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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De fiets is een steeds belangrijker vervoersmiddel. Fietsen draagt immers 

bij aan onder andere bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en 

klimaat. Met de opkomst van de e-bike wordt de overbrugbare afstand 

per fiets steeds groter en wordt een groter deel van de regio per fiets 

bereikbaar. Gemeente Doetinchem heeft de ambitie uitgesproken om het 

fietsverkeer en de fietsbereikbaarheid verder te stimuleren. De gemeente 

wil daarom op korte termijn bestaande verbindingen verbeteren en op 

lange termijn inspelen op ontwikkelingen als fietssnelwegen.  

 

Om te bepalen waar de verbindingen verbeterd kunnen worden is inzicht 

nodig in de actuele situatie. Keypoint Consultancy heeft op verzoek van 

gemeente Doetinchem een onderzoek uitgevoerd: een inventarisatie van 

de huidige fietsbereikbaarheid in en tussen de kernen Doetinchem, Wehl 

en Gaanderen. Met deze inventarisatie in de hand kan de gemeente de 

Doetinchemse koers bepalen en concrete maatregelen opnemen in de 

uitvoeringsagenda Mobiliteit, waardoor de fiets een structurele plek in 

kan nemen. 

1.2 Het onderzoek 

De inventarisatie is opgedeeld in een aantal stappen om de juiste 

informatie te verzamelen. De focus van de inventarisatie lag hierbij op het 

utilitaire fietsnetwerk en -verplaatsingen op stedelijk niveau: de hoofd- 

en nevenverbindingen tussen bovenlokale voorzieningen. Verbindingen 

binnen wijken zijn alleen meegenomen als ze onderdeel zijn van een 

hoofdverbinding. 

 

Een belangrijk uitgangspunt was dat reeds beschikbare databronnen en 

gegevens gebruikt moesten worden. Het inwinnen van verkeersgegevens 

was niet aan de orde. Voornamelijk kwalitatieve informatie vormde input 

voor de inventarisatie. Bewoners zijn betrokken via het panel Doetinchem 

Spreekt en lokale kennis van medewerkers van de gemeente en externe 

stakeholders is benut.  

 

Bepalen huidig fietsnetwerk: als eerste is op basis van relevante 

herkomst- en bestemmingslocaties (onder andere woon-, werkgebieden, 

grootschalige voorzieningen, schoollocaties en stations) het bestaande 

fietsnetwerk in kaart gebracht. Het vigerende mobiliteitsplan en het 

wegencategoriseringsplan zijn hiervoor ook geraadpleegd. Dit leidde tot 

een conceptversie van de volgende kaartlagen: 

- Herkomst- en bestemmingslocaties; 

- Relaties tussen de herkomst- en bestemmingslocaties; 

- Daadwerkelijke fietsnetwerk; 

- Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk.  
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Betrekken van interne en externe stakeholders: de lokale kennis van 

interne en externe stakeholders is van essentieel belang voor deze 

inventarisatie. Vanwege de maatregelen omtrent het bestrijden van het 

coronavirus was het niet mogelijk om fysieke werksessies te organiseren. 

Om de inventarisatie toch voort te kunnen zetten, is digitaal informatie en 

inbreng opgehaald. Als eerste zijn medewerkers van de gemeente 

gevraagd te reageren op de conceptkaarten en verbeterpunten aan te 

dragen. Deze informatie is verwerkt in de kaartlagen en leidde tot een 

conceptversie van de kaartlagen met verbeterpunten over inrichting, 

netwerk, onderhoudsstaat en veiligheid en gebruik. Deze kaartlagen 

inclusief de kaartlaag met het fietsnetwerk zijn vervolgens voorgelegd 

aan externe stakeholders, zoals de Fietsersbond, schoolraden, 

dorpsraden en ziekenhuizen. Van de Fietsersbond, Centrummanagement 

en het Slingeland Ziekenhuis is reactie ontvangen. 

 

Panelenquête Doetinchem Spreekt: om inwoners te betrekken bij de 

inventarisatie is een panelenquête uitgezet via het platform Doetinchem 

Spreekt. Inwoners zijn gevraagd naar hun fietsgebruik en naar hun 

beoordeling van het fietsnetwerk. Ze konden verbeterpunten en positieve 

punten in het netwerk aandragen. De volledige vragenlijst is opgenomen 

in bijlage D. De resultaten van de panelenquête zijn verwerkt in de 

kaartlagen.  

