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Fietsersbond en monumentendag 
De landelijke Open Monumentendag 2012, 
begin september, had als thema  Groen van 
Toen.  Als Fietsersbond Epe hebben we rondom 
dat thema twee fietsroutes uitgestippeld van elk 
ruim 30 km. De Vaassense route leidde de 
fietsers langs o.a. kasteel Cannenburch, de 
sprengenbeken, het Kroondomein, het 
Apeldoorns Kanaal; de Eper route voerde langs 
diverse parken, heideterreinen, boscomplexen.  
De routebeschrijving was rijkelijk voorzien van 
informatie over historische groen dat de fietsers 
onderweg passeerden.  
De routes waren (en zijn dat nog) te downloaden 
vanaf onze website. De gemeente Epe drukte 
een honderdtal  exemplaren voor ons af die we 
op twee  locaties ter beschikking konden stellen 
voor wie niet zelf kon printen.  
Het initiatief kreeg veel waardering en is voor 
herhaling vatbaar.  
 

Overzicht verkeersmaatregelen 
De gemeente Epe heeft een lijst  uitgebracht met 
de verkeersmaatregelen die voor de komende 
jaren gepland zijn of in procedure worden 
gebracht. 
Een klein overzicht van de maatregelen die voor 
2013 gepland staan, willen we hier naar voren 
brengen. Wie de volledige lijst wil lezen, kan 
deze vinden onder www.epe.nl  onder de 
noemer: Leven In Epe en dan bij Verkeer en 
vervoer. Uiteraard is het ook te vinden op onze 
eigen website: Epe.fietsersbond.nl 
Maatregelen in Epe aan de Ringweg vormen 
hierbij een belangrijk onderdeel: 

a. Reconstructie kruispunt Hoofdstraat - 
Korte Kuipersweg 

b. Reconstructie kruispunt Oenerweg – 
Sint Antonieweg 

c. Reconstructie kruispunt Sint 
Antonieweg – Slathstraat 

d. Reconstructie kruispunt Beekstraat – 
Lohuizerweg 

e. Realisatie fietsmaatregelen 
Emmastraat/Beekstraat/Hoofdstraat 

 
 

 
Verder worden verkeersplannen ten uitvoer 
gebracht aan de Eekterweg  in Vaassen, de 
Oranjeweg in Emst en de Vaassenseweg/ 
Emsterweg.  Dit worden allemaal 60 km wegen.  
Op de N309 komt er stil asfalt en de kruising 
met de Koekenbergweg wordt gereconstrueerd. 
Bij diverse bushaltes van de Veluwelijn komen 
volgend jaar meer fietsenstallingen. 
Bovendien worden er nog nieuwe 
betonfietspaden aangelegd in het buitengebied. 
Dit geldt voor het van Maanenspad en de 
Gortelseweg nabij Emst en bovendien langs de 
Grift tussen de Schobbertsweg in Vaassen en 
de komgrens van Heerde. 
 

