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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding  
 
In het Integraal Verkeers Plan (IVP) van de gemeente Borne neemt de fiets een belangrijke plek in. Eén van 
de onderdelen daarbij is de aanleg van een fietssnelweg (F35) door Twente. Realisatie van deze snelle 
fietsverbinding over Borns grondgebied komt de veiligheid van de fietser ten goede en zal meer bewoners 
doen besluiten om de fiets in plaats van de auto te nemen. Door het aannemen van het amendement bij het 
vaststellen van het IVP op 11 juni 2008 om op korte termijn deze tracéstudie uit te voeren en de realisatie 
van deze fietsverbinding op te nemen in de middellange termijn in plaats van de lange termijn, spreekt ook 
de raad uit dat de aanleg van de fietssnelweg essentieel is. In de Mobiliteitsvisie 2011-2020 wordt dit 
nogmaals bekrachtigd. De doelen die hierin beschreven zijn kunnen door de overstap van auto naar fiets 
sneller en beter gerealiseerd worden. 
 
In Borne 2030 is gekozen voor Dynamische Dorpen. De dorpse identiteit blijft gewaarborgd ondanks de groei 
van Borne. Groei betekent meer mobiliteit, de fiets zal een groot deel van deze groei moeten opvangen. Met 
name de interne ritten moeten in de toekomst meer met de fiets worden afgelegd. Ook de verplaatsingen 
naar de buurgemeenten moeten zoveel mogelijk duurzaam zijn. De fiets is hierin een belangrijk 
vervoersmiddel. 
 
De Regio Twente heeft gezamenlijk met de verschillende gemeenten langs het spoor het Masterplan 
Fietssnelweg (F35) opgesteld. Het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente heeft het Masterplan, na positief 
advies van alle portefeuillehouders, in 2009 vastgesteld. In oktober 2010 hebben de Portefeuillehouders van 
de gemeenten Borne en Hengelo en Regio Twente de intentieverklaring getekend waarin de partijen hebben 
uitgesproken zich gezamenlijk in te spannen om de Fietssnelweg tussen Hengelo en Borne te realiseren ter 
bevordering van het fietsgebruik voor zowel de korte als lange afstanden. De fietssnelweg zal de zogenaamde 
‘drager’ worden van het hoogwaardig fietsnetwerk in Twente (HFT). De fietssnelweg moet als drager van het 
HFT een snelle, comfortabele, veilige en non-stop fietsverbinding tussen Nijverdal, Wierden, Almelo, Borne, 
Hengelo en Enschede worden. Er zijn zijtakken naar Vriezenveen en Oldenzaal. Door de fietssnelweg in Borne 
langs het spoor aan te leggen zal een snelle verbinding ontstaan tussen de buurgemeenten. De potentie van 
de fietssnelweg is aanzienlijk en uit studie blijkt dat ook in Borne door de aanleg van de F35 meer gefietst 
gaat worden. 
 

De gemeente Borne wil het gebruik van de fiets verder stimuleren door aanleg van een 
fietssnelweg, het uitbreiden van fietsparkeren, de realisatie van de OV-fiets bij het NS station en 

het veiliger inrichten van kruispunten. 

 
Het college en de raad hebben nog geen beslissing genomen aan welke zijde van het spoor de fietssnelweg 
F35 gerealiseerd moet worden. Het Rijk en Regio Twente onderstrepen het belang van deze duurzame 
mobiliteit door in totaal – voor de F35 in Borne tussen de Amerikalaan en de Deldensestraat – 80% subsidie 
te geven. Op basis van deze tracéstudie kan een weloverwogen keuze gemaakt worden voor dit traject. In de 
doelstelling wordt hier verder op in gegaan. 
 
Proces en burgerparticipatie  
Om te zorgen voor een breed politiek en maatschappelijk gedragen voorstel wordt tijdens het proces veel 
aandacht besteed aan terugkoppeling en overleg. Direct belanghebbenden die aan de oost- en westkant langs 
het spoor wonen zijn bezocht en de bevindingen zijn meegenomen in deze notitie.  
 
26 Mei is de inloopmiddag voor burgers georganiseerd. Op deze middag is de fietssnelweg met tekeningen 
gepresenteerd. Aan burgers zijn de tracés aan de oost- en westkant getoond. Ook de criteria waarop wordt 
beoordeeld zijn besproken. De aanvullingen en argumenten die op deze middag zijn aangedragen zijn 
samengevat in hoofdstuk 5.  
 
Deze tracéstudie zal op dinsdag 20 september in de gecombineerde commissievergadering (Bijpraat Ruimte) 
besproken worden. Daarna kan het college en vervolgens de raad – in de raadvergadering van 4 oktober – de 
tracékeuze definitief vaststellen. In hoofdstuk 5 Communicatie wordt hier verder op ingegaan.  
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1.2 Doelstelling 
 
De doelstelling van deze tracéstudie is het maken van een definitieve tracékeuze in de gemeente 
Borne tussen de Deldensestraat en de Amerikalaan. Hierna kan de procedure gestart worden en 
kan, binnen 1 a 2 jaar, de F35 aangelegd worden. 
 
De Regio Twente is al een lange tijd bezig met de tracékeuze van de Hoogwaardige Fietsroute Twente. De 
twee tracékeuzes voor het traject Borne – Hengelo bestaan uit tracé oostzijde en tracé westzijde van het 
spoor. Op basis van gewogen criteria moet daarin een weloverwogen keuze gemaakt worden. 
 
1.3 Subsidies en kosten 
 
De fietssnelweg wordt breed gedragen door de Regio Twente, Provincie Overijssel en het Rijk. Hierdoor 
hebben het Rijk en de Regio Twente voor de F35 tussen Borne en Hengelo een subsidie beschikbaar gesteld 
van 80%. Uit het Voorlopig Ontwerp (VO) blijkt dat de kosten voor het tracé in Borne op € 1.230.000 uit 
komen. De gemeente Borne zal de overige 20% (à € 246.000) moeten bijdragen voor de aanleg van de F35. 
Daarnaast kijken we naar eventuele integratie van de fietssnelweg in economische en ruimtelijke projecten 
binnen de gemeente Borne. Een goed voorbeeld is de mogelijke aanleg van de fietssnelweg te combineren 
met de aanleg van het schoon waterriool (blauwe ader) aan de oostkant van het spoor langs de wijk Wensink 
Zuid in 2012. Doordat de planning van de aanleg van het geluidsscherm te vroeg is gekomen is het helaas 
niet mogelijk geweest om met de bouwweg van het geluidsscherm mee te liften. Wel geeft de aanleg van het 
geluidsscherm meer inzicht in de hoogtes langs het spoor en de hoogte van de F35 aan de oostkant van het 
spoor. 
 
Naast de subsidie van het Rijk en de Regio Twente bestaat de mogelijkheid om dit project ook bij het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan te melden. Binnen de gemeente Borne zijn er twee 
projecten die mogelijk in aanmerking komen voor de EFRO-subsidie. De F35 en het Multifunctioneel – sport – 
natuureducatief – recreatie - en vrijetijdspark. Hierdoor kan het exacte subsidie bedrag vanuit EFRO nog niet 
worden vastgesteld.  
 
1.4 Werk met werk maken 
 
Door de wateroverlast in de voorgaande jaren wordt gekeken naar het probleem en de oorzaak hiervan. Er is 
in het Gemeentelijk Rioleringsplan aangegeven dat aan de oostkant van het spoor de problemen het grootst 
zijn en dat daar het regenwater beter moet worden afgevoerd. Door langs het spoor een zogenaamde 
‘blauwe ader’ aan te leggen (een riool voor schoonwater, regenwater) vanaf de Deldensestraat richting de 
Bornsche Beek langs de Amerikalaan kan in geval van hevige regen het schoonwater goed afgevoerd worden. 
Hierdoor kunnen de problemen in deze wijken worden opgelost. Op het moment dat deze blauwe ader wordt 
gerealiseerd kan de aanleg van de fietssnelweg hierin worden opgenomen. Met deze constructie zal werk met 
werk gemaakt worden en de kosten van beide projecten goedkoper uitvallen. In deze notitie wordt daar 
verder over geschreven. 
 
1.5 Leeswijzer 
 
De randvoorwaarden van de F35 zijn in hoofdstuk 2 benoemd. In hoofdstuk 3 zijn de huidige en toekomstige 
fietsstromen weergegeven. In hoofdstuk 4 zijn de tracéalternatieven voor Borne uitgewerkt, in hoofdstuk 5 de 
overwegingen en tracékeuze. In hoofdstuk 6 is het communicatie traject en het proces beschreven. 
Hoofdstuk 7 is verder ingegaan op de handhaving, in hoofdstuk 8 wordt eea samengevat en is de conclusie 
beschreven. 
 
Deze notitie is met inbreng van veel gespecialiseerde medewerkers uit verschillende vakdisciplines van 
gemeente, Regio en ProRail tot stand gekomen. 
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2. Uitgangpunten en randvoorwaarden fietssnelweg 
 
In het Masterplan van de F35 zijn uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld. Dit om van de F35 een 
uniform beeld te geven over de gehele lengte van het tracé. Er is sprake van een fietssnelweg wanneer wordt 
voldaan aan de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden: 
 
- Non-stop tracé; 
- Aansluiting op lokale netwerken 
- Profiel 4,00 binnen de steden; 
- Vrije baan in twee richtingen; 
- Geen zijwegen of uitritten (auto); 
-  Bij pleinen en knooppunten tracé aan beide kanten van auto- of spoorinfrastructuur; 
- Comfortabel en herkenbaar; 
- In principe vlak (max. 4% bij op/afrit) 
 
Bij het afwegen van tracéalternatieven moet voor zover mogelijk worden voldaan aan deze uitgangspunten. 
De Regio heeft echter wel aangegeven dat dit een streefbeeld is en dat gemeenten zelf de beslissingen 
nemen of deze uitgangspunten haalbaar en of wenselijk zijn. In de toekomst willen we bijvoorbeeld een 
fietstunnel onder de Jupiterstraat zeker niet uitsluiten. Ook de vraag of de fietsers nu op de Jupiterstraat in 
de voorrang moeten komen zal nader uitgewerkt moeten worden. Daarnaast zou bij de Jupiterstraat – door 
de ligging van het spoor – het hellingspercentage > 4% kunnen worden. 
 