 

Het resultaat in digitale kaarten: met behulp van Geografische 

Informatie systemen (GIS) zijn de uitkomsten verwerkt in verschillende 

kaartlagen. Door de kaartlagen te combineren ontstaat een beeld van de 

actuele situatie. De volgende kaartlagen met opmerkingen en 

verbeterpunten zijn opgesteld:  

- Inrichting; 

- Netwerk; 

- Staat van onderhoud; 

- Veiligheid en gebruik; 

- Algemeen en overig. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van de inventarisatie opgenomen in 

hoofdlijnen. De kaarten die zijn opgenomen in bijlage A, B en C 

ondersteunen dit hoofdstuk en vormen de gehele inventarisatie. In 

hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen voor het vervolg.   



Inventarisatie fietsbereikbaarheid Doetinchem | rapportage 

Pagina 5 

2 Resultaten 

De in hoofdstuk 1 beschreven aanpak heeft geresulteerd in een overzicht 

van de herkomst- en bestemmingsrelaties, het fietsnetwerk en de 

verbeterpunten. In dit hoofdstuk ligt de focus op het fietsnetwerk en de 

verbeterpunten. De overige kaartlagen zijn de vinden in de bijlage A, B en 

C. 

2.1 Fietsnetwerk 

Op de volgende pagina zijn de kaarten te vinden van het fietsnetwerk 

inclusief de ontbrekende schakels. In bijlage B zijn de uitvergrote en 

gedetailleerde kaarten opgenomen.  

2.1.1 Hoofdroutes en nevenroutes 

Het fietsnetwerk van gemeente Doetinchem is opgedeeld in hoofdroutes 

en nevenroutes. De hoofdroutes hebben een hogere prioriteit dan 

nevenroutes en verbinden de belangrijkste bovenlokale herkomsten en 

bestemmingen binnen de gemeentegrenzen met elkaar. Hoofdroutes zijn 

in die zin geen snelle fietsroutes zoals gedefinieerd door provincie 

Gelderland, omdat deze snelle fietsroutes voornamelijk 

intergemeentelijk van aard zijn. Wel is er sprake van een wens voor een 

snelle fietsroute tussen Zevenaar en Doetinchem. Nevenroutes zijn 

aanvullend op de hoofdroutes. Een nevenroute vormt bijvoorbeeld een 

parallelle route aan een hoofdroute en leidt fietsers naar de hoofdroutes. 

2.1.2 Ontbrekende schakels  

Op een aantal ontbrekende schakels na is het fietsnetwerk nagenoeg 

volledig. De langste ontbrekende schakel is een fietsroute langs de 

spoorlijn tussen Didam, Wehl en Doetinchem-West. Deze schakel zou 

onderdeel moeten worden van de snelle fietsroute tussen Zevenaar en 

Doetinchem.  

 

In de kern Doetinchem zijn drie ontbrekende schakels. Ten eerste 

ontbreekt er een schakel ten zuiden van de spoorlijn tussen de 

Europaweg (N317) en de Winnepegstraat, waardoor fietsers van oost 

naar west en vice versa om moeten fietsen. Dit hangt samen met de 

plannen voor de ondertunneling van het spoor op deze locatie en het 

opheffen van de oversteek Europaweg ter hoogte van de 

Vancouverstraat - Auroraweg.  

 

De tweede locatie betreft het ontbreken van een doorgaande fietsroutes 

naar de voorgezet onderwijsinstelling aan de Kruisbergseweg en 

Ruimzichtlaan. Ook hier moeten fietsers omrijden.  

 

Als laatste ontbreekt een eenduidige route door het centrum van 

Doetinchem. Hiervoor is in de kaart een zoekgebied opgenomen met 

mogelijkheden voor verbetering van de routering.  
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De kern Wehl kent – naast de gewenste fietsroute tussen Didam en 

Doetinchem-West – nog een ontbrekende schakel, namelijk een route 

over het A18bedrijvenpark. De wens is een fietsroute via de 

Kemnadeweg.  

 

De kern Gaanderen kent geen ontbrekende schakels als het gaat om de 

hoofd- en nevenroutes in het utilitaire fietsnetwerk.  
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2.2 Verbeterpunten 

De verbeterpunten voor het fietsnetwerk zijn opgehaald door het 

betrekken van interne en externe stakeholders en bewoners via 

Doetinchem Spreekt. De verbeterpunten zijn per onderwerp verdeeld, 

namelijk inrichting, netwerk, staat van onderhoud, veiligheid en gebruik 

en overig. In bijlage C zijn de kaarten opgenomen inclusief een toelichting 

per verbeterpunt. In totaal zijn 74 verbeterpunten opgenomen, waarvan 

de meeste punten in de kern Doetinchem liggen.  

