
 
 

Advies  
Fietsveilige verbinding Wehl/Nieuw-Wehl 

 
Aanleiding. 
In het Dorpsplan Wehl & Nieuw-Wehl “Samen maken we de toekomst” is de 
ambitie weergegeven om te komen tot een fietsveilige verbinding tussen Wehl en 
Nieuw-Wehl 
 
Proces. 
Op basis van het Dorpsplan heeft zich een werkgroep geformeerd bestaande uit 
inwoners van Nieuw-Wehl en een lid van de Dorpsraad. Twee medewerkers van de 
gemeente Doetinchem hebben de uitwerkgroep bijgestaan. De uitwerkgroep heeft 
op door middel van verschillende bijeenkomsten, diverse informatiebronnen en een 
enquête informatie verzameld.  
 
Verzamelde informatie. 
- De status van de huidige situatie van de wegen (wegcategorisering, richtlijnen) is 
bekeken. 
- Er heeft een schouw (onderhoudstoestand en fysiek knelpunten) plaatsgevonden 
van deze 2 routes. (zie bijlage 1: Overzicht knelpunten fietsverbinding nieuw-Wehl 
en Wehl) 
- Er zijn op verschillende punten, in opdracht van de gemeente, verkeerstellingen 
uitgevoerd. (zie bijlage 2: Verkeerstelling binnen bebouwde kom N Wehlseweg en 
bijlage 3: Verkeerstelling buiten bebouwde kom). 
- Er is een enquête gehouden onder bewoners van de bebouwde kom van Nieuw- 
Wehl en onder werknemers van Elver. (zie bijlage 4: Uitslag enquête 
fietsverbinding) 
- De Gemeente heeft een gesprek gevoerd met Elver. (zie bijlage 5: verslag 
gesprek Elver) 
- Er is bij verschillende verenigingen informatie ingewonnen: 

* Ca 75 jeugdleden/begeleiders van Concordia fietsen een aantal keren per 
week via de Kerkhofweg naar sportcomplex de Grindslag. 
* Ca 80 jeugdleden/begeleiders van Halley, Apollo en de Mölledraejers 
fietsen een aantal keren per week via de Nieuw-Wehlse weg naar de 
sporthallen in Nieuw-Wehl en Wehl. 

- Op dit moment wordt gewerkt aan masterplan voor sportcomplex  “de Grindslag”. 
Het voornemen is om in het masterplan de fietsverbinding langs het sportcomplex 
op te nemen, gekoppeld aan het parkeerprobleem bij de Grindslag. 
 
Wegcategoriseringsplan 
De Nieuw-Wehlseweg valt volgens het wegcategoriseringsplan van de gemeente 
onder een erftoegangsweg plus. Volgens de richtlijnen is het wenselijk dat de 
rijloper voor de auto 4 m en fietsstroken minimaal 1,5 m breed zijn. De 
Nieuw-Wehlseweg heeft een rijloper voor de auto van 3.2 m en de fietsstroken 
variëren van 60 tot 80 cm of verdwijnen geheel. Hieruit blijk dat de 
Nieuw-Wehlseweg niet aan de richtlijnen voldoet. Bij de Nieuw-Wehlseweg is 



 
 

sprake van een bestaand tracé.  In deze bestaande situatie is een inrichting 
volgens de richtlijnen niet altijd mogelijk 
 
Onderhoudstoestand 
Tijdens de schouw zijn diverse achterstallige onderhoudspunten geconstateerd 
aan de fietsroutes. De gemeente heeft deze onderhoudspunten snel uitgevoerd. 
Toen de scholen weer begonnen waren de meest urgente onderhoudspunten 
opgelost.  
 
Elver 
Er zijn ontwikkelingen dat de cliënten steeds meer gebruik van duo fietsen en 
tandems maken. Duo fietsen zijn veel breder. Om de zelfstandigheid van cliënten 
te bevorderen wordt er door Elver gekeken om in plaats van met de taxibus, de 
cliënten te laten fietsen naar de hoofdlocatie in Nieuw-Wehl. 
 
Ervaringen 
De preventieve acties op basisschool het Timpaan, de snelheidscontroles, de 
matrixborden en uitgevoerde onderhoudspunten worden door de ouders van de 
fietsende kinderen als zeer positief ervaren.  Een deel van de kinderen die naar 
het Timpaan fietsen dragen een veiligheidshesje. Een aantal ouders vinden de 
situatie onveilig en brengen hun kinderen met de auto naar de Timpaan. 
 
Er zijn twee routes: 
Uit enquête en metingen blijkt dat er vanuit de dorpskern van Nieuw-Wehl 2 
routes zijn naar Wehl: 
- Route Nieuw-Wehlsewe/Didamseweg; 79% kiest voor deze route   (route naar 
het Timpaan, het KBC, het treinstation, het zwembad, de winkels, Elver enz.)  
- Route Nieuw-Wehlseweg/Kerkhofweg/Doesburgseweg; 21% kiest voor deze 
route (de middelbare scholen in Doetinchem en het sportcomplex de Grindslag) 
 
Knelpunten 
De belangrijkste gesignaleerde knelpunten zijn: 

● Geen apart fietspad langs Nieuw-Wehlseweg 
● Fietssuggestiestrook te smal 
● Te weinig verlichting Nieuw-Wehlseweg en Kerkofweg 
● Nieuw-Wehlseweg is te smal, volgens richtlijn 
● Automobilisten rijden te hard op Nieuw-Wehlseweg 
● Tussenbermen zijn te kort op de rotondes van De Broekhuizerstraat, is 

een provinciale weg (N813) en maakt onderdeel uit van de 
fietsverbinding. 