Hieronder het voorbeeld van het dwarsprofiel welke in Borne toegepast kan worden.  

 
Figuur 3.2; mogelijk dwarsprofiel fietssnelweg 
 
Het bestaande hekwerk op de tekening kan – als de F35 aan de oostkant van het spoor komt te liggen – 
gezien worden als plaats waar het geluidsscherm zal staan. De F35 ligt, ten opzichte van het spoor, over het 
algemeen tussen de 20 en 50 cm lager. Op het moment dat er nu een sloot langs het spoor ligt zal samen 
met de aanleg van de F35 de afwatering van het spoor opgelost moeten worden. 
 
Geluidsschermen ProRail en schoonwater riool aan oostzijde van het spoor 
Bij de overweging voor de tracékeuze wordt meegenomen dat ProRail in 2011 tussen het NS station Borne en 
de gemeentegrens van Hengelo aan de oostzijde van het spoor een geluidsscherm gaat plaatsen. De 
werkzaamheden zijn al in volle gang, o.a. zijn er kabels en leidingen verplaatst richting het spoor. Als de 
blauwe ader (schoonwaterriool) langs het geluidsscherm wordt aangelegd zullen de kosten voor de aanleg 
van de F35 beduidend lager uitvallen. De inpassing van de fietssnelweg en het groen zullen integraal 
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meegenomen worden. Een bijkomend voordeel van het fietsen langs een geluidsscherm is dat de fietser uit 
de wind fietst en daarnaast niet wordt gehinderd door luchtstromen en geluid van snel voorbijrazende 
treinen.  
 
Hoge geluidswal westzijde van het spoor 
Aan de westzijde van het spoor ligt – over een grote lengte tussen de Jupiterstraat en Deldensestraat – een 
hoge geluidswal van zand. De fietser zal – op het moment dat ze tussen de geluidswal, het spoor en het 
geluidsscherm fietst – zich minder veilig voelen. Er is vanuit geen enkel punt zicht op de fietser en de fietser 
fiets niet in een open gebied. Voor beide tracés zal gekeken worden welke sociaal onveilige gedeelten 
aanwezig zijn en wat er tegen gedaan kan worden om deze veiliger te maken.  
 
Tracé Hengelo 
De gemeente Hengelo heeft aangegeven de fietssnelweg aan de oostzijde van het spoor aan te leggen. Het 
belangrijkste argument van de gemeente Hengelo is dat het centrum en de bedrijven hierdoor beter 
bereikbaar zijn. Dit tracé heeft bij de gemeente Hengelo ook prioriteit en zal ook in 2012 de 
bestemmingsplanprocedure ingaan. Al in 2011 zal het tracé tussen de A1 en de Amerikalaan aangelegd 
worden zodat fietsers de Amerikalaan niet meer gelijkvloers over moeten steken maar het fietsdek langs het 
spoor over de Amerikalaan kunnen gebruiken. Fietsers naar Westermaatplein kunnen gebruik maken van de 
Verkeersregelinstallatie die op het kruispunt van de Amerikalaan en Westermaatplein wordt aangelegd. Dit zal 
ook in 2011 al worden aangelegd. 
 
Tracé Almelo 
Almelo heeft inmiddels gekozen om de fietssnelweg aan de westzijde aan te leggen en binnen Almelo zijn al 
enkele stukken aangelegd en geopend in combinatie met het verdiept spoor. Door de keuze van Almelo zal de 
fietssnelweg vanuit Almelo aan de westzijde van Borne binnenkomen. Almelo heeft aangegeven zich eerst te 
willen oriënteren op het tracé binnen de kern. Het tracé richting Borne heeft in Almelo nog geen hoge 
prioriteit. Als Borne voor een tracé aan de oostkant kiest zal de F35 het spoor ten noorden van het NS station 
moeten kruisen. Eventueel kan de fietssnelweg – in combinatie met een tunnel aan de noord westkant van 
Borne (Nieuwe Westelijke Randweg) of een mogelijke oplossing (verdiept of tunnels) in het centrum van 
Borne – meeliften om zo ongelijkvloers het spoor te kunnen kruisen. 
 
Tracéadvies Masterplan F35 
Goudappel Coffeng (verkeersadviesbureau) heeft voor het totale tracé Borne (centrum) – Hengelo (centrum) 
op basis van argumenten een tracéadvies afgegeven aan de Regio Twente. Door Goudappel Coffeng is 
geadviseerd om te kiezen voor een tracé aan de oostzijde van het spoor. De gemeente Hengelo heeft dit 
advies overgenomen en heeft gekozen voor het tracé aan de oostzijde, mede omdat bedrijventerrein 
Westermaat, industriegebied en het centrum van Hengelo aan deze zijde liggen. In het advies van Goudappel 
Coffeng is niet gedetailleerd gekeken naar eventuele knelpunten, maar is in hoofdlijnen gekeken naar vooral 
bereikbaarheid. 
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3 Huidige en toekomstige fietsstromen  
 

3.1 Huidige situatie 
 
Circa 1 op de 3 autoritten is korter dan 3,7 km en circa 2 op de 3 autoritten is korter dan 10 km (bron; MON 
2010). Deze korte ritten worden voornamelijk binnen de kern afgelegd en de fiets is hier zeker een goed 
alternatief voor. In Grafiek 3.1 is het aandeel fiets naar afstand in de 14 Twentse gemeenten weergegeven.  
 

 
Grafiek 3.1; Aandeel fiets naar afstand in de 14 gemeenten in Twente (Bron: MON 2006) 
 
Van alle verplaatsingen in, van en naar Borne is het fietsaandeel 33%. In Borne worden van alle 
verplaatsingen welke korter zijn dan 7,5 km zelfs 44% met de fiets afgelegd (Bron: Mobiliteits Onderzoek 
Nederland (MON 2010)). In figuur 3.1 is dit weergegeven. 
 

 
Figuur 3.1. fietsaandeel van verplaatsingen < 7,5 km (Bron: MON 2010 en fietsberaad) 
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Er zijn veel fiets verplaatsingen tussen Borne en Hengelo, het aantal fietsers tussen Borne en Almelo ligt 
lager. Op basis van tellingen (2007) welke – voor het onderzoek naar de F35 en het Regionaal verkeersmodel 
van Twente (2008-2020) – zijn uitgevoerd door de Regio Twente blijkt dat er op werkdagen tussen Borne en 
Hengelo ca. 3200 fietsers heen en terug fietsen. Nergens in Twente wordt tussen steden meer gefietst. 
Tussen Almelo en Zenderen fietsen gemiddeld 800 fietsers heen en terug. 
 
In figuur 3.2 zijn de fiets intensiteiten (2008) uit het verkeersmodel weergegeven. De fietsstromen aan de 
west- en oostkant zijn in beeld gebracht. Te zien is dat de wegen aan de westkant van het spoor zuidwest 
richting het spoor georiënteerd zijn en de wegen aan de oostkant van het spoor noordoost georiënteerd zijn. 
Bewoners aan de westkant van Borne kiezen al snel voor relaties via de Bornerbroeksestraat, Letterveldweg, 
Veldovenweg, Tichelweg of Parallelweg, Amerikalaan, Europastraat, oude Hengeloseweg en N743. Bewoners 
aan de oostkant van Borne kiezen veelal de Prins Bernhardlaan, Parallelweg, Europastraat, oude 
Hengeloseweg en N743. In bijlage 5 staan de intensiteiten in tabelvorm uitgewerkt. Hier is ook een korte 
beschrijving van de werking van het Regionaal multimodaal (auto, vrachtauto, openbaarvervoer en fiets) 
verkeersmodel van de Regio Twente gegeven. 
 

 
Figuur 3.2; Etmaal fietsstromen in en rondom Borne in 2008 [bron: Regionaal Verkeersmodel] 
 
Opgemerkt dient te worden dat de tellingen die in 2007 zijn uitgevoerd en dat de spoorwegoversteek bij 
Lemerijweg nog open was en de Amerikalaan niet was aangelegd. Tevens was de spoorwegovergang bij de 
Grobbenweg afgesloten door de aanleg van de Grobbentunnel in Hengelo. De fietsstromen tussen Borne en 
Hengelo zijn in het basismodel (figuur 3.2) dus iets verschoven maar in absolute zin wel correct omdat ze alle 
drie tegelijk geteld zijn. Doordat de Grobbentunnel werd aangelegd hebben in 2007 veel fietsers (bijvoorbeeld 
richting het Twickel college) via de Woolderbroekweg moeten fietsen i.p.v. de Wegtersweg. Uit oudere 
tellingen van de gemeente Hengelo is gebleken dat op de Woolderbroekweg 250 fietsers heen en terug 
fietsen.  
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De reden waarom mensen een verplaatsing maken kan verdeeld worden over een aantal motieven. Deze 
motieven zijn; Woon-werk, woon-zakelijk, woon-school, woon-winkel en woon-overig (met onder anderen 
recreatie). De hoofdmotieven tussen Borne en Hengelo zijn woon-werk en woon-school (Wegtersweg en 
Bornerbroeksestraat). De F35 kan en zal een groot deel van deze fietsers faciliteren.  
 
