
Pagina 1 van 8 

 

2013 Grotestraat na realisatie Combiproject  Fietsersbond Hellendoorn  

 

Fietsersbond buigt zich over invulling Grotestraat 
Nijverdal na voltooiing van de Combitunnel. 
 

Deel 1: de visie van Fietsersbond Hellendoorn  
Eind volgend jaar rijden de auto’s niet meer door de Grotestraat maar door de tunnel. 
Wat zal het mooi worden om in Nijverdal te winkelen! Mooi, maar hoe? De 
Fietsersbond Hellendoorn heeft zich hierover gebogen. Zomaar om een idee te krijgen.  
 
Naast de drukte en het lawaai van het doorgaande autoverkeer is er ander aspect dat 
nu door bewoners naar voren wordt gebracht: de menging van fietsers en 
voetgangers. De Fietsersbond ziet een aantal gebruikscategorieën: mensen die 
boodschappen doen, winkelen, flaneren of gezellig een terrasje pakken. Het 
autoverkeer is gericht op laden en lossen, iemand afzetten of dichtbij parkeren. Die 
gedachten zijn leidend geweest bij het opstellen van een eigen visie. Daartoe zijn de 
verkeersstromen van zowel het gemotoriseerde verkeer als het fietsverkeer in kaart 
gebracht. Dit leidde tot de verrassende conclusie dat er straks geen doorgaand 
autoverkeer meer hoeft te zijn. Auto’s komen sporadisch voor in het winkelhart. Voor 
fietsers, waarbij vooral korte afstanden tot de bestemming belangrijk zijn, geldt dat 
veel lokale routes via of dwars op de Grotestraat zullen ontstaan. 
 
De inspiratie is mede geput uit andere ontwikkelingen in de gemeente Hellendoorn: 
een meanderende Regge, Nijverdal aan de Regge de stromende Regge in het Huis van 
Cultuur en Bestuur en op het Dunantplein.  
Onderstaande schets van Leo ten Brinke is voor ons de prikkel om met een eigen visie 
te komen.  
 

 
 
Het doelgebied. Gezien de plek waar de parkeergarage is en de winkels beginnen lijkt 
het  doelgebied van Maximastraat tot Smidsweg/Joncheerelaan te lopen. In de 
uitwerking kwam naar voren dat het doelgebied beperkt is tot het deel van 
Maximastraat tot Hendrik Wormserstraat. Daar immers is de Regenboogkerk, de 
Jumbo en ook een groot parkeerterrein. 
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Functie. De Grotestraat is in de toekomst overwegend bedoeld als verblijfsgebied.  
Activiteiten in dit gebied: winkelen; horeca bezoeken; wandelen en flaneren; genieten 
op een bankje; fietsen; laden & lossen; spelen. Er is een beperkte woonfunctie; vooral 
appartementen die “achterom” bereikbaar zijn. 
 
Hoe kan het eruit zien? Er zijn twee opties, waarbij de eerste uit oogpunt van de fietser 
onze voorkeur heeft:  

 Gescheiden fietspad en auto- brommerstrook: 
Aan beide zijden voetgangers/flaneergebied; een tweezijdig fietspad (het ideaal, 
4 m breed en rood asfalt is qua ruimte niet haalbaar) en een 
eenrichtingsrijstrook voor gemotoriseerd verkeer. Aan de koppen komen dan 
(mini)rotondes voor het veilig invoegen in de normale verkeerstroom. 

 Fietsstraat met auto te gast: 
In deze situatie is de huidige rijbaan open voor fietsers in twee richtingen en 
gemotoriseerd verkeer in één richting.  

 
Hoe gaan we meanderen? 
Door slim gebruik te maken van plantenbakken, kunstobjecten, mooie 
fietsenstallingen en nette parkeerplekken kun je de verkeersstroom laten meanderen. 
Het in ere herstellen van de fontein en het plaatsen van een kiosk maakt de 
combinatie met meanderen nog mooier. De Grotestraat geeft dan op elk plek het idee 
van een kleinschalig plein. Als dat meanderen goed gecombineerd wordt met 
bestaande of toekomstige horeca, ontstaat een aaneenschakeling van gezellige 
terrasjes en pleintjes. 
 