2.2.3 Inrichting 

De meeste verbeterpunten die zijn aangedragen gaan over de inrichting 

van de (fiets)infrastructuur. Het gaat om zo’n 29 punten. De punten 

variëren van fietspaden die te smal zijn, tot scherpe bochten of 

onduidelijke situaties. Veel genoemd is de situatie in het centrum, waarbij 

mensen lange wachttijden voor het verkeerslicht ervaren en vanwege de 

verschillende verkeersstromen mist het overzicht. Andere 

inrichtingssituaties die naar voren komen zijn rotondes met fietsers van 

twee richtingen of fietspaden die ineens lijken te eindigen. Een enkele 

keer wordt een fietspad negatief ervaren, maar kan niet precies geduid 

worden wat de reden is.  

2.2.4 Netwerk 

Over het netwerk zijn in totaal zes verbeterpunten aangedragen. Deels 

zijn deze punten al opgenomen als ontbrekende schakel, zoals de 

gewenste fietsroute door het centrum. Andere punten zijn gericht op een 

goede fietsaansluiting naar het nieuwe ziekenhuis en een goede 

ontsluiting door de nieuwbouwwijk in Wijnbergen.  

2.2.5 Staat van onderhoud 

Ook over de onderhoudsstaat van de fietsinfrastructuur zijn zes 

verbeterpunten te benoemen. Over het algemeen gaan de opmerkingen 

over de slechte staat van het wegdek.  

2.2.6 Veiligheid en gebruik 

De 21 verbeterpunten over veiligheid en gebruik zijn verspreid over het 

fietsnetwerk te vinden. Een aantal keer worden situaties in de buurt van 

scholen genoemd, zoals een onveilige oversteek of een onveilige 

fietsroute. Daarnaast gaat een aantal verbeterpunten over 

onoverzichtelijke locaties, zoals de rotonde Havenstraat en verschillende 

oversteeklocaties. Als laatste worden ook fietspaden met twee richtingen 

als onveilig ervaren.  

2.2.7 Overig 

De overige twaalf punten gaan onder andere in op het nog verder 

verbeteren van reeds fietsvriendelijke wijken als Oosseld, Schoneveld en 

Overstegen. Daarnaast wordt de wachttijd bij spoorwegovergang 

Stationsstraat/Doetinchemseweg als lang ervaren. Als laatste wordt het 
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plaatsen van OV-fietsen bij station Wehl genoemd als concreet 

verbeterpunt om de bereikbaarheid van A18bedrijvenpark te verbeteren.  

2.3 Uitkomsten Doetinchem Spreekt 

De resultaten uit de panelenquête Doetinchem Spreekt zijn grotendeels 

overgenomen in de inventarisatie en de kaarten met verbeterpunten 

(bijlage C). Den enquête is door 992 personen ingevuld. Dit zijn mensen 

die in de gemeente wonen, werken of recreëren. De respondenten geven 

fietsen in de gemeente Doetinchem gemiddeld het cijfer 7,3. De helft van 

de respondenten is tussen de 50 en 70 jaar en wonen langer dan 10 jaar 

in de gemeente. De meeste mensen fietsen dagelijks of meerdere keren 

per week. Een enkeling fiets nooit. Zij hebben de enquête niet verder 

ingevuld. Fietsers in Doetinchem voelen zich veilig op de fiets. De 

veiligheid voor kinderen en ouderen kan over het algemeen nog 

verbeterd worden.  
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3 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de resultaten die zijn beschreven in hoofdstuk 2 en de 

kaarten die zijn opgenomen in de bijlagen, wordt in dit hoofdstuk ingegaan 

op de conclusies en aanbevelingen.  

3.1 Conclusies 

Met deze inventarisatie is de fietsbereikbaarheid van gemeente 

Doetinchem onder de loep genomen door het formuleren van het 

Doetinchemse fietsnetwerk en het achterhalen van verbeterpunten bij 

interne en externe stakeholders en bewoners. Dit onderzoek biedt 

houvast voor het opstellen van concrete maatregelen binnen de kaders 

van de Mobiliteitsvisie 2016 – 2026.  

 

De algemene conclusie is dat het Doetinchemse fietsnetwerk op een paar 

ontbrekende schakels na compleet is. Het fietsnetwerk is een variatie van 

hoofd- en nevenroutes die op elkaar aansluiten. Bovenlokale 

bestemmingen en voorzieningen zijn vanuit verschillende richtingen 

bereikbaar, wat zorgt voor een dekkend netwerk. 

 

Er zijn vijf ontbrekende schakels te benoemen. De drie schakels binnen 

de kern Doetinchem zijn lokale verbeteringen. De route langs de spoorlijn 

tussen Didam, Wehl en Doetinchem is van grotere orde en is onderdeel 

van de snelfietsroute Zevenaar – Doetinchem. Dit is een regionale opgave.  