De verkoop van de e-bike is de laatste jaren enorm toegenomen. In 2005 was het marktaandeel e-fiets nog 
3%, dit aandeel is gestegen tot 12 % in 2009 en 14% in 2010 (Bron: Goudappel Coffeng) en de verwachting 
is dat dit in de toekomst nog sterker zal groeien. Het bereik van de fiets neemt daarmee toe van ca. 7,5 km 
naar 15 tot 20 km. Relaties tussen Borne en Enschede en Almelo en Hengelo worden daarmee nog 
aantrekkelijker. Bijvoorbeeld in het kader van mobiliteitsmanagement (Twente Mobiel) hebben 20 werkgevers 
deelgenomen aan het proefrijden op een elektrische fiets. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. 240 E-fietsen 
zijn verkocht en deze mensen kiezen nu de fiets boven de auto. 
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Grafiek 3.2; aandeel en groei e-fiets in Nederland (bron: BOVAG-RAI, GFK Panel Services 2010) 
 
Woon-werk relaties 
Veel mensen die in Borne wonen werken in Hengelo, en visa versa. Deze afstand is met name interessant 
voor een verplaatsing per fiets. De keuze om met de fiets te gaan is afhankelijk van verschillende 
invloedsfactoren. Het fietsberaad heeft deze in figuur 3.3 uitgewerkt. De concurrentiepositie van de fiets t.o.v. 
de auto ligt tussen Hengelo en Borne met name in de snelheid en het parkeerbeleid. Werknemers uit Hengelo 
die in Borne werken kunnen zonder moeite de auto kwijt in het dorp (kleine schil blauwe zone). Werknemers 
uit Borne kunnen dit minder makkelijk in Hengelo (grote schil betaald parkeren). Door de stedelijkheid en de 
afstand tussen Borne en Hengelo is het potentieel dat kan overstappen van de auto naar de fiets tussen 
Borne en Hengelo hoog te noemen.  
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Figuur 3.3; mogelijke invloedsfactoren voor gebruik van de fiets (bron: fietsberaad) 
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Woon-school relaties 
In Borne zijn twee locaties voor voortgezet onderwijs, veel andere leerlingen gaan vanuit Borne naar 
verschillende scholen in Hengelo. In 2010-2011 is de verdeling van Bornse scholieren die naar Hengelo in 
figuur 3.4 weergegeven. Het merendeel van de scholen bevindt zicht ten oosten van de spoorlijn. Het SG 
Twickel met de meeste studenten (341 leerlingen uit Borne) ligt aan de westkant maar heeft een zeer goede 
verbinding onder het spoor door (Grobbentunnel). Afhankelijk van waar de studenten wonen in Borne kiezen 
ze de Oude Hengeloseweg/Wegtersweg of de Woolderbroekweg naar het SG Twickel college. Opgemerkt 
dient te worden dat de route Woolderbroekweg langer is dan de route via de Wegtersweg en Grobbentunnel. 
In de bijllage staan de twee routes naar het SG Twickel college uitgewerkt door middel van de routeplanner 
van de fietsersbond.  
 
Scholieren die naar het voortgezet onderwijs gaan hebben niet de keuze om met de auto te gaan. Het 
merendeel van de verplaatsingen worden per fiets afgelegd. In mindere mate wordt het openbaarvervoer op 
deze leeftijd gebruikt omdat deze studenten geen OV-jaarkaart hebben. Een veilige en snelle fietsverbinding 
voor deze scholieren is dus belangrijk. De F35 biedt daarin een uitstekende uitkomst, de fietsafstand wordt 
gereduceerd en daarmee de rittijd. 
 
 

 
Figuur 3.4; het aantal leerlingen die vanuit Bornse naar Hengelo naar het voortgezet onderwijs gaan (2010-
2011) 
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3.2 Toekomstige situatie 
 
3.2.1 Effecten HFT op autogebruik en fietsgebruik 
 
Uit de VPR-studie (VervoersPrestatie Regionaal) naar het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente is gekeken naar 
de effecten van de F35. Deze zijn berekend met het verkeersmodel van de Regio Twente, planjaar 2020. 
Hierin zijn alle nieuwbouwgebieden voor wonen en werken opgenomen en is rekening gehouden met de 
toename van de mobiliteit. Het invloedsgebied van de F35 is ca. 1,5 km ter weerszijden van de F35. Het 
aantal verplaatsingen per uur is de basis geweest voor de berekeningen van de effecten ten aanzien van 
mobiliteit (substitutie auto naar fiets, mede op grond van gegeven van het MON). 
 

 
Tabel 3.1; het maximum aantal autoverplaatsingen tussen de kernen welke de overstap van auto naar fiets 
zal maken 
 
3.2.2 Kosteneffectiviteit 
 
Uit de VPR-studie is tevens gebleken dat de te verwachten kosteneffectiviteit (=aantal 
verplaatsingen/(afstand*kosten) tussen bijvoorbeeld Borne en Hengelo erg hoog is. Door de grote afstand 
tussen Borne en Almelo is de te verwachten kosteneffectiviteit hier laag.  
 

 
Tabel 3.2; Kosteneffectiviteit van de F35 Twente 
 
Aangenomen wordt dat de helft van de autoritten in aanmerking komt voor een substitutie door de fiets. Dit 
zijn de motieven deel woon-werk, deel winkel en school en niet zakelijke ritten. Verder is de overstap auto 
naar fiets gebaseerd op het aandeel van de fiets naar afstand zoals in grafiek 3.1 is weergegeven. Gebleken 
is dat door de aanleg van de fietssnelweg 15% van alle autoritten tussen Borne en Hengelo de overstap kan 
maken naar de fiets. Tussen Borne en Almelo ligt dit percentage op 5%. In tabel 3.3 is het onderzoek 
uitgewerkt.  
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Tabel 3.3; Overstap van auto naar fiets door aanleg van F35. (Bron: VPR-studie naar een Hoogwaardig 
Fietsnetwerk Twente) 
 
Deze overstap komt met name door de verstedelijking tussen Borne en Hengelo. De relaties zijn relatief kort.  
De afname van het aantal autokilometers ten gevolge van het totale HFT (incl. Borne) wordt geraamd op 
bijna 10%. De omrekening naar besparing CO2 is als volgt: 
7.080 autokilometers per spitsuur * 10 = 70.800 km/etmaal * 300 = 21.240.000 km/jaar. 
Te besparen CO2 bedraagt dan 425 ton per jaar (0,2 kg/km) 
  
In figuur 3.5 zijn de fietsrichtingen geprojecteerd op het moment dat de F35 is aangelegd. Te zien is dat de 
wijken aan de westkant van het spoor – intern in Borne – minder snel naar de F35 zullen fietsen dan de 
wijken aan de oostkant van het spoor. Letterveld zal eerder de Veldovenweg of Tichelweg nemen om naar de 
F35 te fietsen dan het tracé tussen de Deldensestraat en Amerikalaan te gebruiken. De straten aan de 
westkant van het spoor zijn meer zuidoost gericht. De straten aan de oostkant van het spoor zijn meer 
zuidwest gericht. Hierdoor zal het gebruikers potentieel aan de oostkant van het spoor, afhankelijk van het 
aantal inwoners, hoger zijn. Wel is een missinglink tussen de knik van de Burenweg (aan het spoor) en de 
aansluiting met de tunnel Amerikalaan aan de westkant van het spoor duidelijk zichtbaar. De aanleg van deze 
missing link staat los van de aanleg van de F35 en zal altijd in het kader van de infrastructuur van de 
Velkamp aangelegd worden. 
 
Mensen die verder weg van het spoor wonen (> 1,5 km) zullen, op het moment dat de F35 aan de oost- of 
westkant wordt gerealiseerd – afhankelijk van de totale ritlengte – niet snel voor de F35 kiezen. Zij moeten 
eerst richting de F35 fietsen om vervolgens naar de F35 richting Hengelo komen. In paragraaf 3.3 en bijlage 
5 staan de  fietsstromen 2020 uit het regionaal verkeersmodel van de Regio Twente. 
 

 



 

 17 

Figuur 3.5; fietsstromen van Borne naar Hengelo na aanleg van de F35 
 
Amerikalaan 
 
Op het moment dat de Fietsnelweg in Borne aan de westkant wordt aangelegd zullen fietsers van Borne naar 
Hengelo (en visa versa) 450 meter moeten omfietsen met daarbij nog een overbrugging van het 
hoogteverschil onder het spoor door. De omrij afstand is in figuur 3.6 uitgewerkt. Fietsers moeten eerst ca. 
100 meter naar beneden fietsen om vervolgens 242 meter door de tunnel te fietsen om naar de oostkant van 
het spoor te komen. Hierna moeten ze 111 meter omhoog fietsen. Om een beeld te krijgen van de omrij 
afstand; het tracé van de F35 tussen de Deldensestraat en de Jupiterstraat is 550 meter lang en het totale 
tracé vanaf de Deldensestraat naar de Amerikalaan is 1270 meter. Het gebruikers potentieel daalt naar mate 
de afstand toeneemt. Fietsers ten westen van het spoor gaan veelal over de Veldkamp, fietsers ten oosten 
van het spoor zullen de Oude Hengeloseweg blijven gebruiken en dan van de brug over het viaduct gebruik 
maken dat dan uitkomt op de F35 richting Hengelo. 
 

 
Figuur 3.6: totale afstand van 450 meter om van de westkant (Borne)  naar de ooskant (Hengelo) te fietsen 
 
3.2.3 Gezondheid 
 
De overstap van auto naar fiets is niet alleen goed voor het milieu. Ook de gezondheid en leefomgeving 
worden verbeterd. Diverse onderzoeken tonen aan dat voldoende beweging het risico op 
gezondheidsklachten reduceert. Over langere termijn gaat het onder andere om 20-30% risicoreductie bij 
sterfte, ca. 40% risicoreductie bij coronaire hartziekten, 20-25% risicoreductie bij een beroerte, ca. 40% 
risicoreductie bij diabetes (mellitus type 2, Overgewicht en te weinig beweging spelen vaak een rol bij het 
ontstaan van diabetes mellitus type 2) en 20-40% risicoreductie bij borstkanker. De korte termijn effecten 
zijn: minder kans op een depressie, verhoogde kwaliteit van leven, verbetering fitheid en vermindering van 
(ernstig) overgewicht. (Bron: VU) Fietsen is een prima manier van bewegen. En hoewel vooral in de steden 
een fietser wordt blootgesteld aan vuile lucht en de kans loopt op een ongeval, wegen de positieve gevolgen 
van fietsen daar ruim tegen op. De kans op ongevallen op de F35 is kleiner dan op straten waar gemengd 
verkeer aanwezig is. De F35 wordt een fietssnelweg met zo weinig mogelijk conflicten.
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3.3 Regionaal Verkeersmodel prognoses 2020 
 
Met het regionaal verkeersmodel zijn – voor de situatie 2020 – de twee varianten (westzijde en oostzijde) 
doorgerekend. Met het verkeersmodel is te zien welke fietsstromen ontstaan na de aanleg van de F35. In 
figuur 3.7 staan de fietsstromen weergegeven als de F35 aan de westkant van het spoor wordt aangelegd. In 
figuur 3.8 als de F35 aan de oostkant wordt gesitueerd.  
 
