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Ledenvergadering en thema-avond Fietsersbond Apeldoorn 
 
 

 
woensdag 22 november 2017 

Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, Apeldoorn 
 

 
Thema voor deze avond: 
 

Fietsen door een landschap, fietsen door de tijd 
 

Ontvangst met koffie of thee, vanaf 19.30 uur; aanvang vergadering 20.00 uur. 
 

Agenda voor de ledenvergadering: 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
2. Mededelingen 
 
3. Verslag ledenvergadering 2016 

(U kunt een exemplaar downloaden via onze website https://apeldoorn.fietsersbond.nl/ 
of aanvragen bij Jan Timmner, tel. 055 534 00 29) 

 
4. Activiteiten van onze afdeling in 2017: een praatje met een plaatje 
 
5. Financieel overzicht 2017 en begroting 2018 (bijgevoegd) 
 
6. De activiteiten in het komende jaar 
  
7. Rondvraag 
 
8. Koffiepauze 
 
9. Fietsen door een landschap, fietsen door de tijd 
 
10. Sluiting  
 

Heeft u deze uitnodiging op papier ontvangen? U kunt de berichten van de 
afdeling per @-mail ontvangen. Geef het @mailadres door via 
apeldoorn@fietsersbond.nl! 
 

Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor niet-leden van de Fietsersbond. 

https://apeldoorn.fietsersbond.nl/
mailto:apeldoorn@fietsersbond.nl
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Thema-deel ledenvergadering Fietsersbond Apeldoorn,  
woensdag 22 november 2017 

 

 

Fietsen door een landschap, fietsen door de tijd 

 

De inleider is Frank Fähnrich. Frank heeft zijn opleiding gevolgd aan de Universiteit van 

Wageningen en beschikt over meer dan 9 jaar praktijkervaring in de wereld van de 

ruimtelijke ordening. Hij is werkzaam als landschapsarchitect bij Eelerwoude. Dit is een 

landelijk adviesbureau en rentmeesterskantoor, met veel regionale kennis. Eelerwoude 

werkt aan de ontwikkeling, inrichting en het beheer van het landelijk gebied. 

 

De aanleiding Binnen de regio Stedendriehoek wordt gewerkt aan het verbeteren van de 

fietsinfrastructuur. Eén van de projecten is het verbeteren van de verbinding Apeldoorn-Epe 

over het voormalige spoorbaantracé: het treinbaanpad. De veel gebruikte fietsroute tussen 

deze plaatsen. 

 

In 1887 werd de spoorlijn naar Zwolle over dit tracé in gebruik genomen. Het ontwerp: een 

zoveel mogelijk rechte lijn, zonder rekening te houden met het landschap. In 1972 werd de 

treinverbinding opgeheven en de rails werden in de daarop volgende jaren verwijderd. 

 

Het in de jaren ‘80 aangelegde fietspad wordt aangepast 

om het gebruik van de fiets te stimuleren. Ook is er veel 

achterstallig onderhoud op deze route. De regio 

Stedendriehoek heeft Eelerwoude opdracht verstrekt om 

een landschapsvisie op te stellen en de gevolgen van het 

verbreden van het huidige fietspad inzichtelijk te maken. 

Daarbij kan deze ontwikkeling een kans bieden om 

omgevingskwaliteiten te versterken of te herstellen. 

 

De inleiding Frank, de schrijver van de landschapsvisie, zal ons meenemen in het verleden en 

vertellen hoe dit verleden inspiratie biedt voor de toekomstige ontwikkeling van het 

treinbaanpad. Hij neemt ons mee, terug in de tijd, naar de oorspronkelijke ligging van de 

spoorlijn in het landschap en hoe dit landschap door de jaren heen veranderd is. Als het 

project wordt uitgevoerd, zal dit hand in hand gaan met het versterken van de beleving van 

het landschap. Landschapsbeleving, even buiten de kern van Apeldoorn! 
 