 

De meeste verbeterpunten zijn gericht op de inrichting van de 

fietsinfrastructuur en veiligheid. Op hoofdlijnen gaan de meeste punten 

over onoverzichtelijke locaties en onduidelijke situaties. Over de 

onderhoudsstaat van de infrastructuur wordt het verbeteren van het 

wegdek aangegeven als belangrijk punt. De situatie voor fietsers in het 

centrum van Doetinchem in combinatie met andere verkeersstromen 

zoals voetgangers vraagt om aandacht. De situatie wordt wisselend 

beoordeeld en komt in alle type verbeterpunten terug. 

3.2 Aanbevelingen 

Met deze inventarisatie is het hoofdfietsnetwerk bepaald. Dit is 

gebaseerd op de belangrijkste herkomst- en bestemmingslocaties en op 

basis van lokale kennis en vigerende beleidsplannen. Het uiterlijk, 

ontwerp en inrichting van fietspaden is hierin niet meegenomen. De 

aanbeveling is om een kader vast te stellen met eisen en streefwaarden 

voor hoofd- en nevenroutes en wellicht ook lokale routes. Het doel is 

tweeledig. Het maakt het eenvoudiger te bepalen van welk niveau een 

route is. Daarnaast is het helder waar een route aan moet voldoen om 

aangepast te worden van nevenroute naar hoofdroute. 

 

Een eis kan bijvoorbeeld gaan over de minimale breedte voor hoofd- en 

nevenroutes of het gebruik van verlichting. De richtlijnen van het CROW 

kunnen hier uiteraard als basis voor dienen.  
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Op basis van de inventarisatie zijn ook aanbevelingen te geven over de 

aanpak van de verbeterpunten. Over het algemeen zijn de 

verbeterpunten gericht op concrete plekken in het netwerk. Dit maakt 

dat op sommige locaties met een relatief kleine ingreep veel te winnen is. 

De belangrijkste quick-wins zijn te vinden in het verbeteren van de 

inrichting of veiligheid, zoals het verduidelijken van situaties die op dit 

moment verwarring opleveren. Het is dan ook de aanbeveling om met 

deze punten te beginnen. Daarnaast is het uiteraard nuttig om te bekijken 

welke verbeterpunten met werk-met-werk opgepakt kunnen worden. Te 

denken valt aan de genoemde punten over de staat van het wegdek.  

 

Vervolgens kan gestart worden met het oppakken van de ontbrekende 

schakels, ook gezien de mogelijke lange doorlooptijden van dit type 

projecten. Dit geldt ook voor de situatie in het centrum van Doetinchem. 

In de inventarisatie komt de situatie meerdere malen naar voren. Gezien 

de historie en complexiteit met verschillende verkeersstromen die bij 

elkaar komen in dit gebied, is meer inzicht en aandacht nodig in het 

probleem en de mogelijke oplossingsrichtingen.   
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Bijlage A | Kaarten herkomst- en bestemmingen 
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Soort Naam 

bedrijventerrein Bedrijventerrein Wijnbergen 

bedrijventerrein Bedrijventerrein De Huet 

bedrijventerrein Bedrijventerrein Keppelseweg 

bedrijventerrein Bedrijventerrein Wehl 

bedrijventerrein Bedrijventerrein Akkermansweide 

bedrijventerrein Bedrijventerrein Verheulsweide 

bedrijventerrein Stationspoort 

bedrijventerrein A18 Bedrijvenpark 

camping Camping de Dassenboom 

camping Camping BV Langoed 'Het Jagershuis' 

camping Camping De Wrange 

camping Camping De Slangenburg 

camping Natuurkampeerterrein Distelheide 

centrum Centrum, met winkels en horeca 

centrum Centrum Wehl 

centrum Centrum Gaanderen 

Haven WSV de Ank 

Kinderboerderij Kokiezier 

natuurgebied Bos Slangenburg 

natuurgebied Bos De Kruisberg 

natuurgebied Natuurpark Akkermansbeek 

natuurgebied Natuurpark Overstegen 

natuurgebied De Zumpe 

natuurgebied Natuurpark de Koekendaal 

natuurgebied Wehlse Broeklanden 

ontmoeten Senioren Ontmoetingspunt / Cultuurcluster 't 

Brewinc 

Soort Naam 

ontmoeten De Horst Nieuw Wehl 

ontmoeten Buurtkamer Overstegen 

ontmoeten Gaanderhuus 

school Graafschap college - sportweg 

school Graafschap college - Ruimzichtlaan 

school Graafschap college - maria montessoristraat 

school Iselinge Hogeschool 

school Ludger college 

school Metzo College 

school Graafschap College 

school AOC Oost / Zone College 

school Rietveld Lyceum 

school Ulenhof college 

school Prakticon 

school VSO de Isselborgh 

speeltuin Monkey Town 

speeltuin De Koekendaal 

speeltuin Natuurspeelplaats Doetebol 

speeltuin Fort Gary House 

speeltuin speeltuin Schoneveld 

sport Sportpark de Pol 

sport Sportpark Dichteren 

sport Sportpark de Bezelhorst 

sport Sportvelden Wehl 

sport Sportpark Zuid 

sport Tennisclub Gaanderen 

sport Sporthal Koningin Beatrixcentrum 
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Soort Naam 