● De onoverzichtelijke bochten Nieuw-Wehlseweg nabij de rotonde 
Didamseweg/Broekhuizertstraat. 

● Kruispunt Kerkhofweg/Doesburgseweg is onoverzichtelijk 
● Gevaarlijke wegversmalling in bebouwde kom op de Nieuw-Wehlseweg. 

 
 

Bevindingen: 



 
 

Op basis van de enquête komt een vrij liggend fietspad langs de Nieuw-Wehlseweg 
als meest wenselijk naar voren.  Bij de verkenning van de mogelijkheden om te 
komen tot een vrij liggend fietspad zijn enkele knelpunten geconstateerd: 
-  Bij de Nieuw-Wehlseweg hebben we te maken met een historische situatie, met 
name bij de huisnummers 1 en 2 is er te weinig ruimte om een vrij liggend fietspad 
aan te leggen. Een oplossing kan zijn om het pad dan achterlangs huisnr 1 te leggen 
-  De gemeente heeft geen gronden in eigendom langs de Nieuw-Wehlseweg, deze 
zullen moeten worden aangekocht. 
-  Aansluiten op rotonde is technisch moeilijk 
  
Er is ook verkend welke alternatieven er zijn voor een vrij liggend fietspad. Er is 
gekeken naar de optimalisatie van de 2 bestaande fietsroutes; 
1) Route Nieuw-Wehlseweg/Didamseweg 
2) Route Nieuw-Wehlseweg/Kerkhofweg/Doesburgseweg 
 
De volgende maatregelen zijn nodig voor optimalisatie van de bestaande 2 
fietsroutes: 
 

1) Nieuw-Wehlseweg/Didamseweg  
 Verbreden en kleuren fietssuggestiestroken op de Nieuw-Wehlseweg. 
 Meer verlichting langs de Nieuw-Wehlseweg. 
 Snelheid remmende voorzieningen op Nieuw-Wehlseweg. 
 Het creëren van een ruimere en meer overzichtelijke bocht voor de 

rotonde op de Nieuw-Wehlseweg. 
 Aanpassing rotonde Broekhuizerstraat, d.w.z. betere opstelmogelijkheid 

voor fietsers voor een veilige oversteek rotonde Didamseweg met de 
Broekhuizerstraat (eventueel samen met groot onderhoud provinciale weg in 
2016 anders zo mogelijk naar voren halen). 

 Preventieve acties het jaar rond herhalen. 
 Bochtaanpassing Molenweg/Didamseweg (is al uitgevoerd)  

 
2) Nieuw Wehlseweg/Kerkhofweg/Doesburgseweg  
 Aanleg/verbeteren verlichting Kerkhofweg. 
 Veiliger maken van de aansluiting van de Nieuw Wehlseweg op de 

Kerkhofweg. 
 Aangeven met borden dat de Kerkhofweg voorrang heeft ten opzichte van 

de Heijendaalseweg. 
 Veiliger maken van de aansluiting van de Kerkhofweg op de Doesburgseweg. 
 Verbreden en kleuren fietssuggestiestroken Doesburgseweg vanaf 

Kerkhofweg tot aan rotonde en ook de Doesburgseweg vanaf de rotonde 
het dorp in. 

 Aanpassing rotonde Broekhuizerstraat, d.w.z. betere opstelmogelijkheid 
voor fietsers voor een veilige oversteek rotonde Doeburgseweg (eventueel 
samen met groot onderhoud provinciale weg in 2016 anders zo mogelijk naar 
voren halen). Deze maatregel is ook van groot belang voor de fietsers van 
Wehl richting het sportcomplex de Grindslag. 

 Preventieve acties het jaar rond herhalen. 
 



 
 

Advies: 
Op basis van de verzamelde informatie komt de Dorpsraad tot het volgende 
advies. 
 
Om snel een veilige fietsverbinding tussen Wehl en Nieuw-Wehl te realiseren 
adviseren wij om op korte termijn over te gaan tot het optimaliseren van 
beide bestaande fietsroutes: Nieuw-Wehlseweg/Kerkhofweg/Doesburgseweg en 
de Nieuw-Wehlseweg/Didamseweg.  
 
Indien nu (of op termijn) alsnog een vrij liggend fietspad langs de 
Nieuw-Wehlseweg gerealiseerd kan worden zou dat een nog verdere 
verbetering zijn. 
 
Wij gaan er vanuit dat de maatregelen op korte termijn kunnen worden 
gerealiseerd en dat daarmee een fietsveilige(r) verbinding ontstaat tussen 
beide dorpen. 
 
 
Dorpsraad Wehl 
December 2015 