 
 
 
Evenementen.  
Sportwedstrijden als wielrennen, en skeeleren komen het best tot uiting als we de 
gescheiden stroken gebruiken. Dat geldt ook voor Nijverdal bij nacht. Bij de keuze 
voor de meanderende fietsstraat zijn verplaatsbare objecten wellicht de oplossing. Het 
afsluiten van de Grotestraat is voor een evenement eenvoudig uit te voeren. 
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Waarom eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer? 
Om het winkelend publiek de volle vrijheid te geven, is extra ruimte nodig. Die kan 
gevonden worden als er een autorijstrook wordt opgeofferd; fietsers willen we immers 
ook van het voetgangersdeel weren. Dit bevordert tevens de wens elders te parkeren 
en het winkelhart autoluw te houden. Wil je daar toch parkeren? Dan vanaf één zijde. 
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Deel 2: de analyses en overwegingen van de Fietsersbond 
Hellendoorn. 
 
Analyse Verkeersstromen auto’s,  uitgaande van totale openstelling voor auto. 
Ik kom van Ik ga naar De makkelijkste route via Last 
N35 Raalte Doorgaand   Tunnel N35  
 ‘t Lochter Tunnel N35  
 Noetsele Grotestraat en Smidsweg  
 Centrum winkelen Grotestraat  x 
 Holten Grotestraat Toeristenweg  
 NS Station Grotestraat, Smidsweg,Van de 

Muelenweg  
x 

N374Hellendoorn Rijssen   Joncheerelaan en Smidsweg  
 ‘t Lochter Baron van Sternbachlaan  
 Noetsele Joncheerelaan en Smidsweg  
 Centrum winkelen Oranjestraat, Van de Muelenweg  x 
 Holten Grotestraat en Toeristenweg  
 NS Station  Mr. Ponsteenlaan en Oranjestraat  
Rode Dorp + 
Hellendoorn  

Centrum winkelen Joncheerelaan, Grotestraat   

Hulsen Rijssen   Baron van Sternbachlaan   
 ‘t Lochter Baron van Sternbachlaan   
 Noetsele Van de Muelenweg en 

Constantijnstraat 
 

 Centrum winkelen Van de Muelenweg en 
Constantijnstraat  

a 

 Holten Van de Muelenweg en Grotestraat  x 
 NS Station  Van de Muelenweg   
Kruidenwijk ‘t Lochter Baron van Sternbachlaan   
 Noetsele Van de Muelenweg en 

Constantijnstraat 
 

 Centrum winkelen Van de Muelenweg en 
Constantijnstraat  

a 

 Holten   
 Rijssen Baron van Sternbachlaan en 

Boomcateweg / Constantijnstraat  
 

 NS Station  Van de Muelenweg   
Groot Lochter Centrum winkelen Parallelweg en Constantijnstraat  a 
 Kruidenwijk/Hulsen Boomcateweg en Baron van 

Sternbachlaan  
 

 Hellendoorn  Baron van Sternbachlaan   
 NS Station  Parallelweg, Van de Muelenweg   
De Blokken Centrum winkelen Parallelweg  a 
 Kruidenwijk/Hulsen Parallelweg en Van de Muelenweg   
 Hellendoorn  Parallelweg en Smidsweg   
 Raalte Parallelweg/Rijssensestraat  en 

Smidsweg 
 

 NS Station  Parallelweg, Van de Muelenweg   
Noetsele Centrum winkelen Rijssensestraat, Constantijnstraat  a 
 Kruidenwijk/Hulsen Van de Muelenweg   
 Hellendoorn  Smidsweg, Joncheerelaan   
 Raalte Smidsweg, Grotestraat   
 NS Station  Rijssensestraat, Constantijnstraat,  
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Ik kom van Ik ga naar De makkelijkste route via Last 
Van de Muelenweg  

N35 Wierden Centrum winkelen Grotestraat  x 
 Kruidenwijk/Hulsen Baron van Sternbachlaan   
 Hellendoorn  Baron van Sternbachlaan   
 Raalte A35 tunnel  
 NS Station Van de Muelenweg   
N347 Rijssen Centrum winkelen Rijssensestraat en Constantijnstraat  a 
 Kruidenwijk/Hulsen Burg. Boersingel?/PC Stamstraat en 

