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Aan de Directie Participatie, 
Voornemen N35 Nijverdal – Wierden 
Postbus 30316 
2500 GH Den Haag 
                                                                                                       Afdeling Hellendoorn 

Zienswijze over het 

Voornemen om een  ontwerptracébesluit en een milieueffectrapport op te 

stellen over de N35 Nijverdal –Wierden. 

                                                                                                   

Gaarne maakt de Nederlandse Fietsersbond (afd. Hellendoorn) gebruik van de mogelijkheid 

om een zienswijze in te dienen. 

Tijdens de inloop bijeenkomst op 15 oktober in Wierden hebben wij kennis genomen van het 

voorkeurs alternatief N35 Nijverdal – Wierden. Op de getoonde tekeningen was het tracé 

van de fietssnelweg F35 nog niet ingetekend, maar de plaatselijke voorlichter van RWS gaf 

aan waar mogelijk de F35 ingepast wordt. Als fietsersbond willen wij benadrukken dat een 

goede combinatie van de N35 en de F35 voor 

de toekomst belangrijk is.  

Wanneer de automobilist langs het hele traject 

van de N35 van Nijverdal naar Wierden kan zien 

dat je met de fiets comfortabel kunt fietsen 

zonder oponthoud, zal deze sneller de keus 

maken om de auto te laten staan. Hierdoor zal 

de uitstoot van fijnstof en CO2 minder worden. 

Een comfortabele fietssnelweg moet daarom 

parallel lopen met de N35 van het 

industrieterrein ’t Lochter tot de bestaande F35 

in Wierden voor de forens, scholier en toerist. 

De voorlichter gaf aan dat de F35 in Wierden, 

zuidelijk van de Haarkampsweg zou komen. Als 

fietsersbond zien wij liever de F35 noordelijk 

van deze weg en ten zuiden van de N35. De N35 

daarom naar het noorden verplaatsten tegen 

het waterwingebied. Hierdoor krijgt de N35 ook 

een meer natuurlijke bocht. 
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Verder zien wij dat ter hoogte van 

de Westerveenweg een 

“zoekgebied fietsbrug” is 

aangegeven. 

 

 

De fietsersbond heeft al gebruik 

gemaakt van het inspreekrecht 

tijdens de commissievergadering 

Grondgebied van Hellendoorn en 

Wierden en aangegeven een 

tegenstander te zijn van een 8 

meter hoge fietsbrug met lange 

toe en afvoer slingers. 

Zie voor argumentatie ook: 

https://raad.hellendoorn.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Grondgebied/2015/16-september/19:30 

http://wierden.notubiz.nl/vergadering/147389/informatieronde+Grondgebied+13-10-2015 

De voorlichter gaf aan dat de tunnel onder het spoor in de Westerveenweg niet meer 

gebruikt zal worden voor zowel fiets als agrarisch verkeer en komt te vervallen. 

Voor wandelaars en toeristen met de fiets aan de hand zou hier over de N35 een smalle 

houten brug met uitkijkpunt kunnen komen om de bestaande lange afstand wandel routes 

(knooppunten) te verbinden. 

Het  met geel gestippelde Ecoduct voor het kwetsbare overstekende wild staat hier wellicht 

niet juist aangegeven en moet volgens ons meer westelijk van de Notterveldsweg op het 

gebied van de gemeente Hellendoorn. 

De fietsersbond ziet graag dat hier de N35 zo dicht mogelijk tegen het spoor komt en de F35 

verder over het oude tracé van de N35  en niet door het natuurgebied het Wierdense Veld. 

 

 

 

https://raad.hellendoorn.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Grondgebied/2015/16-september/19:30
http://wierden.notubiz.nl/vergadering/147389/informatieronde+Grondgebied+13-10-2015
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Ter plaatse van de Boersingel zien we in de plannen dat de N35 hoog over de Boersingel 

loopt, een vreemde keus omdat ten oosten hiervan deze onder het Ecoduct moet komen. 

Ook is er veel ruimte nodig voor de afrit van het verkeer dat komt uit Wierden tussen N35 en 

spoor. 

 

Ook hier ziet de fietsersbond de N35 liever meer noordelijk tegen het spoor. 



 

Zienswijze Nederlandse Fietsersbond Pagina 4 van 7 
 

Om een goede doorstroming van het vele uitvoegende verkeer van A35 richting Nijverdal te 

krijgen komen wij met een alternatief plan voor deze kruising. 

 

Hierbij komt de kruising meer oostelijk te liggen waardoor het vele verkeer van de A35 

richting Nijverdal met een flauwe bocht onder de N35 naar de Burg. Boersingel geleid wordt. 

Door deze verplaatsing ontstaat ook een nieuwe waterberging en tussen Volvo en Kelder 

een nieuwe A1 bouwlocatie. 

De fietsersbond voorziet dat de rotonde in de Burg. Boersingel het drukste punt voor het 

autoverkeer in Nijverdal wordt. 

Over deze rotonde moet alle verkeer: 

Van Wierden naar Rijssen. 

Van Wierden naar Lochter. 

