
 

 
 

Onderwerp: Standpunt fietsersbond afd. Hellendoorn t.a.v. de fietsverbinding  
dorpskern Haarle - dorpskern Nijverdal en de fietsverbinding noordelijke deel van 
de heuvelrug-zuidelijk deel van de heuvelrug. 
 
 
Na kennis genomen te hebben van de motivatie van Plaatselijk Belang Haarle, en rekening 
houdend met de eisen voor een fietssnelweg, hebben wij een standpunt bepaald t.a.v. de 
fietsverbinding dorp Nijverdal,  
 
In de bestuursovereenkomst (zie nota 15-12-2015 15INT03330), een document met 
daarin de keuze gemaakt door Rijkswaterstaat enerzijds en de wethouder Beintema als 
overlegpartner van de gemeente Hellendoorn anderzijds, zijn per wegdeel zowel de financiën 
(het budget) als de maatregelen vastgelegd.  
Voor het wegdeel Molenweg Dalzicht (M24 V6.) zijn de maatregelen:  
• Aanleggen parallel-voorzieningen en opheffen van erfaansuitingen op de N35  
• Afsluiten zijaansluitingen op de N35  
• Opheffen fietsoversteken en het creëren van veilige fiets/wandeloversteek bij Dalzicht 

(fietsbrug paarse Poort)  
• Oplossen EuroRap knelpunt (de veiligheid van dit wegdeel is nu 2 sterren en het doel is 

4 sterren te halen)  
 
In de brief van B&W aan de raad (15-12-2015) staat als extra aantekening dat bij de 
maatregel ‘verbetering wegvlak Tunnelweg Dalzicht(M 24)’ dat een combinatie met het 
project F35 onderzocht dient te worden.  
In deze brief staat tevens de opmerking: “Bij de voorbereiding en uitvoering moeten de 
verschillende belanghebbenden nauw betrokken worden.”  
 
 
Anders geformuleerd, aan de orde zijn:  
Noord-zuid denkend: 

- De mogelijke opheffing van de fietsoversteekmogelijkheden nabij Rendac en 
kampeerterrein Twilhaar tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van de 
heuvelrug. 

- De planning van een fietsbrug zowel over het spoor als over de N35, nabij het 
hoogste punt van de heuvelrug. De fietser kruist de spoorlijn en wordt vandaar 
teruggeleid naar het hoogst punt.  

Oost-west denkend: 
- Planning van twee parallelwegen aan beide zijden langs de N35  
- Het mogelijk verdwijnen van de fietsroute Goudzoekerspad, een fietsroute zonder 

hoogteverschil.  
 
Als Fietsersbond Hellendoorn vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden, 
maar ook van de fietser in het algemeen  
In onze optiek zijn de fietsers die gebruikmaken van (toekomstige) fietsvoorzieningen 
westelijk van dorpskern Nijverdal, in drie groepen te verdelen:  

- de utiliteit-fietser richting Haarle en andersom 
- de toeristische fietser 
- de inwoners uit de gehele gemeente Hellendoorn die in de heuvelrug recreëren.  

  

Hellendoorn 



1 Wat betreft de utiliteit-fietser richting Haarle  
o Onder de utiliteit-fietser Haarle Nijverdal verstaan wij: mensen die de voorzieningen in 

Nijverdal willen bezoeken, scholieren voortgezet onderwijs, bezoek aan specialistische 
gezondheidszorg, cultuur, sport die niet in Haarle wordt aangeboden, bezoek aan het 
raadhuis, educatie, familiebezoek, voor inkopen, het NS-station Nijverdal etc. 

o Deze categorie fietsers heeft behoefte aan een korte route zonder hoogteverschil.  
o Een fietsweg waarop de fietser niet gehinderd wordt door automobilisten en 

vrachtverkeer.  
 
Standpunt van de  fietsersbond afd. Hellendoorn wat betreft de utiliteit-fietser 
richting Haarle: 
o Als fietsersbond gaan we voor de fietsende inwoners van de héle gemeente; dus ook van 

Haarle 
o Wij steunen Plaatselijk Belang Haarle met de stelling dat een viaduct nabij de Paarse 

Poort niet in het belang is van de inwoners.  
o Plaatselijk Belang Haarle stelt: de keuze voor een miljoenenproject voor de fly-over 

Paarse Poort is niet in het belang van de inwoners van onze gemeente.  En vraagt de 
wethouder terug te komen op het besluit.  

o Wij willen voor de utiliteit-fietser Haarle Nijverdal zowel de keuzemogelijkheid voor het 
Goudzoekerspad (zonder dalen en stijgen) als de fietsroute langs de N35 (sociaal veilig) 
behouden.  