De F35 zal in Borne zal beter gebruikt worden, als deze aan de oostzijde van het spoor wordt aangelegd. Ten 
opzichte van de westkant hebben meer wijken een directere en meer aansluiting op de F35. Daarnaast is de 
verbinding richting Hengelo 450 meter korter. Als de F35 aan de oostzijde wordt aangelegd, zullen de 
fietsstromen zich verplaatsen van de woonstraten naar de F35. Zo zal de Europastraat en de Oude 
Hengeloseweg veel minder gebruikt worden. Aan de oostkant van het spoor zijn de fietsers snelle op de 
Fietsnelweg. Doordat fietsers sneller en meer op de vrijliggende F35 fietsen, zal de verkeersveiligheid 
toenemen. Fietsers krijgen minder conflicten met andere weggebruikers. In bijlage 5 zijn bij de 
modeltoedelingen ook de intensiteiten weergegeven.  
 
Ook de fietsers die nu langs de N743 en over de Woolderbroekweg fietsen zullen na aanleg van de F35 
sneller gebruik maken van deze nieuwe infrastructuur. In Bijlage 5 is de tabel met intensiteiten opgenomen. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3.7; fietsstromen in 2020 waar de F35 aan de westzijde van het spoor is aangelegd. 
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Figuur 3.8; fietsstromen in 2020 waar de F35 aan de oostzijde van het spoor is aangelegd. 
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4 Schets tracé-alternatieven 
 
Het oostelijke tracé (rood) zorgt voor een rechtstreekse verbinding met het station en centrumgebied in 
Borne zonder dat het spoor overgestoken hoeft te worden. Daarnaast sluit het goed aan bij het tracé van 
Hengelo (ook oosttracé). Bij een westelijk tracé (blauw) is er in de toekomst een directe verbinding met het 
tracé naar Almelo dat via de Mr. Thienweg Borne binnen komt. Een combinatie van het rode en blauwe tracé 
behoort zeker tot de mogelijkheden.  
 

 
Figuur 4.1; tracéalternatieven gemeente Borne (bron; Google maps) 
 
In de notitie van Goudappel Coffeng staat dat ongeacht de tracékeuze zorg gedragen moet worden voor een 
goede oversteekbaarheid per fiets van het spoor. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van bestaande 
voorzieningen, maar zijn wellicht ook nieuwe voorzieningen nodig om de gewenste directheid van de route te 
waarborgen. Aan de zuidzijde van Borne is de Amerikalaan via een spoortunnel doorgetrokken naar 
industrieterrein De Veldkamp. Het is mogelijk om gebruik te maken van deze tunnel om de fietssnelweg van 
oost (Hengelo) naar west te verplaatsen. Bij de aanleg van de tunnel zou in eerste instantie alleen een 
fietsdek aan de westkant voor De Veldkamp aangelegd worden. Op advies van de gemeente Borne is ook 
direct aan de oostkant het fietsdek aangebracht. Dit ten gunste van de fietssnelweg en de mogelijkheid om 
op korte termijn een veilige oversteek voor de Amerikalaan te realiseren. Onafhankelijk van de tracékeuze is 
het belangrijk dat fietsers aan beide kanten van het spoor snel op de fietssnelweg kunnen aansluiten, 
waardoor de bereikbaarheid sterk zal toenemen. Als er tussen Hengelo en de Deldensestraat gekozen wordt 
voor de oostzijde zal in de toekomst het spoor gekruist moeten worden, afhankelijk van de oplossing, met 
behulp van een mogelijke tunnel in de Azelosestraat, Bornerbroeksestraat of een fietsdek over het verdiepte 
spoor. Het is echter nog niet bekend wanneer de F35 richting Almelo wordt gerealiseerd. De F35 zal daar in 
ieder geval ook geïntegreerd worden. 
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Tracé Borne 
In deze notitie worden de 2 tracéalternatieven langs het spoor, tussen het NS station Borne en de 
Amerikalaan in Hengelo, onderzocht: 
1. Realisatie fietssnelweg tracé aan de oostzijde van het spoor in Borne 
2. Realisatie fietssnelweg tracé aan de westzijde van het spoor in Borne 
 
 

5.  Criteria, beoordeling en tracékeuze 
 
5.1. Inleiding 
 
Het is mogelijk om de fietssnelweg afzonderlijk als één bestemmingsplan in te passen. Met deze werkwijze zal 
niet elk bestemmingsplan apart aangepast dienen te worden. Dit betekent dat er een snelle slag gemaakt kan 
worden voor wat betreft de bestemmingsplanprocedure. Afhankelijk van mogelijke bezwaren kan de 
doorlooptijd, nadat het tracé is vastgesteld, nog zeker 1 jaar in beslag gaan nemen.  
 
In de bijlagen 1, 2 en 3 is respectievelijk het tracé aan west- en oostzijde weergegeven met foto’s, zijn de 
aansluitingen en kruispunten met foto’s weergegeven en zijn de knelpunten inzichtelijk gemaakt.  
 
5.2 Overwegingen bewoners langs tracé  
 
Tijdens de inloopmiddag hebben vele burgers van Borne de plannen nader bekeken en is er door de 
gemeente Borne uitleg gegeven over de tracés, de criteria en de keuze die het college en de raad nog zullen 
nemen. Ook het proces hoe en waar burgers nog kunnen inspreken of bezwaren kunnen maken is nader 
uitgelegd. Veel bewoners waren erg positief en zagen het nut en noodzaak van de aanleg van deze snelle 
fietsverbinding in. De huidige verbindingen tussen Borne en Hengelo hebben verschillende onveilige 
oversteken (zoals de Amerikalaan) of hebben vele verkeerslichten onderweg (zoals langs de Bornsestraat 
N743). Naast deze positieve reacties waren ook bewoners aanwezig die hun bedenkingen lieten gelden. 
Enkelen van hen hebben deze op papier gezet op de daarvoor aanwezige suggestieformulieren. Ook hebben 
enkelen de bezwaren per brief aan de gemeente gericht. Deze bezwaren zijn van zowel bewoners aan de 
oostkant als van burgers aan de westkant aangedragen. Samengevat komen de bezwaren op het volgende 
neer, de bewoners vrezen; 
- geluidsoverlast met name tijdens de nachtelijke uren. 
- dat hun privacy wordt aangetast door inkijk vanaf de F35, de F35 komt naar mening van de 

bewoners een stuk hoger te liggen dan de achtertuinen. 
- zwerfafval op hun terrein. 
- dat fietsers op het terrein van de bewoners komen en daar voor overlast zorgen/ toename 

vandalisme. 
- dat brommers op de F35 gaan rijden. 
- dat de verlichting van de F35 voor overlast gaat zorgen. 
 
Op basis van deze bevindingen is het criterium – overlast – toegevoegd en is het criterium – ruimtelijke 
inpassing – aangepast. 
 
De inbreng van de bevindingen van de bewoners zijn meegenomen in de afweging. Veel van de bezwaren 
kunnen met behulp van goede handhaving, en eventueel met cameratoezicht, tot een minimum beperkt 
worden. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, vandalisme, zwerfafval en brommers op de F35. Het bezwaar 
dat de privacy wordt aangetast zal op enkele punten langs het tracé opgelost kunnen worden door het 
aanbrengen van kleine stukjes groen. De F35 zal op vele plaatsen veel lager aangelegd kunnen worden dan 
de hoogte van het spoor. Hierdoor zal vaak de bestaande afscheiding van groen of muur al voldoende zijn om 
inkijk tegen te gaan. Op enkele plaatsen moet een hek uitkomst bieden om fietsers van het terrein van 
bewoners te weren. 
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Figuur 5.1; tracé oost- en westzijde 
 
In bijlage 1 is dit tracé nog eens opgeknipt in kleinere trajecten en zijn er foto’s gemaakt van de situaties 
langs het spoor. Dit om inzicht te geven in de verschillende tracés. 
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5.3 Criteria, beoordeling van tracé, aansluitingen en kruispunten 
 
5.3.1 Criteria en beoordeling van tracé 

 
In deze paragraaf wordt – op basis van een aantal gewogen criteria – de voorkeur uitgesproken aan welke 
kant de fietssnelweg langs het spoor kan worden aangelegd. De criteria waarnaar is gekeken zijn; 

• aansluiting op tracé Hengelo en Almelo; 
• gebruikerspotentieel; 
• aansluitingen F35 op onderliggende wegennet; 
• ruimtelijke inpassing; 
• (sociale) veiligheid; 
• comfort; 
• overlast; 
• kosten 

Hieronder zijn de criteria en de weging uitgelegd. 
Aansluiting op tracé gemeente 
Hengelo 
 

De directheid van de verbinding van en naar Hengelo, wel of niet 450 meter 
omfietsen! 
Weging: 10% van totale score omdat aantal fietsrelaties nu hoog zijn 
en uit studie blijkt dat deze relatie veel potentie heeft 

Aansluiting op tracé gemeente 
Almelo 
 

De directheid van de verbinding van en naar Almelo, afhankelijk van oplossing 
aan noordkant van NS station in de toekomst. 
Weging: 5% van totale score omdat aantal fietsrelaties nu laag zijn 
en uit studie blijkt dat deze relatie minder potentie heeft 
 

Gebruikerspotentieel Welke wijken in Borne zullen gebruik maken van de fietssnelweg (zie figuur 
3.4) 
Weging: 15% van totale score omdat het potentieel bijdraagt aan het 
gebruik van de F35  

Aansluitingen F35 op onderliggend 
netwerk 
 

Wijken moeten direct op de F35 aangesloten zijn 
Weging: 10% van totale score omdat een goede aansluiting 
belangrijk is voor de gebruiker 

Ruimtelijke inpassing De F35 is 4 meter breed en zal vlak langs het spoor komen te liggen. Veel 
grond is van ProRail en zal gekocht worden door de gemeente. Op enkele 
punten langs het tracé zijn gronden van bewoners nodig. Er is gekeken 
hoeveel vierkante meter er nodig is van bewoners langs de F35 aan de west- 
en oostkant. 
Weging: 10% van totale score omdat de inpassing voor burgers langs 
het spoor zo weinig mogelijk overlast mag geven 

Sociale veiligheid (zicht op en 
vanaf de  fietssnelweg)  

De gebruiker van de F35 moet een veilig gevoel hebben als deze de F35 
gebruikt. Dit betreft de subjectieve veiligheid en de objectieve veiligheid. 
Subjectief is het gevoel van veiligheid, objectief is gerelateerd aan ongevallen 
cijfers. Er wordt gekeken hoeveel meter afgeschermd is waardoor er geen zicht 
van en naar de F35 is. Waar mogelijk wordt het groen langs het tracé 
uitgedund.  
Weging: 15% van totale score omdat het gebruik van de F35 sterk 
afhankelijk is van de veiligheid 

Comfort Onder comfort wordt verstaan de mate van hinder door bijvoorbeeld de voorbij 
razende trein of de wind. 
Weging: 10% van totale score omdat de mate van comfort ook het 
gebruik weergeeft. 