Boomcateweg  
 

 Hellendoorn  Rijssensestraat en Joncheerelaan   
 Raalte Smidsweg en Grotestraat   
 NS Station  Rijssensestraat, Constantijnstraat   
Bevoorrading Winkels 

Grotestraat  
Elke berijdbare route; let op EP en 
opslaggarages 

a 

    
    
In de kolom “last” staat een “x” voor situaties dat de auto vrijwel zeker in de Grotestraat  terecht komt. 
De “a” geldt als alternatief. Dit hangt heel nauw samen met het (winkel)doel van de auto en de plek waar 
die geparkeerd wordt. Dit betekent dat toevoerroutes naar P belangrijk zijn. N.B. Realisatie van de Noord-
zuidverbinding heeft geen wezenlijke invloed op deze stromen. 
 
De conclusie is dat het deel Grotestraat van Maximastraat tot Smidsweg geen 
doorgaand autoverkeer te verwachten heeft. Voor auto’s uit Raalte naar NS Station 
moet dan een goede aanwijzing zijn. Dat is een hele opluchting en biedt veel vrijheden 
bij de inrichting. 
Daartoe is het wel wenselijk ook een analyse te hebben van het fietsverkeer. 
 
Analyse fietsverkeer Grotestraat  
Ik kom van Ik ga naar De makkelijkste route via Last 
N35 Raalte Wierden   F35, Grotestraat  a 
 ’t Lochter Smidsweg   
 Noetsele Bontweg  
 Centrum winkelen Grotestraat  x 
 Kruidenwijk F35, Van de Muelenweg   
 NS Station Grotestraat, Meyboomstraat of F35 a 
N374Hellendoorn Rijssen   Joncheerelaan, Rijssensestraat   
 ‘t Lochter Boskronkel, Boomcateweg   
 Noetsele Joncheerelaan, Smidsweg   
 Centrum winkelen Mr. Ponsteenlaan, Meyboomstraat  a 
 Holten Grotestraat, Toeristenweg  
 NS Station Mr. Ponsteenlaan, Oranjestraat  
Rode Dorp + 
Hellendoorn  

Centrum winkelen Meyboomstraat  a 

Hulsen Rijssen   Fietstunnel, Boomcateweg   
 ‘t Lochter Fietstunnel, Boomcateweg  
 Noetsele Van de Muelenweg, Grotestraat  x 
 Centrum winkelen Van de Muelenweg  x 
 Holten Van de Muelenweg, Grotestraat  x 
 NS Station Van de Muelenweg   
Kruidenwijk ‘t Lochter Fietstunnel, Boomcateweg  
 Noetsele Van de Muelenweg, Grotestraat   
 Centrum winkelen Van de Muelenweg  x 
 Holten Van de Muelenweg, Grotestraat  x 
 Rijssen Fietstunnel, Boomcateweg  
 NS Station  Van de Muelenweg   
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Ik kom van Ik ga naar De makkelijkste route via Last 
    
Groot Lochter Centrum winkelen PC Stamstraat, Parallelweg   
 Kruidenwijk/Hulsen Boomcateweg, Fietstunnel   
 Hellendoorn  Boomcateweg, Fietstunnel  
 NS Station  PC Stamstraat, Parallelweg K 
De Blokken Centrum winkelen Parallelweg   
 Kruidenwijk/Hulsen Wilhelminastraat, Fietstunnel   
 Hellendoorn  Parallelweg, Mr. Ponsteenlaan  K 
 Raalte Bergleidingweg  
 NS Station  Parallelweg, Maximastraat K 
Noetsele Centrum winkelen Rijssensestraat, Constantijnstraat   
 Kruidenwijk/Hulsen Mensinkweg, Kerkstraat, Fietstunnel   
 Hellendoorn  Meyboomstraat  K 
 Raalte Bonteweg, F35  
 NS Station  Rijssensestraat, Meyboomstraat  K 
N35 Wierden Centrum winkelen Grotestraat   
 Kruidenwijk/Hulsen F35, Boskronkel, Fietstunnel   
 Hellendoorn  F35, Eversbergweg,   
 Raalte F35 of Grotestraat  a 
 NS Station  F35 of Grotestraat   
N347 Rijssen Centrum winkelen PC Stamstraat  
 Kruidenwijk/Hulsen PC Stamstraat, Wilhelminastraat  
 Hellendoorn  Smidsweg, Joncheerelaan of 

Constantijnstraat en Meyboomstraat  
K 

 Raalte Smidsweg, Grotestraat   
K = kruisend fietsverkeer; x = fietsverkeer, a= als alternatieve route. 

