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onze ambities ten aanzien van de inrichtingskenmerken en essentiële herkenbaarheid op 

het interlokale fietsnetwerk beschreven. Hierin is ook een prioritering van de 

fietsverbindingen opgenomen. De bijbehorende maatregelen, waarmee we willen komen 

tot een robuust ingericht fietsnetwerk, hebben we geformuleerd in het document 

“Fietsplan – Maatregelenpakket interlokaal fietsnetwerk”. 

 

Het opwaarderen van de verschillende verbindingen met het maatregelen pakket bedraagt 

          h                      €  7    j   . D               h  f                  
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subsidies dit bedrag te verdubbelen. Dit is echter niet voor alle jaren met zekerheid vast te 

stellen. Ook met subsidies is het noodzakelijk om prioriteiten te stellen.  

 

Wij vinden dat het wenselijk is om zo veel mogelijk per verbinding de route in zijn totaliteit 

aan te pakken. Dit voorkomt dat er weliswaar hier en daar onveilige punten worden 

aangepakt maar dat er geen samenhang zit in de maatregelen en dat er op de verbinding 

nog geen sprake is van een goede gehele verbinding.  
 

 

In dit document beschrijven we welke projecten we in 2022 en 2023 willen uitvoeren. 

Daarnaast geven een doorkijk voor de jaren daarna. Tweejaarlijks stellen we het 

uitvoeringsprogramma opnieuw vast. Hiermee spelen we altijd adequaat in op mogelijke 

koppelkansen op het gebied bijvoorbeeld subsidies of regulier wegonderhoud en ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

 

 

1. Inleiding  



 

 Veilig op de fiets tussen onze kernen – FIETSPLAN  |  UITVOERINGSPROGRAMMA 2022 – 2023  5 

In 2022 en 2023 willen we de fietsverbindingen met de hoogste prioriteit aanpakken. In het 

vervolg van dit hoofdstuk worden de projecten kort toegelicht. 

 

◼ Fietsroute Hardenberg – Slagharen 

Het fietspad langs de Middenweg (Lutten) heeft onderhoud nodig. Er is hier sprake van 

wortelopdruk als gevolg van de naastgelegen bomen. We willen de benodigde 

onderhoudswerkzaamheden aangrijpen om de fietsverbinding tussen Hardenberg en 

Slagharen te verbeteren. We willen hierbij het fietspad langs de Middenweg verbreden. De 

asfaltverharding zal hierbij worden vervangen door een betonverharding. Daarnaast willen 

we de mogelijkheden onderzoeken om de Venneweg te herinrichten tot een fietsstraat 

met, indien mogelijk, een fysieke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Voor de verbinding 

tussen de Venneweg en de Plaggemarsweg, via de Collendoornerdijk, willen we de 

mogelijkheden onderzoeken om een goede en veilige verbinding te creëren. We denken 

hierbij aan een vrijliggend fietspad. De overgangen naar de verschillende fietsvoorzieningen 

vorm een belangrijk aandachtspunt. 

 

We willen deze maatregelen verder uitwerken en analyseren, evenals het voeren van een 

goede dialoog met de omgeving en belanghebbenden. We streven ernaar om de 

maatregelen ook in 2022 al uit te gaan voeren. Dus we zullen begin 2022 de 

omgevingsdialoog gaan opstarten.  

 

◼ Fietsroutes Hardenberg – Bergentheim 

We willen de parallelweg langs de N343 (Twenteweg) gaan inrichten als een fietsstraat. 

Hierbij willen we aansluiten op de fietsstraat die al is vormgegeven op het gedeelte van de 

parallelweg tussen de Bruchterweg en de J.C. Kellerlaan. Op deze route is vooral ook de 

oversteek over de J.C. Kellerlaan (ter hoogte van de Evenementenhal) een gevaarlijke 

situatie. We willen op deze oversteek de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren. Welke 

maatregelen we hier willen en kunnen nemen, moet verder worden uitgezocht.  

 

We merken hierbij wel op dat mogelijke ideeën zoals de aanleg van een tunnel voor 

fietsverkeer vooralsnog niet zijn begroot. In de afweging van de mogelijke maatregelen bij 

de oversteek op de J.C. Kellerlaan worden alle mogelijke maatregelen in relatie tot de 

haalbaar, kosten en effectiviteit tegen elkaar afgewogen. Daar waar nodig zullen 

aanvullende plannen voorleggen aan de gemeenteraad. 

 

Op het gedeelte van de route binnen de kern Bergentheim zullen we geen grootschalige 

aanvullende maatregelen treffen. In 2019/2020 is groot onderhoud uitgevoerd aan de 

2. Uitvoeringsprogramma 2022 – 2023 
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Kanaalweg West. Hierbij is de huidige inrichting ontstaan. Deze functioneert op dit moment 

voldoende. Vanuit verkeersveiligheidsoptiek is een vrijliggend fietspad hier in de toekomst 

wenselijk. Dit lijkt op voorhand lastig uitvoerbaar en haalbaar. We zullen wel in de komende 

jaren een studie doen naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een vrijliggend fietspad 

op dit wegvak. 

