.2. Slangenbeek Hengelose Es 16 2003 - 2006 €   65.000   0   +   ++   0   +   +   +   0  ++  
5.1.3. Groot Driene 17 2003 - 2006 € 500.000   0   ++  ++   +  ++   +  ++   0  ++  
5.1.4. Noord  18 2003 - 2005 -    0   +   ++   0   +   +   +   0  ++  
5.1..5. Woolde  19 2003 - 2004 € 200.000   0   +   ++   0   +   +   +   0  ++  
5.1.6. Westermaat – Borne 20 2003 - 2005 € 300.000   +  ++  ++   +   +   +   +   0  ++  
5.1.7. Wilderinkshoek  21 2003 - 2006 € 200.000   0  ++  ++   +   +   +  ++   0  ++  
5.1.8. Twentekanaal 22 2003 -  2006 -   0  ++  ++   +   +   +  ++   0  ++  

5.2 Nieuwe schakels  23             
Bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties en/of 

bedrijventerreinen nagaan of de gewenste nieuwe schakel 
opgenomen kan worden in de plannen.  

 2003 - 2006 -   ++  ++  ++  ++   +   +   +   0  ++  

5.3. Fietsvriendelijker maken  
verkeersregelinstallaties

24             

bij vervanging en nieuwe aanleg verkeersregelinstallaties 
(vri) zal een checklist met fietseisen worden gehanteerd 

 2003 -    0    ++   0    0    +    +    +    0   ++    0  

 bestaande vri’s fietsvriendelijker maken   2003-2006 50.000€   0    ++   0    0    +    +    +    0   ++    0  
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Blz. Jaar van 
uitvoering 

Kosten  Score van de maatregel 

Maatregelen Uitvoeringsnota Fietsen 2003 – 2006 
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5.4. prioriteit wegonderhoud fietsverbindingen 25             
Alle verbindingen van het Hoofdfietsnetwerk zullen in het 

Raweb wegbeheersysteem als hoofdfietsroute of 
stadsfietsroute worden ingevoerd 

 2003 - 2006 -   0    0   ++   0    +    +    +    0   ++    0  

5.5. Vervangen elementenverh. Door asfalt 26             
 In het onderhoudsprogramma zal jaarlijks een post 

worden opgenomen voor de reparatie van asfaltverhardingen 
als gevolg van werkzaamheden nutsbedrijven 

 2003-2006 € 25.000 
 

  0    0   ++   0    +    +    +    0   ++    0  

 Bij aanleg van nieuwe fietspaden zal zoveel mogelijk 
gestreefd worden naar de toepassing van rood asfalt, alleen 
in uitzondering gevallen zal hiervan worden afgeweken 
(gemeentelijk beleid ).  

 2003-2006 Pm   0    0   ++   0    +    +    +    0   ++    0  

Op de volgende schakels van fietsnetwerk zal de 
elementenverharding door asfalt worden vervangen: 
- Oldenzaalsestraat, wegvak Hasselerbaan-Bornsestraat; 
- Dennenbosweg, wegvak Sloetsweg – Troelstrastraat; 
- Weideweg, wegvak Bornsestraat-Wegtersweg; 
- Anninksweg en ged. Grundellaan; 

 2003-2006 Kosten 
opgenomen 
onder 5.1. 

  0    0   ++   0    +    +    +    0   ++    0  

in het MJP reconstructie invalswegen zullen aanliggende 
fietspaden zoveel mogelijk in rood asfalt worden uitgevoerd.  

 2003-2006    0    0   ++   0    +    +    +    0   ++    0  

5.6. Klachtenregistratie fietsvoorzieningen 27             
In het nieuwe klachtenregistratie systeem van de afdeling 

wijkbeheer zullen fietsklachten als aparte categorie worden 
vastgelegd.  
 

 2003 Financiering 
uit 5.7. 

  0    +   ++   0    +    +    +    0   ++    0  

Klachten die bij andere afdelingen binnenkomen zullen 
naar dit centrale klachtennummer worden doorverwezen 

 2003 – 2006            

Jaarlijks zal een overzicht worden gemaakt van de 
gemelde klachten op fietsgebied inclusief afhandeling 
 
 
 
 

 2003 – 2006 -            
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 Blz. Jaar van 

uitvoering 
Kosten  Score van de maatregel 

Maatregelen Uitvoeringsnota Fietsen 2003 – 2006 
(3-4) 
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5.7. Opheffen fietsirritaties 28             
Om snel te kunnen reageren op klachten van fietsers zal 

jaarlijks een budget van 15.000 euro worden gereserveerd 
voor het opheffen van geconstateerde fietsirritaties. 