sport Tennisvereniging de Vijverberg 

sport Scouting Gaanderen 

station Station Doetinchem de Huet 

station Station Gaanderen 

station Station Doetinchem 

station Station Wehl 

station busstation Doetinchem 

voorzieningen Bibliotheek 

voorzieningen Schouwburg 

voorzieningen Bioscoop 

voorzieningen Gemeentehuis 

voorzieningen Voetbalstadion De Graafschap 

voorzieningen Kasteel de Slangenburg 

winkel Woonboulevard oost 

winkel Winkelcentrum Overstegen 

winkel Winkelcentrum De Bongerd 

winkel Woonboulevard Doetinchem 

winkel Markt 

winkel winkelcentrum Zonneplein 

winkel Tuincentrum Schoneveld 

ziekenhuis Slingeland Ziekenhuis Kruisbergseweg 

zwembad Zwembad de Byvoorde 

zwembad Zwembad Rozengaarde 
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Bijlage B | Kaarten fietsnetwerk 
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Bijlage C | Kaarten verbeterpunten 
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nummer categorie Toelichting 
01 veiligheid Het fietspad langs de Liemersweg wordt veelal in 

beide richtingen gebruikt, met name aan de zuidzijde. 
02 inrichting Rondom station De Huet (Jan Willinkstraat) is 

aanpassing fietsroutes gewenst ivm combinatie 
parkeren en kruising met autoroute 

03 netwerk Met de beoogde verdubbeling Europaweg (in 
procedure) vervalt de doorgaande fietsverbinding. 
Tunnel bij rotonde Sicco Mansholtweg is daarvoor in 
de plaats gekomen. Nieuwe woonwijk Wijnbergen is 
qua fietsroutes nog niet meegenomen in het 
overzicht. 

04 veiligheid Drukke oversteek over de Energieweg en richting 
Tweede Loolaan; wachttijden verkeerslichten lang. 

05 inrichting Scherpe bochten vanaf Keppelseweg naar Loolaan 
en Ruimzichtlaan. 

06 inrichting Onlogische inrichting tussen Ruimzichtlaan en 
Hofstraat, Europaweg. 

07 inrichting Aandacht voor goede fietsstructuur om het centrum 
(voetgangersgebied). 

08 overig Het park waar de missing link doorheen moet lopen 
is een monument. 

09 veiligheid Attentie voor oversteek bij CBS De Haven ter hoogte 
van Frielinkstraat en aan de noordzijde bij Villa 
Ruimzicht en nieuwe schoollocatie voortgezet 
onderwijs. 

10 veiligheid J. F. Kennedylaan is een drukke verbinding maar 
geen veilige; smalle paden. Staat op nominatie voor 
verbetering. 

11 inrichting J.F. Kennedylaan te smal voor fietsers. 

nummer categorie Toelichting 
12 inrichting Totale gebied Gaswal wordt heringericht als 

boulevard. Daarmee komt meer ruimte voor 
langzaamverkeer. 

13 Staat van 
onderhoud 

Gaswal fietspad slecht wegdek. 

14 veiligheid Hier ligt een grote VO school. Fietsroute vanaf 
Varsseveldseweg en Zelhemseweg beter faciliteren. 
Weg nu breed, smal fietsstrook, auto’s rijden hard. 

15 inrichting Herinrichting C. Missetstraat is aanstaande ivm 
nieuwe woonwijk Iseldoks. 

16 Staat van 
onderhoud 

Wegdek Doetinchemseweg/Wijnbergseweg op 
sommige plekken slecht; Fietsstrook smal en slecht 
aangegeven, autoverkeer rijdt hard, nabij Bleek is 
fietspad af en toe te smal. 

17 inrichting Fietsoversteek Wijnbergseweg van Wijnbergen naar 
Bedrijvenweg: doorgaande route in de voorrang 
zetten op Wijnbergseweg, is erftoegangsweg. 
Positief effect voor snelheid op Wijnbergseweg. 