Fietsers zullen iets meer de Grotestraat als doorgaande weg nemen. Ook hier het 
leeuwendeel Grotestraat naar winkelhart. Diverse routes zullen wel de Grotestraat 
kruisen, maar vooral aan begin en einde van het beschouwde deel. 
 
Het winkelend publiek. 
Winkelpubliek bestaat uit mensen die gaan winkelen of die (snel) boodschappen doen. 
Bij winkelen zal men parkeren op een vaste plek, zowel voor fiets als auto. Bij 
boodschappen doen zal men het voertuig dichtbij willen hebben. Kortparkeren voor 
auto’s en fietsers is dus belangrijk. Dit telt ook voor ouderen uit het buitengebied waar 
het OV karig is. Naast winkelen zal er ook geflaneerd worden: met rollator, 
scootmobiel en dergelijke voertuigen. Naast parkeerplaatsen zijn dus ook OOP’s nodig: 
Ouderen-Ontmoetings-Plekken. Het flanerende publiek zal evenals het winkelend 
publiek gebruikmaken van de horeca. 
Het flaneren maakt een combinatie van fietsers en voetgangers minder gewenst. Het 
voetgangersdeel zal beter benut worden als er ook terrasjes verschijnen. 
Auto’s voor boodschappen moeten kunnen kortparkeren  en ook toegang hebben tot 
de Grotestraat. Een gebied waar auto’s op fietspad te gast zijn is een optie.  
De andere mogelijkheid is eenrichting voor auto’s. In dat geval zou een fietspad en 
een autorijstrook een haalbare zaak zijn. De huidige ‘voetpaden met fietsers als gast’ 
kunnen gehandhaafd blijven als grotere voetgangersruimte. Er wordt een 
middengeleider aangebracht, zodat fietsers een 2-richtingpad krijgen en de auto’s een 
rijstrook in één richting.  Aangepaste straatverlichting kan hier een veilig gevoel en 
gezellig sfeer geven. 
 
Kerk. 
De Regenboogkerk valt in dit gebied; door gebied te laten eindigen bij Hendrik 
Wormserstraat lijkt dit geen probleem op te leveren. 
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Woonfunctie.  
Het betreffende deel van Grotestraat heeft ook een beperkte woonfunctie. Boven 
winkels zijn vaak appartementen. Diverse woongelegenheden hebben hun ingang aan 
de rand van het winkelhart alsmede rond Henri Dunantplein. De flats en apparte-
menten worden vooral bewoond door ouderen. Het gebruik van Grotestraat als 
flaneer- en winkelgebied past daar goed bij. Er moet naar gestreefd worden de ingang 
van de appartementen vanaf de ‘achterom van de Grotestraat’ te laten plaatsvinden. 
Dit aspect zou in de nieuwe Steen van Ommerenstraat moeten worden meegenomen. 
 
Demografie. Nederland vergrijst, niet alleen worden we ouder ook jongeren trekken 
meer naar de stad. Dus Nijverdal vergrijst sneller. Daar, moeten we met de inrichting 
rekening mee houden: leeftijdsbestendig. Geen hinderlijke randjes en geen menging 
van verkeersdeelnemers. Ruimte voor scootmobiel en rollator is dus essentieel. De 
maatregelen moeten passen bij mensen met een fysieke of visuele beperking 
 
Bevoorrading winkels. 
Door het maken van 1-richtingsverkeer voor auto’s is kans op chaos bij bevoorrading 
groot. Bevoorradingstijd tot 10:00 uur. Handhaving zal probleem geven. Laad- en 
losplaatsen bij winkels maken/handhaven. De laad- en losplekken zijn wellicht te 
integreren in het wandeldomein. Tot 10:00 uur L&L en daarna terras . Veel winkels 
worden bevoorraad door pakketdiensten. Aanrijden en doosje afgeven. Dit type 
aflevering levert gegarandeerd stoppen op rijbaan op, echter er is geen doorgaand 
verkeer.  
 