Overlast Met name de aanwonende burgers hebben aangegeven dat de F35 overlast 
gaat geven. Belangrijk is om deze overlast in de vorm van - minder privacy 
door inkijk, geluidsoverlast, zwerfafval - het woongenot aan de F35 niet wordt 
aangetast. Er is gekeken hoeveel meter tuin aan de F35 grenst. 
Weging: 15% van totale score omdat de gemeente de nieuwe 
infrastructuur zo wil inrichten dat de overlast tot een minimum wordt 
beperkt. 

kosten  De kosten voor de gemeente Borne bedraagt 20% van de totale aanlegkosten. 
Belangrijk is om te kijken of er werk met werk gemaakt kan worden om in deze 
tijden van bezuiniging op zo laag mogelijke aanleg kosten te komen. 
Weging: 10% van totale score omdat het geld dat wordt 
geïnvesteerd in infrastructuur goed afgewogen moet worden 

Tabel 5.1; criteria en weging, de weging komt in totaal op 100% uit. 
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In onderstaande tabel staan de overwegingen per tracé per criteria.  
 

Overweging per 
tracé 

Tracé westzijde punten Tracé oostzijde punten 

Aansluiting op tracé 
gemeente Hengelo 
 

-Hengelo: Aansluiting mogelijk via 
fietsdek en onderdoorgang viaduct 
Amerikalaan (450 meter omfietsen) 

2 
 
 

Goede aansluiting, tracé aan 
dezelfde kant waardoor verbinding 
via fietsdek sneller wordt 

5 

10%  0.2  0.5 

Aansluiting op tracé 
gemeente Almelo 

Goede aansluiting, tracé aan 
dezelfde kant 

5 Afhankelijk van oplossingen 
spoorsedoorsnijding kan het spoor 
via tunnel of brug gekruist worden 

2 

5%  0.25  0.10 

Gebruikers- potentieel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegen aan westkant van het spoor 
zijn voornamelijk zuidoost gericht 
.Werknemers De Veldkamp en 
ca. 6.500 bewoners (wijk Letterveld 
I en II, Tichelkamp, en bewoners 
verspreid in Borne West). Deze 
mensen kruisen het spoor bij de 
Amerikalaan. 

2 Wegen aan de oostkant van het 
spoor zijn voornamelijk zuidwest 
gericht. Ca. 8.100 bewoners (wijk 
Centrum, ’t Wensink Noord en 
Zuid, Dikkerslaan/ 
Molenkampsweg) Deze mensen 
kruisen het spoor niet. 
[excl. potentieel uit de wijken 
Stroom Esch en Bornsche Maten 
en bewoners Zenderen en Hertme 

4 

15%  0.30  0.6 

Aansluitingen F35 op 
onderliggend netwerk 

Nieuwe infra De Veldkamp, 
Burenweg, Tichelkampweg, Meent 
en Deldensestraat 

3 Oude Hengelosestraat, 
Woolderweg, Jupiterstaat, Oude 
Deldensestraat en Stationsstraat 

4 
 

10%  0.3  0.4 

Ruimtelijke inpassing - 80% gronden ProRail 
- 16% gronden gemeente 
- 4% Grond derden (bewoners) 
- 265 meter hekwerk nodig voor 
afscherming tuinen bewoners 
- Op De Veldkamp ruimte voor 
nieuwe wegenstructuur 
- Aanwezigheid geluidswal tussen 
Deldensestraat/Jupiterstraat 
- hoogte F35 is beperkt door goede 
inpassing F35 langs het spoor 

3 
 

- 74% gronden ProRail 
- 24% gronden gemeente 
- 2% Grond derden (bewoners) 
- 355 meter hekwerk nodig voor 
afschermen tuinen bewoners 
- hoogte F35 is beperkt door 
aanleg naast geluidsscherm dat  
30 cm lager ligt dan het spoor 

3 

10%  0.3  0.3 

Sociale veiligheid (zicht 
op en vanaf de  
fietssnelweg)  

- goed zicht vanaf De Veldkamp op 
de fietssnelweg. 
- geen tot slecht zicht op de 
fietssnelweg door de hoge 
geluidswal en bos. 

2 
 
 
 

- langs groot deel van tracé goed 
zicht vanaf de wijk en school op de 
fietssnelweg 
- minder zicht achter de tuinen 
 

3 
 

15%  0.3  0.45 
Comfort - Fietsers langs industrie en zonder 

geluidscherm 
- Fietsers geluid- en windoverlast 
treinen 

3 
 
 

- Fietsers langs wijk en 
geluidscherm 
- Fietsers geen geluid- 
windoverlast treinen 

5 
 
 

10%  0.3  0.5 

Overlast - Privacy/geluid/vuilnis, 
hoeveelheid tuinen die aan de F35 
liggen – bij minder meter tuin is de 
score hoger 

4 - Privacy/geluid/vuilnis, 
hoeveelheid tuinen die aan de F35 
liggen – bij minder meter tuin is 
de score hoger 

2 

15%  0.6  0.3 
kosten  - aanlegkosten 2 - aanleg kosten 

- Werk met werk maken; 
Schoonwater riool aanleggen 

4 

10%  0.2  0.4 

100%  2.75  3.55 

Tabel 5.2; scores voor tracés vanaf gemeentegrens Hengelo tot NS station 
Score 0-5 = 5 scoort hoog, 0 scoort laag, % = Wegingpercentage van criteria t.o.v. totaal, samen 100%
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Hieronder is een uitgebreidere uitleg van de gegeven score weergegeven: 
 
Aansluiting op tracé Hengelo en Almelo 
De fietssnelweg komt vanuit Hengelo binnen aan de oostkant van het spoor. Het fietsviaduct over de 
Amerikalaan is al direct met de aanleg van de tunnel gerealiseerd. Door de F35 ook in Borne aan de oostkant 
van het spoor aan te leggen voorkom je dat mensen via de tunnel van de Amerikalaan, onder het spoor door 
moeten, om aan de westkant verder te fietsen, deze omrij beweging betekend 450 meter extra fietsen met 
een hoogteverschil.  
In de toekomst wordt de F35 doorgetrokken naar Almelo. Afhankelijk van de toekomstige oplossing voor de 
barrière van het spoor zal het spoor ten noorden van het NS station ongelijkvloers gekruist worden, ook hier 
zullen fietsers om moeten fietsen. 
 
Gebruikerspotentieel 
Het gebruikerspotentieel is – gezien de ligging van de F35 – aan de oostkant van het spoor het grootst. Hier 
wonen meer mensen en de wegenstructuur is hier meer naar het spoor gericht. Daarnaast liggen het NS 
station en het centrum aan deze zijde. Bewoners aan de westkant van het spoor zullen sneller de Burenweg 
en De Veldkamp richting de tunnel Amerikalaan nemen. Op het moment dat mensen 450 meter moeten 
omfietsen om van de westkant van het spoor naar de oostkant van het spoor te komen zullen veel minder 
mensen de F35 gebruiken. De totale lengte van de F35 op Borns grondgebied is 1270 meter. Mensen aan de 
oostkant en aan de westkant (wonende dicht bij een overweg) zullen de oude wegenstructuur (Europastraat - 
Oude Hengelosestraat) gebruiken i.p.v. de F35. Fietsers nemen altijd de kortste weg. Omgerekend zullen 
fietsers in Borne 35% (450/1270) verder moeten fietsen als de F35 aan de westkant van het spoor komt te 
liggen. Uit berekeningen met het Regionaal Verkeersmodel (zie paragraaf 3.3) is gebleken dat de extra 
afstand ervoor zorgt dat het gebruikerspotentieel dat de F35 gaat gebruiken sterk afneemt. Alternatieve 
routes die nu worden gebruikt blijven gebruikt worden. 
 
Ruimtelijke inpassing 
Per tracé zijn de benodigde oppervlaktes uitgerekend op basis van het GBKN. In tabel 5.3 zijn deze gegevens 
naast elkaar gezet. Voor het inpassen van de F35 aan de westzijde van het spoor is 289 m2 nodig van 
particulieren, bewoners langs het spoor. Aan de oostzijde van het spoor is 113 m2 nodig. Aan de westzijde zal 
de gemeente tevens meer gronden van ProRail moeten kopen dan aan de oostzijde. 
 