18 veiligheid Rotonde Havenstraat slecht zicht op de fietsers. 
19 inrichting Doorgaande route over Oude Terborgseweg naar 

Gaanderen: Stuk voor A18 is te breed zonder 
fietsstrook, auto’s rijden te hard. 

g20 inrichting Rijksweg bij oversteek water te smal fietspad. 
g21 veiligheid Oversteek kruising Vulcaanstraat – Hoofdstraat is 

druk en in de spits lastig over te steken. 
w22 overig Ivm bereikbaarheid bedrijventerrein A18 willen 

ondernemers graag OV-fietsen op Station Wehl. 
w23 overig 8x per uur wachten voor spoorwegovergang 

Stationsstraat/Doetinchemseweg. 



Inventarisatie fietsbereikbaarheid Doetinchem | rapportage 

Pagina 30 

nummer tekst toelichting 
101 veiligheid Fietsen in de binnenstad slechte combi met lopen 
102 inrichting Centrum: Veel verzoeken om sneller en langer groen 

verkeerslicht 
103 staat van 

onderhoud 
Onderhoud van fietspaden, hobbels en soort 
verharding, markering niet altijd helder 

104 veiligheid Centrum: Soms 2-richting gebruik wat niet positief 
wordt ervaren 

105 Veiligheid Oversteek van Nispenstraat en Ds van Dijkweg bij 
Mediamarkt aandachtspunt 

106 Inrichting Bochten fietstunnels (Energieweg en Bedrijvenweg) 
te scherp om gewoon door te kunnen fietsen. 

107 inrichting Dr Huber Noodstraat is onduidelijke situatie met 
diverse verkeersstromen (bus, auto, fiets, 
voetganger), mn bij oversteek Xenos + Kijkshop 

108 veiligheid Oversteek Bilderdijkstraat bij Noorderlicht 
109 Veiligheid Bevrijdingsstraat 
110 overig Overstegen is een overwegend fietsvriendelijke wijk. 

Er zijn wensen tav doorgaande wegen en meer 
ruimte en veiligheid voor de fiets (vrijliggend of 
aanliggend verhoogd) 

111 Veiligheid Boddens Hosangstraat wordt als onveilig ervaren 
(Ulenhof, SBO Sam) 

112 veiligheid Kennedylaan nabij Station fietsen nog op de weg. 
113 veiligheid Verkeerssituatie rondom Basisschool Hogenkamp 
114 staat van 

onderhoud 
Onderhoud op Varsseveldseweg 

115 overig Schoneveld is een fietsvriendelijke wijk, doorgaande 
wegen oversteekbaarheid wordt soms genoemd. 

116 overig Oosseld: Redelijk fietsvriendelijk, wensen om op 
doorgaande wegen een vrijliggend of aanliggend 
verhoogde fietspad aan te leggen. 

117 inrichting Tunnel bedrijvenweg wordt negatief ervaren 
118 veiligheid Op Rekhemseweg + Lijsterbestlaan rijden auto's te 

snel, is geen aparte ruimte voor de fiets en is het 
onderhoud slecht 

119 inrichting zie 118 
120 staat van 

onderhoud 
zie 118 

121 veiligheid Oude Terborgseweg – auto’s te snel, geen aparte 
ruimte voor de fiets 

122 inrichting rotonde havenstraat, onduidelijk omdat fietsers 
langs beide kanten rotonde om kunnen. 

123 overig De Huet: veel vrijliggende fietspaden en woonerven. 
124 staat van 

onderhoud 
De Huet: onderhoud wordt als negatief ervaren 

125 veiligheid Kruising slotlaan Nonnenmate bij schooltje, slecht 
overzicht auto en fietsers van twee richtingen 

126 inrichting Fietsen op Liemersweg wordt als negatief ervaren 
127 overig Station de Huet wordt als negatief ervaren 
128 overig Dichteren: Fietsvriendelijk, ondanks dat er tov De 

Huet weinig vrijliggende fietspaden zijn. 
129 inrichting Fietspad Sicco mansholtweg, houdt opeens op en 

dan moet je oversteken. Hier start 30 km zone, dus 
zonder vrijliggend fietspad. 

130 veiligheid Fietsroutes naar de schooltjes, je moet met je fiets 
over parkeerplaats heen zonder duidelijke plek voor 
fietsers. Zeker met kleine kinderen niet veilig of 
overzichtelijk. 
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131 overig Keppelseweg wordt als positief genoemd 
132 inrichting Negatief: landbouwvoertuigen op parallelweg 

Keppelseweg 
133 veiligheid Industrieterrein: school i.c.m. bedrijfsverkeer 
134 inrichting Rotonde met fietsers van twee richtingen wordt als 

negatief ervaren 
136 inrichting Uitrit Lidl Keppelseweg-IJsselstraat wordt als 

negatief ervaren 
137 inrichting Bezelhorstweg smal, wordt hard gereden 
138 inrichting Haareweg, fietspad stopt ineens thv Van der 