o B&W zegt dat dat een combinatie met het project F35 onderzocht dient te worden.  
De fietsersbond denkt vanuit een totaal, een groot geheel. En niet een F35 ontstaan uit 
het opbouwen vanuit kleine projecten, zoals gebeurd is bij het Bolderpad en nu weer 
dreigt te gebeuren. Wij willen niet pas denken over de F35 tot Raalte als het deel tot de 
Paarse Poort gerealiseerd is 

o Fietsers uit onze gemeente willen een F35 met alle kenmerken van een fietssnelweg 
vanaf dorp Nijverdal tot Raalte.  

o Geen parallelwegen aan beide zijden voor: vrachtverkeer Rendac, sluipverkeer, 
wandelaars en (brom en snor) fietsers. Geen parallelweg die tevens fietsstraat is. Maar 
noordelijk een paralelweg (voor Rendac en aanwonenden) en zuidelijk een veilige weg 
voor de fietser en wandelaar)  
 

 
2 Wat betreft de toeristische fietser; deze heeft naar onze inschatting behoefte aan:   
o Een fietsverbinding verblijfplaats çè Paarse Poort  
o Een zichtbare en regelrechte fietsverbinding Paarse Poort çè terrasjes en winkels 

Nijverdal (ook de wens van de middenstand)  
o Een fietsverbinding verblijfplaats çè Nijverdal dorp 
o Een fietsverbinding verblijfplaats çè natuurgebied zowel noordelijk als zuidelijk van de 

N35 
 
Standpunt van de  fietsersbond afd. Hellendoorn wat betreft de toeristische fietser : 
o Maak een uitzichtpunt met prachtig uitzicht vanaf de Paarse Poort en verleidt de toerist 

tot terras en winkelen.  
o Behoud van de keuzemogelijkheid Goudzoekerspad (egaal) en langs de N35 (sociaal 

veilig)  
o Behoud een fietsoversteek nabij Rendac voor contact natuur zuidelijk van N35 voor 

gasten Landal, en omgekeerd voor de zuidelijke verblijfplaatsen en SBB kampeerterrein 
Twilhaar.  

o Behoud een fietsoversteek nabij Rendac ook voor wandelaars, LAW-gangers, paardrijders, 
mountainbikers e.d. ) 

o Geen parallelweg zuidelijk van de N35, maar ontvlechting van verkeersdeelnemers.  
  



 
 
 
 

3 Wat betreft de lokale fietser op weg naar rondje heuvelrug, en omgeving. 
o De lokale fietser wil snel en gemakkelijk in natuurgebied zijn. 
o Prachtig een keer over spoor en N35, mooi zicht op het dorp; maar beslist niet elke keer.  
o Fietsers vanuit kern Hellendoorn willen terugfietsen door het bos (via Klinkenbeltweg en 

de Uitkijk) en niet langs het zwembad en Joncheerlenlaan.  
 
Standpunt van de  fietsersbond afd. Hellendoorn wat betreft de lokale fietser:  
o Behoud oversteek Rendac voor contact met de natuur zuidelijk van de N35 voor inwoners 

Hellendoorn, en voor fietsers via het Goudzoekerspad. 
o Behoud van de keuzemogelijkheid Goudzoekerspad (egaal) en fietsroute langs de N35 

(sociaal veilig)  
o Geef de fietsende inwoner doorgang in de gehele heuvelrug en stel hem niet voor de 

keuze tussen noordelijk of zuidelijk.  
 
 
 
 

Samengevat is het standpunt van de Fietsersbond:  

• Geen fietsbrug van zoveel miljoen met extreem hoogteverschil, en omrijden 
voor de fietsers.  
 

• Een fietsoversteek nabij Rendac moet gehandhaafd blijven, liefst diagonaal 
onder de weg door, of -buiten de box denkend- verlaag de N35 bij de 
wildpassage, en hang een fietsbrug diagonaal onder het wildviaduct, de op- en 
afritten kunnen dan parallel aan de huidige fietspad komen.  
 

• Behoud voor inwoners van de gemeente  de keuzemogelijkheid 
Goudzoekerspad (egaal) en zuidelijk direct langs de N35 (sociaal veilig)  
 

• Plan de F35 niet in delen maar vanuit een totaal, voorkom daarmee dat deze 
fietsroute dan weer noordelijk, dan weer zuidelijk van de N35 komt te liggen. 
Plan de F35 zuidelijk van de N35, maak geen combinatie parallelweg en 
fietssnelweg.  

• Een F35 met alle kenmerken van een fietssnelweg vanaf dorp Nijverdal tot 
Raalte en een stille route noordelijk langs de spoorlijn.  
 

• Maak Rendac bereikbaar langs een noordelijke parallelweg, dit zowel voor voor 
personeel en de stinkende vrachtwagens  