Westzijde   Oostzijde   
opp gemeente Borne 1.206  opp gemeente Borne oostzijde: 1.724  
opp gronden Railinfratrust B.V 878  opp gronden Railinfratrust B.V 72  
opp gronden Rail Side B.V 5.021  opp gronden Rail Side B.V 5.306  
opp particulieren 289  opp particulieren 113  

totaal westzijde 7.394  totaal oostzijde 7.216  
 Tabel 5.3; verdeling oppervlaktes langs het spoor in vierkante meters 
 
Aan zowel de oostkant als aan de westkant zijn een aantal knelpunten aanwezig. Deze knelpunten zijn met 
name achtertuinen van bewoners. Enerzijds hebben we gronden nodig, anderzijds hebben we te maken met 
het feit dat we de eigendommen door middel van erf afscheidingen moeten afschermen. In overleg met de 
betrokken bewoners moeten deze opgelost of gecompenseerd worden. Aan de westzijde bedraagt de lengte 
van achtertuinen waar een erf afscheiding geplaatst moet worden ca. 265 meter, aan de oostzijde bedraagt 
dit ca. 355 meter. In figuur 5.4 is dit weergegeven. 
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Figuur 5.4; lengtes [m] waarlangs een erf afscheiding geplaatst moet worden ter bescherming van percelen 
 
We zien kans om gelijktijdig met de aanleg van de F35 de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte sterk 
te verbeteren. Bedreigingen kunnen omgezet worden in kansen. De F35 zal een open karakter krijgen. De 
inpassing aan de westkant is ter hoogte van De Veldkamp makkelijker Noordelijker kan de F35 tussen de 
hoge geluidswal en het spoor aangelegd worden. De F35 kan aan de oostkant naast het geluidsscherm 
worden aangelegd. Het spoor ligt op enkele plaatsen relatief hoog ten opzichte van de achtertuinen, maar het 
geluidsscherm vangt een groot gedeelte van dit hoogteverschil op. De hoogte van de F35 is daardoor op veel 
plaatsen aanzienlijk lager dan de hoogte van het spoor. Dit geeft de mogelijkheid tot een betere inpassing 
achter de tuinen van bewoners langs.  
 
(Sociale) veiligheid 
Onder sociale veiligheid wordt bedoeld het zien en gezien worden, het gevoel dat je veilig op een fietspad 
kunt fietsen. Aan de westzijde bedraagt de lengte van dicht gegroeide bossen en percelen ca. 740 meter, aan 
de oostzijde bedraagt dit ca. 410 meter. In figuur 5.5 zijn de lengtes en knelpunten weergegeven. De 
achtertuinen moeten daarom niet te gesloten zijn en de bossen kunnen uitgedund worden. Aan de westkant 
is echter een hoge geluidswal waar geen mogelijkheden zijn om de F35 “zichtbaarder” te maken. Hier zal de 
F35 op een groot gedeelte van het tracé tussen een hoge geluidswal, het spoor en een geluidsscherm komen 
te liggen. Dit is voor de sociale veiligheid een groot nadeel. De F35 zal verlichting krijgen welke in de 
avonduren gedimpt kan worden.  
 
De verkeersveiligheid zal sterker groeien als er meer fietsers gebruik maken van de F35 in plaats van de 
woonstraten. Hoe minder conflicten met andere weggebruikers hoe minder de kans op ongevallen. In figuur 
5.2 en 5.3 is dit goed te zien. 
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Figuur 5.5; lengte [m] en knelpunten lang de F35 
 
Comfort 
Het aanleggen van de F35 aan de oostkant langs het geluidsscherm heeft een comfortverhogende werking. 
De fietser heeft geen last van de wind en het geluid van de snel voorbijrazende treinen welke op 5 meter 
afstand passeren. Dit geluidsscherm zorgt voor windafscherming van de westen wind (= meest voorkomende 
windrichting). Aan de westkant zorgt de geluidswal voor minder windhinder. 
 
Overlast 
Bewoners die direct aan het spoor liggen zijn bang dat de aanleg van de F35 de nodige overlast gaat 
veroorzaken. Het aanleggen van de F35 langs enkele achtertuinen van bewoners kan voor inkijk, 
geluidsoverlast, zwerfvuil en vandalisme zorgen. De laatste inzichten nu de aanleg van het geluidsscherm 
gestalte krijgt is dat het hoogteverschil minimaal is en de bestaande afscherming op veel plaatsen al 
voldoende is. Op enkele punten, waar de F35 50 cm hoger komt te liggen dan het perceel, zal een groene erf 
afscheiding nodig zijn van 2,50 meter om de te verwachten overlast te verminderen. Aan de oostkant van het 
spoor wonen meer mensen met hun achtertuin aan het spoor dan aan de westkant. In figuur 5.4 zijn de 
tuinen weergegeven waar een erf afscheiding geplaatst zal worden. Aan de westkant moeten we met 3 
tuinen rekening houden, aan de oostkant is dit aantal 6. Verder zijn er aan de oostkant van het spoor een 
aantal bewoners die aangeven dat de privacy zal verminderen door inkijk – aan de voorkant of zijkant van 
hun huis – van de fietser die op de F35 fietst.  
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Kosten 
80% van de kosten van de aanleg van de F35 worden gesubsidieerd door de overheid (50% rijk en 30% 
Regio Twente). Op het moment dat de gemeente Borne werk met werk kan maken kunnen de kosten, die 
hiermee worden uitgespaard, als inbreng van de gemeente Borne gezien worden. Door aan de oostkant – na 
het aanleggen van het geluidsscherm – het schoonwater riool aan te leggen kan daarna boven op het riool de 
F35 worden aangelegd. De afwatering van de wijken, het spoor en de F35 kan dan door deze blauwe ader 
opgevangen worden. De kosten voor het aanleggen van de F35 zullen aanzienlijk lager uitvallen. Bij een 
eventuele aanleg aan de westzijde kan geen werk met werk gemaakt worden en zal de eigen bijdrage van 
20% uit ‘nieuw beleid’ gedekt moeten worden. De mogelijkheid voor EFRO subsidie wordt nog onderzocht. 
Op het moment dat de overige 20% ook gesubsidieerd kan worden moet de score van de kosten op nul gezet 
worden.  
 
5.3.2 Beoordeling aansluitingen en kruispunten 
 
Naast de beschreven tracés zullen ook de aansluitingen en kruispunten – die de fietssnelweg moet kruisen en 
waar aansluitingen op de fietssnelweg gemaakt kunnen worden – beoordeeld worden nl.; 
 

A - Aansluiting; tunnel Amerikalaan 
B - Aansluiting; Burenweg / Woolderweg (gesloten overgang) 
C - Kruispunt; Tichelkampweg / Jupiterstraat (Siriusstraat) 
D - Aansluiting; Meent (gesloten overgang) / Oude Deldensestraat (gesloten overgang) 
E - Kruispunt; Deldensestraat / Stationsstraat 

 
In bijlage 2 zijn foto’s weergegeven van de verschillende aansluitingen en kruispunten. 
 

 
Figuur 5.2; kruispunten en aansluiting op de F35 weergegeven 
 



 

 29 

  Westzijde / oostzijde 
A - Aansluiting;  tunnel Amerikalaan 
B - Aansluiting;  Burenweg  /  Woolderweg 
C - Kruispunt;  Tichelkampweg /  Jupiterstraat (Siriusstraat) 
D - Aansluiting; Meent   /  Oude Deldensestraat 
E - Kruispunt;  Deldensestraat  /  Stationsstraat 
 
Nr Kruisingen Overweging Tracé westzijde  Tracé oostzijde  

 A/B/C/D/E Ruimtelijke 
inpassing 

A) Tunnel 
B) geen probleem 
 
 
C) hoogteverschil en 
beperkte ruimte om 
van de 
spoorwegovergang 
uit te wijken door 
geluidswal 
 
D) geluidswal, 
aansluiting wel  
mogelijk, maar 
geluidsmaatregelen 
nodig 
 
E) fietser moet vanuit 
de Deldensestraat 
gelijkvloers het spoor 
over om bij NS 
station of centrum te 
komen, grond 
bewoner 

5 
5 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

A) Tunnel 
B) aanwezigheid 
moestuintjes 
 
C) hoogteverschil maar 
goed in te passen in 
bestaande 
fietsoversteek en 
voldoende ruimte 
 
 
D) sluit uitstekend aan 
 
 
 
 
 
E) fietssnelweg zal 
opgenomen worden bij 
reconstructie kruispunt, 
inkijk bewoner 

5 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
4 

 Score totaal  17  21 

Tabel 5.3; scores voor aansluitingen en kruispunten op tracé vanaf gemeentegrens Hengelo tot station 
Score 0-5 = 5 scoort hoog, 0 scoort laag 
 
Bij het tracé aan de oostzijde kan er in de wijk Wensink-Zuid nog een extra aansluiting gerealiseerd worden 
ter hoogte van bijvoorbeeld de Coenderstraat. 
 
5.4 Tracékeuze 
 
5.4.1 Oost- of westzijde van het spoor 
 
In tabel 5.2 scoort op basis van de gewogen criteria het tracé aan de oostzijde beter dan het tracé aan de 
westzijde. Het tracé aan de westkant scoort 2.75 punten, het tracé aan de oostkant scoort 3.55 punten. 
Doorslaggevend is met name de aansluiting op het tracé in Hengelo, het gebruikers potentieel en de 
veiligheid.  
 
Wel zal de inpassing de nodige aandacht vragen Bewoners geven aan dat de F35 zeer hoog langs de tuinen 
komt te liggen. Echter nu het geluidsscherm wordt aangelegd is het hoogteverschil op veel plaatsen minder 
dan verwacht. Dit betekent dat er op weinig plaatsen extra voorzieningen nodig zijn om inkijk te voorkomen. 
 
Er zijn aan de west- en oostzijde enkele knelpunten waar de minimale breedte van de fietssnelweg in het 
geding komt. Waar de ruimte gering is zal uitvoerig met bewoners gesproken worden hoe de fietssnelweg op 
die punten het beste ingepast en waarnodig afgeschermd kan worden. Aan beide zeiden zijn gronden van 
derden nodig. Gronden van ProRail worden gekocht door de gemeente Borne. In bijlage 3 zijn de knelpunten 
met foto’s uitgewerkt. 
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Groen zal met het geluidsscherm geïntegreerd worden in de omgeving. Daarnaast kan de fietssnelweg op 
enkele delen verder van het spoor af gerealiseerd worden. Zoals het tracé tussen Woolderweg - Jupiterstraat 
en Jupiterstraat en Oude Deldensestraat. Door integraal naar groen, spelen en fiets te kijken kunnen we de 
wijk een ruimtelijke verbetering geven. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld voor de wijk Wensink Zuid een goede 
mogelijkheid om spelen en groen uit te breiden en de ruimtelijke kwaliteit en het groen te vergroten. 
 