 

◼ Fietsroute Bergentheim – Kloosterhaar 

We hebben de wens om langs de parallelweg van de N343 (Van Roijensweg) een vrijiggend 

fietspad te realiseren. De Van Roijensweg/parallelweg van de N377 is in eigendom en beheer 

bij de provincie Overijssel. We willen een grootschalige maatregel nemen op de parallelweg. 

Dit betekent dat we tijdig in overleg met de provincie Overijssel moeten treden over het 

door ons gewenste maatregelenpakket. Maar ook over de kosten en uitvoering. Daarnaast 

is grondaankoop en een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Dit zijn in het algemeen 

lange procedures. Het is dus van belang om het proces rondom deze fietsroute, met hoge 

prioriteit, tijdig op te starten. We willen in 2022 initiatief nemen in dit proces. 

 

◼ Fietsroute Dedemsvaart – Ommen 

De Veenderij is sinds kort, grotendeels, een (brom)fietspad. Deze sluit aan op de Verlengde 

Zestiende Wijk. Langs het Ommerkanaal willen we het fietsverkeer scheiden van het 

gemotoriseerde verkeer. Hiervoor willen we de noordelijke weg langs het kanaal inrichten 

als fietsstraat. Om fietsverkeer te stimuleren gebruik te maken van de fietsstraat willen we 

de bestaande fietsstroken verwijderen en hier kantmarkering aanbrengen. 

 

Tussen het fietspad op de Veenderij en de gewenste fietsstraat langs het Ommerkanaal ligt 

op de Verlengde Zestiende Wijk een ontbrekende schakel in de vrijliggende fietsstructuur. 

We willen daarom op dit traject tussen de Veenderij en de brug over het Ommerkanaal een 

tweerichtingenfietspad aanleggen. Fietsverkeer hoeft op dit deel van de fietsroute dan niet 

meer gemengd te worden met het gemotoriseerde verkeer, wat de verkeersveiligheid en 

het comfort ten goede komt. 

 

Ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Sportlaan (binnen de bebouwde kom) 

willen we op deze weg de positie van de fietsers meer benadrukken. We willen hier brede 

fietsstroken realiseren. Dit wordt mede opgepakt vanuit het uitvoeringsprogramma van het 

GVVP. De Sportlaan is op het gedeelte ten zuiden van de Adelaarweg voorzien van 

vrijliggende fietspaden. 

 

Op de Sportlaan, tussen de Hoofdvaart en de Adelaarweg willen we de fietser meer ruimte 

geven en daarom brede rode fietsstroken aanbrengen. Op zuidelijke deel van de Sportlaan 

willen we, gezien de gelijke functie van weg als het noordelijke deel, de vrijliggende 

fietspaden verwijderen. Wanneer we kijken naar het daadwerkelijke gebruik van dit 

trajectdeel, de functie van de Sportlaan en de omgevingsinpassing, zijn de vrijliggende 

fietspaden vanuit verkeerskundig oogpunt wellicht niet nodig. Een inrichting van de 

Sportlaan als wijkontsluitingsweg, met brede fietsstroken en aparte voetpaden (zoals 

wenselijk op het noordelijke), is gezien de functie van dit trajectdeel wellicht meer passend. 

We willen verder onderzoeken of dit, qua draagvlak, haalbaar is. De inrichting van de 

Sportlaan pakken we op vanuit het uitvoeringsprogramma van het GVVP. 

 

Om te benadrukken dat De Veenderij is bestemd voor fietsverkeer willen we een rode 

slijtlaag aanbrengen op de bestaande verharding. 

 

◼ Fietsburg Mien Ruyslaan (Dedemsvaart) 

Een belangrijke ontbrekende schakel in het fietsnetwerk in Dedemsvaart is een brug over de 

Jonkswijk. Aan zowel de oost- als westzijde van het water is een vrijliggend fietspad 

aanwezig. Echter ter plaatse van de brug moet het fietsverkeer over de rijbaan rijden. We 

willen hier een fietsbrug aanleggen. 

 

In de tabel op de volgende pagina is een overzicht gegeven van de met deze projecten 

gemoeide globale kosten. 

 

◼ Hardenberg – Gramsbergen 

De verbinding Hardenberg – Gramsbergen is grotendeels voorzien van vrijliggende 

fietspaden. De verbinding in Gramsbergen zelf is niet optimaal. De overgang van vrijliggend 

fietspad naar fietsstroken ter hoogte van het kruispunt met de Loozermars is in 2020 

aangepakt. De fietsstroken op het resterende deel van de Hardenbergerweg en De Esch zijn 

te smal. Deze wegen willen we voorzien van brede fietsstroken.  
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Tabel 1: Uitvoeringsprogramma 2022 – 2023  

 
Fietsroute Oplossingsrichting 

 Kosten 

(indicatie)  