Jaarlijkse ledenmiddag 
Leden van de afdeling Epe van de Fietsersbond 
ontmoetten elkaar in september op het terras 
van de Veluwestore op landgoed Welna en 
kregen daar een inkijkje in het gemeentelijke en 
regionaal fietsbeleid.  Op uitnodiging van de 
werkgroep Epe schetste wethouder René de 
Vries de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, 
waarin de gemeente Epe haar eerste Fietsnota 
samenstelde, en blikte hij vooruit op nieuwe 
initiatieven op fietsgebied.  
De fiets(er) heeft tegenwoordig de wind mee, 
stelde De Vries vast. De fiets wordt algemeen 
erkend als een duurzaam, gezond en goedkoop 
vervoermiddel. De gemeente Epe streeft ernaar 
het fietsgebruik verder te stimuleren. Met de 
doelstellingen uit de Fietsnota geeft  zij de 
fiets(er) een specifieke plek binnen het verkeer 
en vervoer in de gemeente Epe.  
De Fietsersbond Epe heeft  in alle beleids- en 
uitvoeringsplannen een inbreng kunnen leveren.  
Tijdens de jaarlijkse ledenmiddag was verder  
tijd en ruimte voor ontmoeting en onderling 
contact.     
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Fietsverlichtingsactie bij RSG Epe:  
Ik wil je zien!  
Als afdeling Epe van de fietsersbond hebben we 
het initiatief genomen tot een 
fietsverlichtingsactie op de regionale 
scholengemeenschap RSG. Het doel van de 
actie was de leerlingen bewust te maken van het 
belang van een veilige fiets met goede 
verlichting. De actie is gehouden op 
woensdagmiddag 14 november 2012 bij de RSG 
te Epe. Het thema van de actie was: “Ik wil je 
zien!” 
Namens de fietsersbond hebben Bert Boetes en 
Henk Boon meegewerkt aan deze actie die we in 
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland 
hebben gehouden. De contactpersoon namens 
VVN was Dini Kornegoor en namens de RSG 
waren Jan Aalbers en docent elektrotechniek 
Jan Mud aanwezig. Deze laatste was vergezeld 
van 8 leerlingen die de opleiding elektrotechniek 
volgen op de RSG. Zij hadden allemaal 2 dagen 
stage gelopen bij een fietsenmaker ter 
voorbereiding op deze fietsverlichtingsactie. 
Er waren 3 klassen uitgenodigd om hun fietsen 
te laten keuren. We hebben de klas in 2 helften 
verdeeld. De ene helft ging eerst de fiets laten 
keuren door de 2 vrijwilligers van VVN en de 
docent en de leerlingen van de RSG. Een 
goedgekeurde fiets werd voorzien van een 
sticker van de fietsersbond. Elke leerling kreeg 
een keuringsrapport mee naar huis zodat de 
ouders eventuele mankementen kunnen laten 
repareren. Kleine reparaties werden ter plekke 
uitgevoerd door de leerlingen van de RSG. 
De andere helft van de klas kreeg voorlichting in 
de collegezaal over het werk van de fietsersbond 
en het belang van goede verlichting op de fiets. 
Bert had een mooie PowerPoint presentatie 
gemaakt met daarin een paar leuke filmpjes over 
fietsverlichting. De leerlingen konden vragen 
stellen en kregen na afloop nog een lampje mee 
als aandenken aan deze actie.  
 
Al met al mogen we terugkijken op een 
geslaagde fietsverlichtingsactie. We hebben de 
samenwerking tussen RSG, VVN en 
fietsersbond als bijzonder goed ervaren. Wordt 
D.V. volgend jaar vervolgd dus!  
 

       
 
 

 
Verlichtingsactie Noordgouw 
"Hé waarom heb jij je licht niet aan? "Ik wil je 
zien!" Met een ludieke overvalactie werden op 7 
december de leerlingen van CC De Noordgouw 
gewezen op het belang van het voeren van 
goede fietsverlichting. Niet alleen om erbij te 
horen, het overgrote deel van de fietsers was 
gelukkig goed verlicht, maar vooral om goed 
zichtbaar te zijn voor de overige weggebruikers. 
Ondanks de barre weersomstandigheden 
ploeterden veel scholieren zich door de sneeuw 
een weg naar school. Soms waren de batterijen 
van de fietsverlichting kapot, soms hingen 
rugzakken voor de verlichting, maar ook werkten 
niet alle dynamo's goed vanwege de sneeuw.  
Ruim 23% van de fietsers had de verlichting niet 
in orde of aan. De actie werd mede mogelijk 
gemaakt door het Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) en 
georganiseerd door VVN afdeling Heerde in 
samenwerking met verkeersouders van CC De 
Noordgouw, Rijwielspeciaalzaak Van de Put en 
de Fietsersbond Epe.  
 

Nieuwtjes 
- Gemeentes moeten in 2013 fietsonveilige 
situaties aanpakken. Deze opdracht aan 
gemeenten is afkomstig van Minister Schultz en 
staat in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid.  
De inhoud van de opdracht is door de VNG in 
een circulaire aan de gemeenten overgebracht . 
Aan de gemeenten wordt nu vanuit de landelijke 
overheid opgelegd om concrete maatregelen te 
nemen om de fietsveiligheid te vergroten. De 
maatregelen moeten vóór eind 2013 genomen 
zijn. 
- De gemeente Epe heeft in September de 
Fietsnota aangenomen. Deze wordt nu nader 
uitgewerkt in concrete plannen. 
- De gemeente Epe is akkoord gegaan met de 
Fietsvisie van de steden-driehoek. Onderdeel 
hiervan is o.m een onderzoek naar een 
fietssnelweg van Apeldoorn via Epe naar Zwolle 
 

 
Afdeling Epe  

Aan deze editie van de Reflector werkten mee: 
Rein Veenhuizen, Henk Boon, Tjada 
Amsterdam en Bert Boetes 
Secretariaat:  epe@fietsersbond.nl  
Klaverkamp 76         8162 HT Epe 
Website: http:// epe.fietsersbond 
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