4.3.2 Kruispunten en aansluitingen op F35 
 
De aansluitingen van de kruispunten scoren positiever als de fietssnelweg aan de oostkant wordt aangelegd. 
Aan de oostkant kunnen de aansluitingen en kruispunten makkelijker ingepast worden. Door de aanwezigheid 
van de hoge geluidswal aan de westzijde is de bereikbaarheid minder. Daarnaast is het een extra barrière als 
de fietssnelweg op de Deldensestraat gaat aansluiten, want mensen moeten dan alsnog gelijkvloers over het 
spoor naar het NS station of naar het centrum. Aan de oostkant sluit de F35 direct aan op de ovonde. 
 
Het streven is om zoveel mogelijk wegen op de fietssnelweg aan te sluiten, zodat de fietssnelweg optimaal 
gebruikt gaat worden. Vanuit de Oude Hengeloseweg zal een verbinding aangelegd worden naar het fietsdek 
over de Amerikalaan aan de oostzijde van het spoor. 
 
De reconstructie op het kruisingsvlak Deldensestraat – Europaweg – Parallelweg – Stationstraat is in het 
voorjaar 2011 gerealiseerd. De inpassing van de fietssnelweg is al in het ontwerp meegenomen, waardoor de 
F35 op de ovonde aangesloten kan worden. Met de Regio Twente is afgesproken dat op de 
voorbereidingskosten en aanlegkosten van de ovonde en Parallelweg subsidie wordt gegeven. 
 

5 Communicatie en proces 
 
Het is wenselijk het college en de raad te informeren over de verschillende tracés en de voor- en nadelen 
daarvan. Tijdens een inloopmiddag/avond zijn de ontwerptracés verduidelijkt en hebben bewoners en 
raadsleden naar de plannen gekeken en zijn er opmerkingen gemaakt, mondeling en schriftelijk. In Bijpraat 
Ruimte op 20 september wordt deze notitie gepresenteerd. Raad en bewoners kunnen hier op- en 
aanmerkingen over maken en waar nodig vragen over stellen. In het college en de raad kan er worden 
gediscussieerd over de score per criterium en de wegingsfactoren. Hierdoor kan de totaal score wijzigen. 
 
Na de Bijpraat Ruimte zal in de Raadvergadering van 4 oktober de tracé keuze gemaakt worden. Na deze 
tracé keuze zal opnieuw met de bewoners gesproken worden die belanghebbend zijn in dit tracé. Er zal 
gesproken worden over de beste inpassing en aanpassingen zodat de F35 de minste overlast – in de ogen 
van de bewoners – veroorzaakt. Er zal samen met de Regio Twente een communicatieplan opgesteld worden 
om bewoners over de tracékeuze en het toekomstige gebruik van de F35 te informeren. 
 
Op het moment dat de F35 in de bestemmingsplanprocedure gaat kunnen bewoners hun zienswijze t.a.v. de 
tracékeuze geven. Deze zienswijzen zullen door een onafhankelijk commissie worden beoordeeld. Hierna is 
nog bezwaar bij de rechtbank en de Raad van State mogelijk. Met de start van de aanleg van de F35 zal pas 
gestart worden als de gehele procedure is afgerond. 
 

 
6 Handhaving 
 
De fietssnelweg is – zoals het woord al zegt – bedoelt om snel van A naar B te fietsen. Er mag dus niet met 
een brommer op de F35 gereden worden. Enerzijds zal dit goed gecommuniceerd moeten worden doormiddel 
van voorlichting en borden, anderzijds zal hier goed op gehandhaafd moeten worden om de overlast tot een 
minimum te beperken. Ook wat betreft geluidsoverlast van uitgaanspubliek, het werpen van zwerfafval of het 
vernielen van het randgebeuren langs de F35 zal nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden. Met 
politie en BOA Borne zullen meerdere gerichte acties opgezet worden en zal nadien gecommuniceerd worden 
via media krant en internet. De Regio Twente heeft aangegeven het nodige budget beschikbaar te stellen om 
in dit communicatie traject uitkomst te bieden. Het plaatsen van bewakingscamera’s zal misschien tot de 
mogelijkheden kunnen horen. Door goede en adequate handhaving zal de overlast bestreden worden. Na 
aanleg van de F35 zal na een half jaar een goede evaluatie met politie en BOA plaats vinden. Over deze 
evaluatie zullen de bewoners van Borne geïnformeerd worden. 
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7 Samenvatting en Conclusie 
 
De gemeente Borne is geen uitzondering; jaarlijks neemt het autobezit en het aantal voertuigkilometers op 
onze wegen toe en wordt de auto nog tè vaak gebruikt voor korte ritten. Circa 1 op de 3 autoritten is korter 
dan 3,7 km en circa 2 op de 3 autoritten is korter dan 10 km (bron; CBS). Deze korte ritten worden 
voornamelijk binnen de kern afgelegd en de fiets is hier zeker een goed alternatief voor. Om ervoor te zorgen 
dat voor deze korte ritten de fiets meer wordt gebruikt, willen we in de gemeente Borne het fietsnetwerk en 
de fietsvoorzieningen de komende jaren sterk verbeteren. De hoofdas in de Regio Twente zal het 
Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT) worden. De Regio Twente heeft gezamenlijk met de gemeenten 
langs de spoorlijn Wierden-Almelo-Borne-Hengelo-Enschede (met vertakkingen naar Vriezenveen en 
Oldenzaal) het Masterplan Fietssnelweg (F35) opgesteld. Met de aanleg van dit HFT in Borne – met daarbij 
goede aansluitingen op het onderliggende wegennet richting de woonwijken – wil de gemeente Borne het 
fietsgebruik in en van/naar Borne verder stimuleren. De verschillende voorzieningen worden hierdoor per fiets 
beter bereikbaar. Mensen kiezen eerder de fiets naar bijvoorbeeld het station of Hengelo als er een veilige, 
hellingloze en snelle verbinding zonder verkeerslichten aanwezig is. Uit onderzoek van de Regio Twente (VPL-
studie waarbij de kansrijke relaties door middel van pendelstromenonderzoek zijn opgespoord) kan mogelijk 
15% van de automobilisten, die tussen Borne en Hengelo reizen, de overstap van de auto naar de fiets gaan 
maken. Dit potentieel is voor de relatie Borne – Almelo 5%.  
Deze tracéstudie is uitgevoerd om de juiste tracékeuze van de F35 op Borns grondgebied te kunnen kiezen. 
De burger, gebruiker en eventuele belangenorganisaties worden hierbij betrokken. Middels individuele 
gesprekken, Bijpraat Ruimte en een inloopmiddag/-avond heeft de gemeente Borne de bewoners betrokken 
bij het opstellen van deze notitie. 
 
Bij het vaststellen van het Integraal Verkeersplan in juni 2008 is door de raad met een amendement 
aangegeven dat de tracéstudie op korte termijn uitgevoerd moet worden. De aanleg moet in plaats van op de 
lange termijn op de middellange termijn worden gerealiseerd. De realisatie komt nu nog dichterbij door de 
gegeven subsidies – in totaal 80% van de kosten – en de mogelijkheid om werk met werk te maken. In deze 
notitie is hier verder op ingegaan. Zorg is nu dat, na het vaststellen van de tracékeuze, de procedures in gang 
worden gezet. De exacte aanlegkosten moeten nog in beeld gebracht worden. Op basis van een Voorlopig 
Ontwerp (VO) – waarin extra risico’s in rekening zijn gebracht – komen de kosten uit op ca. € 1.230.000 
kosten, waarvan 20% (€ 246.000) door de gemeente Borne betaald moet worden. In dit VO is gerekend met 
risico op risico waardoor het bedrag relatief hoog te noemen is. Door werk met werk te maken en het 
schoonwaterriool gelijktijdig met of voor de aanleg van de F35 te realiseren zullen de kosten voor de 
gemeente Borne op ca. € 50.000 uit komen. 
 
Door middel van de analyse waar scores (0-5) aan criteria zijn gegeven en de criteria zijn gewogen is een 
tracé gekomen dat het beste scoort. Criteria welke zijn gewogen waren: 
 

• aansluiting op tracé Hengelo en Almelo; 
• gebruikerspotentieel; 
• aansluitingen F35 op onderliggende wegennet; 
• ruimtelijke inpassing; 
• (sociale) veiligheid; 
• comfort; 
• overlast; 
• kosten 

 
Geconcludeerd kan worden dat het voorkeurstracé van de F35 in de gemeente Borne aan de oostkant van het 
spoor ligt. Doorslaggevend is met name de aansluiting op het tracé in Hengelo, het gebruikers potentieel en 
de veiligheid.  
 
Op de volgende pagina zijn de fietsstromen uit het Regionaal Verkeersmodel 2020 weergegeven, de kleuren 
en dikten van de balken geven de intensiteiten weer zoals in de legenda aangegeven. Hier is, aan de 
aantallen fietsers die gebruik maken van de F35, te zien dat de directere aansluiting van de F35 op het tracé 
in Hengelo en de wijken in Borne voor een beter gebruik zorgt.  
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Fietsstromen in 2020 waarbij de F35 in Borne aan de westkant van het spoor is aangelegd 

 
 
Fietsstromen in 2020 waarbij de F35 in Borne aan de oostkant van het spoor is aangelegd 
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Conclusie 
 

Op grond van de onderscheiden criteria gaat de voorkeur van het tracé – 
op het grondgebied van de gemeente Borne – uit naar een tracé aan de 
oostzijde van het spoor. 
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Bijlage 1 
 

Tracé oost- en westzijde
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Oostzijde; Amerikalaan – Burenweg 
 

 
 
Hiernaast zijn de foto’s aan het begin en eind van dit gedeelte van het tracé weergegeven. 



 

 37 

 

 
Komende vanaf Hengelo komt aan de oostkant de F35 binnen (tracé vanaf deze brug tot aan de A1 in 2011 
gereed) 
 

 
Richting Borne kan de F35 aan de oostkant Borne binnenkomen vlak langs het geluidsscherm.
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Westzijde; Amerikalaan - Burenweg 
 

 
 
Hiernaast zijn de foto’s aan het begin en eind van dit gedeelte van het tracé weergegeven 
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Komende vanaf Hengelo (Woolderbroekweg) kan de F35 over het fietsdek. 
 