 2003-2006 € 60.000   0    +   ++   0    +    +    +    0   ++    0  

5.8. Afsluiten wegen voor doorgaand 
autoverkeer

29             

Voorgesteld wordt voor de aangegeven fietsverbindingen 
een procedure op te starten voor het afsluiten van de 
autoverbinding. 

 2003 - 2006 Financiering 
uit 5.7. 

  0    ++  ++   0    +    +    +    0   ++    0  

5.9. Opheffen obstakels in fietspaden 30             
 huidige terughoudend beleid ten aanzien van paaltjes 

voortzetten. Alleen bij veelvuldig misbruik of wanneer als 
gevolg van dit misbruik schade aan verharding of bermen 
ontstaat, zal worden overgegaan tot de plaatsing van 
paaltjes. 

 2003 - 2006    0    ++   0    0    0    +   ++   0   ++    0  

Paaltjes die niet noodzakelijk zijn zullen worden verwijderd.  2003 - 2006 Fin. uit 5.7.   0    ++   0    0    0    +   ++   0   ++    0  
De plaatsing van paaltjes zal plaatsvinden in 

overeenstemming met de ontwerprichtlijnen zoals 
weergegeven in het handboek “Ontwerpen voor de fiets”. 
Bestaande afsluitingen met paaltjes die niet aan deze 
ontwerprichtlijnen voldoen zullen worden verbeterd.  

 2003 - 2006    0    ++   0    0    0    +   ++   0   ++    0  

5.10. Periodiek opschonen 
fietsparkeergelegenheden bij NS-Station 

31             

besluit voorbereiden en in procedure brengen waaruit volgt 
dat het parkeren in de fietsparkeergarage niet langer is 
toegestaan dan één week  

 2003    0    ++   0    0    +   +    0    0   ++    0  

 halfjaarlijkse controle uitvoeren op langparkeerders incl. 
verwijderen fietswrakken; 

 2003 - 2006 € 10.000   0    ++   0    0    +   +    0    0   ++    0  

jaarlijks scholieren v.o.informeren over stallingsbeleid  2003 - 2006 Zie 5.15   0    ++   0    0    +   +    0    0   ++    0  
actieve participatie gemeente in het NS-project Ruimte 

voor de fiets. 
 2003 - 2006    0    ++   0    0    +    +    0    0   ++    0  



Uitvoeringsnota Fietsen 2003 – 2006 gemeente Hengelo 
 

40

 Blz. Jaar van 
uitvoering 

Kosten  Score van de maatregel 

Maatregelen Uitvoeringsnota Fietsen 2003 – 2006 
(4-4) 
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5.11. Fietsparkeren Binnenstad 32             
 Op basis van het fietsparkeeronderzoek Binnenstad wordt 

een advies uitgebracht over de noodzakelijke verbeteringen 
zowel op korte als op lange termijn. 

 2003 -    0    ++   0    0    +    +    0    0   ++    0  

In nieuwe situaties zal worden overgegaan tot de 
toepassing van fietsparkeervoorzieningen die voorzien zijn 
van het predikaat “Fietsparkeur”

2003 - 2006 -   0    ++   0    0    +    +    0    0   ++    0  

5.12. Fietsdiefstal 33 -           
 Onderzoek naar gratis bewaakt stallen en het inzetten van 

stadswachten naar voorbeeld van Harderwijk 
 2003 -           

 uitvoering aanpak fietsdiefstal 2004  2004 pm   0     0    0    0    +    +    0    0   ++    0  
5.13. Fietsbewegwijzering 34             

 bewegwijzeren twee routes  2003 € 15.000   0     0    0    0    0     +    0    0   ++    0  
5.14. Bevorderen recreatief fietsgebruik 35             

Actieve participatie in opzetten regionaal fietsbeleid  2003 - 2006 -    0     0    0    0    0     +    0    0   ++    0  
Plan voor het onderhoud van recreatieve verbindingen. 

Een optie is het inzetten van vrijwilligers, naar voorbeeld van 
de gem. Haaksbergen,  

 2003 pm   0     0    0    0    0     +    0    0   ++    0  

5.15. Communicatie fietsmaatregelen / 
fietsbeleid

36 € 40.000

 In samenwerking met de afdeling Communicatie zal de 
uitvoering van deze uitvoeringsnota gecommuniceerd gaan 
worden 

 2003    0    0    0    0    +    ++   0    0   ++    0  

jaarlijkse fietstocht langs nieuwe of verbeterde 
fietsvoorzieningen,eventueel in combinatie met de 
organisatie van de Autoloze zondag. 

 2003 – 2006    0    0    0    0    +    ++   0    0   ++    0  

 Overige ondersteuning activiteiten voor promotie van het 
fietsgebruik. 

 2003-2006    0    0    0    0    +    ++   0    0   ++    0  
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