Van Zwolle naar Nijverdal 

Van Hellendoorn naar Lochter Rijssen 

Van Nijverdal naar Lochter 

Van Nijverdal naar Wierden 

Van Wierden naar Hellendoorn  visa versa  

Van Nijverdal-oost naar Zwolle  (anders kom je alleen via kruip en sluiproutes op de N35)  

Van Nijverdal-oost en centrum naar Almelo/Wierden  

Van Rijssen naar Hellendoorn 

Alle verkeer van de ventweg. 
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Hierdoor is deze rotonde volkomen ongeschikt voor fietsers om de Burg. Boersingel te 

kruisen (nl. in het plan van de gemeente Hellendoorn blijft dit een 80 km weg)  en erg 

onveilig voor de overstekende fietser.    Een echte black spot. 

 

Wanneer de fietser geen voorrang krijgt op deze rotonde, zou de fietsersbond graag zien dat 

er noordelijk een fietstunneltje onder de Burg. Boersingel komt. Deze fietstunnel kan ook 

gebruikt worden voor de F35 om het industrieterrein te ontsluiten voor de forens.  

(De fietsbrug bij het Ecoduct kan dan vervallen) 

Op het industrieterrein volgt de F35 over bestaande wegen zijn weg tussen de 

Wierdensestraat en de N35 richting Nijverdal. 

 

 

De plannen geven aan dat de gelijkvloerse kruising van de N35 met de Baron van 

Sternbachlaan komt te vervallen waardoor het autoverkeer niet meer de mogelijk heeft hier 

op de N35 te komen. De N35 gaat met een viaduct over de Baron van Sternbachlaan. 
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Ook pleit de fietsersbond er hier voor om de N35 zo dicht mogelijk tegen het spoor te leggen 

en geluiddempend asfalt toe te passen waardoor minder geluidoverlast voor de zuidelijke 

bewoners i.v.m. de  hoge ligging van de weg. 

Op de bestaande wegdelen van de N35 kan dan de F35 komen tussen N35 en huizenrij aan 

de Wierdense straat waardoor minder bestaand asfalt gesloopt moet worden. Omdat de 5 

rijstroken onder de spoorbrug gereduceerd worden naar 2 autorijstroken is er voldoende 

ruimte voor de F35. 

De F35 (voorzien van zuinige LED verlichting) kan hier de Baron van Sternbachlaan kruisen 

(fietsers in de voorrang) ook omdat deze weg hier een 50 km weg is en het autoverkeer door 

de bocht langzamer rijdt en attent is. 

De fietssnelweg sluit dan zuidelijk van de Baron van Sternbachlaan en de rotonde aan op de 

F35 bij de Eversbergweg. Dus een korte, veilige en goedkope route. 

 

Samenvatting: 

Gaarne zien wij ten behoeve van het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport N35 

Nijverdal – Wierden de volgende punten onderzocht, 

- De N35 verschuiven naar het noorden t.p.v. de Haarkampsweg tegen het 

waterwingebied waardoor ruimte ontstaat voor de fietssnelweg F35. 

F35 

F35 

F35 

F35 
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- De fietsbrug over de N35 en het spoor laten vervallen en de N35 naar het noorden 

tegen de spoorlijn verplaatsen. De F35 over de oude N35 richting industrieterrein 

projecteren. 

- De kruising bij de Burgemeester Boersingel naar het noordoosten verplaatsen voor 

een goede doorstroming van het afbuigend autoverkeer van de N35 richting 

Nijverdal. 

- Onder de Burgemeester Boersingel een fietstunneltje te projecteren voor de fietsers 

en de F35. 

- De N35 naar het noorden tegen de spoorlijn te projecteren waardoor het mogelijk is 

de fietssnelweg F35 over de bestaande wegdelen (bestaande uitvoegstroken bij 

Baron van Sternbachlaan) te laten lopen. 

- Het N35 viaduct tegen de spoorbrug te projecteren en de F35 onder het viaduct en 

de spoorbrug te plannen. 

- De F35 zuidelijk van de Baron van Sternbachlaan en de rotonde aan te laten sluiten 

op de bestaande fietssnelweg. 

 

Als Nederlandse Fietsersbond hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan de 

totstandkoming van de N35 via deze zienswijze. 

Wij hechten groot belang aan een goede, logische en praktische integratie van de F35 

binnen deze plannen van de N35 en trekken hierin samen op met een groot aantal partijen. 

Vandaar dat wij u tevens willen verwijzen naar de zienswijzen van De Stichting 

Bewonersbelangen N35 Wierden, De WBE West-Twente en de Stichting Natuur en Milieu 

Wierden. 

Verder willen wij graag meedenken en betrokken worden bij de vervolgstappen en zijn 

bereid onze zienswijze mondeling toe te lichten. 

 

Nijverdal, 26 oktober 2015 

De Nederlandse Fietsersbond 

Afd. Hellendoorn Slotmanweg 13 

7441 BE Nijverdal 
 hellendoorn@fietsersbond.nl 
 

(opsteller Harry Olthof) 
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