 
Richting Borne kan de F35 langs bedrijventerrein De Veldkamp richting de Burenweg worden aangelegd. Dit 
tracé staat overigens los van de tracé keuze. Vanaf de Tichelweg is dit de snelste verbinding.
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Oostzijde; Burenweg - Tichelkampweg 
 

 
 
Hiernaast zijn de foto’s aan het begin en eind van dit gedeelte van het tracé weergegeven 
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Richting Borne is hier ruimte om aan de kant van het Twickel college de F35 aan te leggen, hierdoor ontstaat 
een prima ontsluiting in een open gebied en directe verbinding naar de school.
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Westzijde; Burenweg - Tichelkampweg 

 
 
Hiernaast zijn de foto’s aan het begin en eind van dit gedeelte van het tracé weergegeven 
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Komende vanaf Hengelo kan de F35 tussen de Burenweg en Amerikalaan aangelegd worden, dit tracé is 
overigens onafhankelijk van de tracékeuze. Dit omdat de burenweg een belangrijke ontsluiting is voor de wijk 
aan de Tichelweg. 

 
Richting Borne kan de F35 langs het spoor, gronden van bewoners is nodig.
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Oostzijde; Tichelkampweg-Oude Deldensestraat 
 

 
 
Hiernaast zijn de foto’s aan het begin en eind van dit gedeelte van het tracé weergegeven 



 

 45 

 
Vanuit Hengelo kan de F35 vlak langs het geluidscherm aangelegd worden, waarna deze afbuigt en over de 
Jupiterstraat verder richting Borne kan lopen. 
 

 
Richting Borne kan de F35 weer terugbuigen langs het geluidsscherm, dit tracé is mooi open.
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Westzijde; Tichelkampweg - Oude Deldensestraat 
 

  
 
Hiernaast zijn de foto’s aan het begin en eind van dit gedeelte van het tracé weergegeven 
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Komende vanaf Hengelo kan de F35 langs het spoor richting de Burenweg. 
 

 
Richting Borne kan de F35 tussen de geluidswal, het spoor en geluidsscherm worden aangelegd.
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Oostzijde; Oude Deldensestraat - Deldensestraat 
 

 
 
Hiernaast zijn de foto’s aan het begin en eind van dit gedeelte van het tracé weergegeven 
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Komende vanaf Hengelo kan de F35 vlak langs het geluidsscherm aangelegd worden. Hier zal de F35 op het 
ovonde aangesloten worden. 
 

 
Vanaf het spoor kan de F35 rechtstreeks op de ovonde en de Deldensestraat.
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Westzijde; Oude Deldensestraat - Deldensestraat 
 

 
 
Hiernaast zijn de foto’s aan het begin en eind van dit gedeelte van het tracé weergegeven 



 

 51 

 
Komende vanaf Hengelo zal een groot gedeelte van het perceel aangekocht moeten worden. De F35 sluit dan 
loodrecht op de Deldensestraat aan. 
 

 
De F35 kan achter het station langs naar de Amerikalaan, tussen geluidswal en perron. 
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De F35 is geïntegreerd in de Parallelweg, vanaf de ovonde naar de Azelosestraat zijn fietsstroken van 1,80 
meter aangelegd.
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Bijlage 2 
 
 

Aansluitingen en kruispunten; A t/m E 
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A - Tunnel Amerikalaan 

 
Komende vanaf de Oude Hengeloseweg of N743 
 

 
Komende vanaf de Burenweg op de Veldkamp. Hier kan het spoor ongelijkvloers gekruist worden. De totale 
afstand van oost naar west (en visa versa) is 450 meter. 
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B - Aansluiting; Burenweg / Woolderweg 

 
 
C - Kruispunt; Tichelkampweg / Jupiterstraat 
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D - Aansluiting; Meent / Oude Deldensestraat 

 
 
E - Kruispunt; Deldensestraat / Stationsstraat waar nu de ovonde ligt. 
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Bijlage 3 
 

Knelpunten aan west- en oostzijde van het spoor 

5 

1 

3 

4 

1 

2 

3 

2 
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Knelpunten oostzijde van het spoor (van zuid naar noord); 
 
Knelpunt 1 oostzijde; 
Oude Hengelosestraat gronden particulier; 
Fietssnelweg loopt vlak langs / over particulier en moestuinen. 
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Knelpunt 2 oostzijde; 
Van Galenstraat; 
Fietssnelweg loopt over gronden particulieren. 
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Knelpunt 3 oostzijde; 
Siriusstraat; 
Fietssnelweg loopt langs particulieren. 
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Knelpunt 4 oostzijde; 
Oude Deldensestraat; 
Fietssnelweg loopt strak langs particulieren. 
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Knelpunt 5 oostzijde: 
Europastraat; 
Klein hoogteverschil tussen spoor en bewoner, bestaande groenvoorziening is hoog genoeg voor inkijk 
begaande grond. 
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Knelpunten westzijde van het spoor (van zuid naar noord); 
 
Knelpunt 1 westzijde; 
Burenweg; 
Fietssnelweg loopt strak langs particulieren. 
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Knelpunt 2 westzijde; 
Geluidswal; 
Er ligt tussen de woonwijk en het spoor een hoge en brede geluidswal 
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Knelpunt 3 westzijde; 
Deldensestraat; 
Fietssnelweg loopt over particuliere grond 
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Bijlage 4 
 
 

Schoolroutes naar SG Twickel college in Hengelo. 
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Route Burenweg via Woolderbroekweg naar Grobbenweg 3.6 km 

 
 
Route Burenweg via Wegtersweg naar Grobbenweg 3.5 km  
(nog zonder F35 tussen tunneldek Amerikalaan en A1, welke eind 2011 wordt aangelegd) 
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Route Oude Hengeloseweg via Woolderbroekweg naar Grobbenweg 3.6 km 

 
 
Route Oude Hengeloseweg via Wegtersweg naar Grobbenweg 2.7 km 
(nog zonder F35 tussen tunneldek Amerikalaan en A1, welke eind 2011 wordt aangelegd) 
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Bijlage 5 
 
 

Intensiteiten Verkeersmodel Regio Twente 
 2008 en 2020 met F35 (west- of oostzijde) 
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 Fiets intensiteiten 2008 (bron: verkeersmodel Regio Twente) 
 

 
 
Korte uitleg multimodaal Regionaal Verkeersmodel Regio Twente: 
 
Het Regionaal Verkeersmodel van de Regio Twente modelleert de verkeersstromen van auto, vracht, 
openbaarvervoer en fiets. Het basisjaar van het verkeersmodel is 2008 en het toekomstjaar is 2020. Op basis 
van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) en verkeerstellingen worden de verkeersstromen per motief 
gemodelleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zwaartekrachtmodel en de ritlengtes uit MON. Er 
worden 5 motieven van verplaatsingen gemodelleerd, te weten; Woon-Werk, Woon-Winkel, Woon-School, 
Woon-Zakelijk en Woon-Overig. Op basis van herkomsten en bestemmingen worden de verkeersstromen 
gemodelleerd. Woningen, inwoners, scholen, bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandel worden in 
zones ondergebracht. Per zone genereren deze ontwikkelingen verplaatsingen, de herkomsten en 
bestemmingen worden door een simultaan zwaartekrachtmodel verdeeld. Hoe groter bijvoorbeeld de 
woonlocatie en hoe dichter bij het bedrijventerreinen hoe groter de stroom tussen deze twee zones. Nieuwe 
ontwikkelingen, zoals nieuwe woningbouw of bedrijventerreinen, zijn in 2020 in het model ingebracht. 
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Etmaal fietsintensiteiten 2020 met fietssnelweg aan westkant van het spoor in Borne 

 
 
Etmaal fietsintensiteiten 2020 met fietssnelweg aan oostkant van het spoor in Borne 
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Etmaal fiets intensiteiten 2008 en varianten 2020 

 
Figuur: Locaties waar etmaal intensiteiten fietsstromen zijn overgenomen uit verkeersmodel 
Etmaal intensiteiten 1 2 3 4 5  

(F35) 
6 7 8 9 

(F35) 
 10 

2008 780 190 1050 920 - 2100 3520 1960* 1220*  3320* 
2020  
Westzijde Borne-
Hengelo (Almelo – 
Borne nog niet 
gerealiseerd) 

840 100 1230 417 2970 2470 2320 1040 4890  1920 

2020  
Oostzijde Borne-
Hengelo (Almelo – 
Borne nog niet 
gerealiseerd) 

850 100 1270 630 4690 1210 1800 840 5570  1600 

Tabel: Etmaal fietsstromen in 2008 en 2020 (bron: Regionaal Verkeersmodel) 
* deze intensiteiten zijn op basis van tellingen uit 2007. Op dat moment was de Grobbentunnel in aanbouw 
en moesten veel fietsers omfietsen via de Woolderbroekweg i.p.v. de Wegtersweg en daarna de oversteek 
over het spoor bij de Grobbenweg te nemen. Door deze afsluiting is het totale aantal fietsers in het 
verkeersmodel tussen Borne en Hengelo wel correct (8+9+10) maar is de verdeling tussen 8 en 9 niet goed. 
Dit heeft geen invloed op de modelresultaten van 2020.  
 
In de tabel is te zien dat met name de intensiteiten in Borne op punt 4, 5, 6 en 7 grote verschillen kent als de 
F35 aan de west- of oostkant wordt aangelegd. De F35 wordt veel in Borne beter gebruikt als deze aan de 
oostkant wordt aangelegd. Mensen die nu nog via de Oude Hengeloseweg fietsen, fietsen dan over de F35. 
Ook zal de F35 meer fietsers vanaf de N743 en de Amerikalaan aantrekken.
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Etmaal fietsintensiteiten 2020 met fietssnelweg aan westkant van het spoor in Borne (inclusief het tracé 
naar Almelo aan de westkant) 

 
 
Etmaal fietsintensiteiten 2020 met fietssnelweg aan oostkant van het spoor in Borne (inclusief het tracé naar 
Almelo aan de westkant) 

 
 