Grijnstraat, Fietspadje is steegje tussen twee huizen. 
139 overig Situatie bij ziekenhuis wordt als negatief ervaren 
140 inrichting Lange wachttijden verkeerslichten kruising 

Ruimzichtlaan 
148 netwerk Gewenst: betere fietsroute rondom centrum 
149 netwerk Gewenst: fietsroute door het centrum (hele dag) 
150 netwerk Gewenst: route langs spoor van Gaanderen naar 

Doetinchem 
151 netwerk Gewenst: Route tussen Wijnbergen en Wehl 
152 netwerk Gewenst: goede fietsaansluiting nieuwe ziekenhuis 
G141 inrichting Kerkstraat 30km zonder snelheid beperkende 

maatregelen voor auto of echte ruimte voor de fiets. 
G142 veiligheid Kruising spoor en kruising Rijksweg wordt als 

negatief ervaren 
G143 inrichting Smal fietspad langs Oude IJssel 
w144 overig Wehl wordt als rustig voor fietsers ervaren 
w145 inrichting Bocht Doetinchemseweg wordt als negatief ervaren 
w146 inrichting Doetinchemseweg naar A18 wordt als negatief 

ervaren 

w147 inrichting Weg tussen Wehl en Nieuw Wehl wordt als negatief 
ervaren 
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Bijlage D | Panelenquête Doetinchem Spreekt 

U kunt de vragen in deze vragenlijst invullen voor de situatie van *voor de 

Coronamaatregelen**, dus zoals u normaal gesproken gebruik maakt van 

de fiets. 

 

Q1 Hoe vaak fietst u gemiddeld? 

• (Vrijwel) elke dag 

• Meerdere keren per week 

• Circa 1 keer per week 

• Meerdere keren per maand 

• Circa 1 keer per maand 

• Minder dan 1 keer per maand 

• Nooit 

Q1A Wat is de reden dat u nooit fietst? 

 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

Q2 Op wat voor fiets rijdt u? 

• Fiets (zonder trapondersteuning) 

• Elektrische fiets 

• Speedpedelec 

• Racefiets 

• Mountainbike 

• Anders, namelijk: 

 

Kies maximaal 3 antwoorden. 

Q3 Voor welke doeleinden gebruikt u uw fiets(en) het vaakst? 

• Van en naar werk 

• Van en naar school 

• Winkelen/boodschappen 

• Van en naar sport, recreatie, uitgaan, etc. 

• Bezoek vrienden/familie 

• Voor fietstochten 

• Anders, namelijk: 

 

Fietsen in Doetinchem 

Onderstaande vragen gaan in op hoe u fietsen in Doetinchem 

ervaart. 

 

Q4 Welk cijfer geeft u fietsen in de gemeente Doetinchem? 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 

• Weet ik niet/ geen mening 

 

Q4A Indien gewenst kunt u hieronder uw antwoord toelichten: 
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Q5 In welke mate wordt u gelukkig van fietsen in de gemeente 

Doetinchem: 

• Heel erg gelukkig 

• Gelukkig 

• Neutraal 

• Niet gelukkig 

• Helemaal niet gelukkig 

• Weet ik niet / geen mening 

 

Q5A Indien gewenst kunt u hieronder uw antwoord toelichten: 

 

Q6 Als fietser in de gemeente Doetinchem voel ik mij: 

• Zeer veilig 

• Veilig 

• Neutraal 

• Onveilig 

• Zeer onveilig 

• Weet ik niet / geen mening 

 

Q6A Indien gewenst kunt u hieronder uw antwoord toelichten: 

 

Q7 Kinderen in mijn wijk/ buurt kunnen veilig naar school fietsen: 

• Zeer eens 

• Eens 

• Niet eens/niet oneens 

• Oneens 

• Zeer oneens 

• Weet ik niet / geen mening 

 

Q7A Indien gewenst kunt u hieronder uw antwoord toelichten: 

 

Q8 Ouderen kunnen in de gemeente Doetinchem veilig fietsen: 

• Zeer eens 

• Eens 

• Niet eens/niet oneens 

• Oneens 

• Zeer oneens 

• Weet ik niet / geen mening 

 

Q8A Indien gewenst kunt u hieronder uw antwoord toelichten: 

 

Positieve punten en verbeterpunten 

De volgende vragen gaan in op plekken voor de fiets die u goed vindt, en 

over plekken die volgens u beter kunnen. Bijvoorbeeld op het gebied van 

infrastructuur, verkeersveiligheid en doorstroming. Bij elke vraag kunt u 
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maximaal drie locaties aangeven. Mocht u geen locaties willen benoemen, 

dan vult u niets in. 

 

Q9 Kies hier maximaal 3 wijken. Op de volgende pagina kunt u op de kaart 

van de wijken aangeven waar de plek zich bevindt, en waarom u hier 

**positief** over bent. 

 

Zijn er specifieke plekken waar u **positief** bent over fietsen in de 

gemeente Doetinchem? 