Verwacht % 

subsidie 

Benodigd 

budget 
 2022  2023 

Hardenberg – Slagharen 

Verbreden van fietspad langs 

Middenweg, Venneweg herinrichten als 

fietsstraat met fysieke afsluiting voor 

autoverkeer, aanleg vrijliggend fietspad 

langs Collendoornerdijk - tussen 

Venneweg en Plaggemarsweg 

750.000  50% 375.000 375.000  

Hardenberg – Bergentheim 

Aanleg fietsstraat op parallelweg langs 

Twenteweg/N343, 

kruispuntmaatregelen J.C. Kellerlaan - 

Twenteweg o.b.v. nader onderzoek  

 540.000  50%  270.000   270.000  

Bergentheim - 

Kloosterhaar 

Verkenning mogelijkheden vrijliggend 

fietspad langs Van 

Roijensweg/parallelweg N343 en 

inrichting fietsstructuur van Roijensweg 

binnen de bebouwde kom 

PM - - Verkenning Verkenning 

Dedemsvaart - Ommen 

Realisatie vrijliggend fietspad langs 

Verlengde Zestiende Wijk, reconstructie 

Ommerkanaal (westzijde) tot 

fietsstraat, verwijderen 

fietsvoorzieningen op Ommerkanaal 

(oostzijde) 

 295.000  50%  147.500   147.500  

Dedemsvaart (kern) 
Realiseren fietsbrug zuidzijde Mien 

Ruyslaan (t.h.v. Jonkerswijk) 
125.000 0% 125.000 125.000  

Hardenberg – 

Gramsbergen 

Aanbrengen/verbreden fietsstroken 

Hardenbergerweg (Gramsbergen) 
123.000 50% 61.500  61.500 

Totaal   1.816.000   958.000 500.000 479.000 
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In dit hoofdstuk geven we een doorkijk in de aanpak van fietsverbindingen in de jaren 2024 

tot en met 2031. W         h   b j                ‘      j ’ b    f                       

uitvoeringsagenda. Tweejaarlijks stellen we het uitvoeringsprogramma opnieuw vast. 

Hiermee spelen we adequaat in op mogelijke koppelkansen op het gebied bijvoorbeeld 

subsidies of regulier wegonderhoud en ruimtelijke ontwikkelingen. Maar hiermee kunnen 

we ook inspelen op uitkomsten van verschillende verkenning die we in het kader van het 

Fietsplan, maar ook het GVVP, gaan uitvoeren. Op basis van de prioritering van de 

fietsverbindingen is een aanpak van de verbindingen denkbaar, zoals opgenomen in de 

tabel op de volgende pagina. Vanwege het op dit moment ontbreken van inzicht in 

mogelijke koppelkansen en resultaten van de uit te voeren verkenning, zijn de 

uitvoeringsjaren budgettair          ‘   ’ gepland. Het overzicht geeft echter wel een goed 

beeld in de volgorde van aanpak van de fietsverbindingen met hoge prioriteit. 

 

  

3. Doorkijk uitvoeringsprogramma 

2024 – 2031 
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Tabel 2: Uitvoeringsprogramma 2022 – 2023 

Fietsroute Oplossingsrichting 
 Kosten 

(indicatie)  

Verwacht % 

subsidie 

Benodigd 

budget 
 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Hardenberg - Ommen 
Reconstructie parallelweg Ommerweg 

(parallelweg N34) naar fietsstraat 
 1.317.000  75% 164.625 164.625        

Bergentheim - Mariënberg 
Reconstructie van Kanaalweg West naar 

fietsstraat (buiten de bebouwde kom) 
 707.000  50%  353.500  335.000         

Bergentheim - 

Kloosterhaar 

Realiseren vrijliggend fietspad langs Van 

Roijensweg/parallelweg N343 en 

inrichting fietsstructuur van Roijensweg 

binnen de bebouwde kom 

PM PM PM PM        

Dedemsvaart - Hardenberg 

Reconstructie van Rheezerend 

(zuidzijde) naar fietsstraat, realisatie 

vrijliggend fietspad langs Rheezerend 

(tussen Langejacht en Woudbloemweg), 

reconstructie Tottenhamstraat 

(zuidzijde) en Dedemsvaartseweg-Zuid 

naar fietsstraat 

1.906.200 50%  953.100   500.000  453.000       

Dedemsvaart - Hardenberg 
Reconstructie parallelweg 

Jachthuisweg/N343 naar fietsstraat 
1.242.000 50% 621.000     500.000  121.000     

Dedemsvaart - Hardenberg 

Reconstructie van Moerheimstraat 

(zuidzijde) naar fietsstraat (tussen 

Nieuwewijk en Archimedesstraat), 

aanbrengen brede fietsstroken langs 

Moerheimstraat 

 646.000  50% 323.000      323.000     

Dedemsvaart - Hardenberg 

Reconstructie van Hoofdvaart 

(zuidzijde) naar fietsstraat (tussen 

Nieuwewijk en bebouwde komgrens) 

636.000  50% 318.000       318.000    

Gramsbergen - Coevorden 

Aanbrengen brede fietsstroken 

Coevorderweg, De Haandrik (oostelijke 

en westelijke route) 

505.000  50% 252.500        252.500   

Totaal  7.205.200  3.602.600 499.625  500.000  453.000  500.000  444.000  318.000  252.500   
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