Middenscheiding. 
Een smalle strook met kleurrijke bloemen/planten. In vorm van bloembakken of 
betonblokken. Wellicht bredere strook met nietjes voor fietsenstalling. 
Oversteekopeningen om de 50 m. Geen zebra; auto te gast is < 30 km/h. 
 
Hulpdiensten. 
Hulpdiensten moeten natuurlijk overal kunnen  komen, van winkel tot OOP’s. Dit 
vraagt een slimme indeling van de middengeleiding. 
 
Openbaar vervoer. 
NS Station is op loopafstand. Taxi kan op de koppen van Grotestraat een vaste plek 
krijgen? Normale en rolstoeltaxi. De buslijndiensten rijden niet door Grotestraat. Door 
het karige OV rijden mensen in het buitengebied tot zeer hoge leeftijd auto. 
 
Parkeergarage. 
De huidige ingang is aan de Maximastraat, bereikbaar vanaf Grotestraat. De 
verplaatsing van de markt maakt het onmogelijk de toegang te wijzigen naar de zijde 
van de Constantijnstraat.  Immers wie van Wierden komt, zou dan geen omweg 
maken. Vanaf Raalte is er dan wel een omweg. Maar, omweg is waarschijnlijk sneller 
dan “te gast” in Grotestraat. 
 
Richting 1-richtingsrijstrook. 
Vanuit noord en oost is het makkelijk om de Parkeergarage te bereiken: Van der 
Muelenweg en Constantijnstraat. Vanuit west minder eenvoudig. Dit pleit ervoor 1-
richting vanuit oost te maken. Dat vermindert het aantal bewegingen . Tevens is dat 
voor de hulpdiensten politie, brandweer en ambulance beter. Zij komen immers van 
de oostkant! 
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Ligging autostrook.  
De Fietsersbond kiest voor de noordkant van de Grotestraat richting de Joncheerelaan. 
Verkeer van Raalte gaat vooral rechtsaf via de Smidsweg. Verkeer van Wierden gaat 
via Constantijnstraat verder het dorp in. De omgeving van EP wordt bevoorraad via de 
Meyboomstraat. Deze indeling voorkomt dat auto’s het fietspad moeten kruisen. 
Bovendien zit de fietser dan aan zijde van het dorp en het Henri Dunantplein. 
 
Boodschappen.  
In het bedoelde winkelgebied is een supermarkt gevestigd: Jumbo. Deze is makkelijk 
bereikbaar  vanaf de Smidsweg door in het westelijk deel van de Grotestraat 2-richting 
verkeer toe te laten. De woonstraten worden hierdoor ontlast van verkeer. Bij de 
Jumbo zou een rotonde kunnen komen. De Regenboogkerk komt dan aan de rand van 
het winkelhart. 
 
De twee koppen van winkelgebied.  
Omdat er een 2-zijdig fietspad en 1-richting auto’s is, kan op elke kop waarschijnlijk 
een rotonde gemaakt worden. De verkeersstromen kunnen daar veilig hun weg 
vervolgen zonder kruisende stromen. 
 
Alternatieve invulling. 
Gezien de demografische ontwikkeling is het wenselijk plekken te creëren waar 
scootmobiels etc. droog kunnen staan; combinatie met een kiosk met koffieverkoop 
zou aantrekkelijk kunnen zijn.  Een billboard met informatie over activiteiten in Huis 
van Cultuur en Bestuur, vertrektijden treinen en weerbericht zou de boel rond 
terrasjes kunnen verlevendigen. Ook bewegende kunstobjecten kunnen voor zo’n 
effect zorgen. 
 
Kostenaspect. 
De bestaande rijbaan wordt integraal opgenomen in het plan. Afhankelijk van de 
uitvoering van de rijbaanscheiding zal er wat zaagwerk zijn. Verder betreft het vooral 
belijning en aanpassing van de twee koppen van het winkelhart: 2 rotondes. Door 
handhaving van huidig wegprofiel zullen er nauwelijks kabel- en leidingwerken nodig 
zijn. Dit geldt ook voor riolering. Het verkeerslicht bij Keizerserf zal kunnen  vervallen, 
hetgeen ook een exploitatievoordeel oplevert. Straatverlichting is wellicht te 
combineren met sfeerverlichting. 
 
 
 
 
 