• Ja, in Centrum Doetinchem (wijk 1) 

• Ja, in Overstegen (wijk 2) 

• Ja, in Schoneveld (wijk 3) 

• Ja, in Oosseld (wijk 4) 

• Ja, in Verheulsweide (wijk 5) 

• Ja, in De Huet (wijk 6) 

• Ja, in Dichteren (wijk 7) 

• Ja, in Keppelseweg en Langerak (wijk 8) 

• Ja, in Noord (wijk 9) 

• Ja, in Gaanderen (wijk 10) 

• Ja, in Wehl (wijk 11) 

• Nee 

• Weet ik niet/ geen mening 

 

Q9A Locaties 

• Niet locatie gebonden 

• In de wijk 

• Overig 

 

Q10 Denk aan plekken waar u het bijvoorbeeld te druk op het fietspad 

vindt, de bochten te scherp zijn, het wegdek slecht is, een te smal fietspad 

is, paaltjes in de weg staan of u als fietser (te) lang moet wachten. Kies 

hier maximaal 3 wijken. Op de volgende pagina kunt u 

op de kaart van de wijken aangeven waar de plek zich bevindt, en waarom 

dit volgens u **beter kan**. 

 

Zijn er specifieke plekken op de fietspaden die volgens u **beter 

kunnen**? 

• Ja, in Centrum Doetinchem (wijk 1) 

• Ja, in Overstegen (wijk 2) 

• Ja, in Schoneveld (wijk 3) 

• Ja, in Oosseld (wijk 4) 

• Ja, in Verheulsweide (wijk 5) 

• Ja, in De Huet (wijk 6) 

• Ja, in Dichteren (wijk 7) 

• Ja, in Keppelseweg en Langerak (wijk 8) 

• Ja, in Noord (wijk 9) 
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• Ja, in Gaanderen (wijk 10) 

• Ja, in Wehl (wijk 11) 

• Nee 

• Weet ik niet/ geen mening 

 

Q11 Stel, u mag een nieuwe fietsroute aanleggen. Waar zou u deze 

plaatsen? Denk aan routes tussen bepaalde kernen, naar centrum, 

station, bedrijventerreinen, omliggende steden en stations. Geef ook aan 

waarom u de route daar zou plaatsen. Indien u geen route mist, vult u 

niets in.  

 

Locatie: 

Omdat: 

 

Fietsparkeerplekken 

De onderstaande vragen gaan over het stallen van uw fiets in de 

gemeente Doetinchem. 

 

Q12 Zijn er voldoende fietsenstallingen in gemeente Doetinchem? 

• Ja, er zijn voldoende fietsenstallingen in de gemeente Doetinchem. 

• Nee, er zijn niet voldoende fietsenstallingen in de gemeente Doetinchem. 

• Geen mening. 

 

Q12A Noem maximaal 3 locaties. Mocht u geen locaties willen benoemen, 

dan vult u niets in. Waar mist u stallingen? 

 

Q13 Heeft u behoefte aan meer **bewaakte** stallingen? 

• Ja, er zijn niet voldoende bewaakte fietsenstallingen in de gemeente 

Doetinchem. 

• Nee, er zijn voldoende bewaakte fietsenstallingen in de gemeente 

Doetinchem. 

• Geen mening. 

 

Q13A Noem maximaal 3 locaties. Mocht u geen locaties willen benoemen, 

dan vult u niets in. Waar mist u **bewaakte** stallingen? 

 

**Laadpalen voor elektrische fietsen** De onderstaande vraag gaat over 

het opladen van uw elektrische fiets in de gemeente Doetinchem. 

 

Q14 Heeft u behoefte aan meer laadpalen voor elektrische fietsen in de 

gemeente Doetinchem? 

• Ja, er zijn niet voldoende laadpalen in de gemeente Doetinchem. 

• Nee, er zijn voldoende laadpalen in de gemeente Doetinchem. 

• Geen mening. 

Q14A Noem maximaal 3 locaties. Mocht u geen locaties willen benoemen, 

dan vult u niets in. Waar mist u laadpalen? 
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Suggesties en opmerkingen  

U heeft alle vragen beantwoord. Eventuele suggesties, vragen en 

opmerkingen kunt u in onderstaand veld kwijt. Druk op 'Volgende' om de 

enquête af te ronden. 

 

Q15 Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen met betrekking tot fietsen 

in de gemeente Doetinchem? 

 

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek! Als u hieronder op 

'Volgende' klikt wordt uw reactie opgeslagen en verwerkt.  

 

Met vriendelijke groet, Gemeente Doetinchem 


