
Bestuurlijke samenwerking Kop van de Veluwe 

‘Bereikbaarheid en infrastructuur zijn
een wezenlijk onderdeel van de 
verstedelijkingsstrategie’
Martijn Dadema, bestuurlijk trekker 
Bereikbaarheid Regio Zwolle
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‘Kop van de Veluwe kan belangrijke 
bijdrage leveren aan ontwikkeling
en bereikbaarheid Regio Zwolle’
Christianne van der Wal, 
gedeputeerde provincie Gelderland

‘Positief dat over hub 
’t Harde wordt nagedacht’
Dorothé Wennekendonk, 
regiodirecteur ProRail



Deze editie van High Five staat in het teken van bereikbaarheid. Een belangrijk onderwerp 
want goede infrastructurele voorzieningen zijn noodzakelijk als we met Regio Zwolle de vierde  
economische regio van het land willen zijn. 

In de investeringsagenda van de Kop van de Veluwe besteden we veel aandacht aan bereikbaarheid. 
Samen met andere gemeenten langs de A28 voeren we een lobby voor verbetering van de door-
stroming op deze verkeersader. We kijken naar de mogelijkheden op het spoor en zetten ons in voor 
aanleg van fietssnelwegen en fietspaden. We vinden dat er zowel tussen onze eigen gemeenten 
onderling als tussen de Kop van de Veluwe en Regio Zwolle goede verbindingen moeten zijn voor 
alle vormen van transport. Een goede infrastructuur komt namelijk de leefbaarheid ten goede. 
Bereikbaarheid vormt voor mij dan ook een belangrijk onderdeel van de verstedelijkingsstrategie. 

De zorg voor een goede infrastructuur vraagt om een zorgvuldige inpassing van het wegennet in 
de fysieke omgeving. Rekening houdend met bewoners en bedrijven. Zodat de overlast voor de 
een zoveel mogelijk beperkt blijft en de bereikbaarheid voor de ander geoptimaliseerd wordt. 
Wat anderen hiervan vinden, leest u dit magazine. Met daarbij in ieder artikel ook een vraag van 
mij aan de geïnterviewde over dit onderwerp. Ik wens u veel leesplezier!

Auke Schipper
Wethouder Hattem
Bestuurlijk trekker Bereikbaarheid Kop van de Veluwe

Meer weten over de 
Kop van de Veluwe
Arnoud Leerling, 

programmaregisseur 
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De Kop van de Veluwe heeft de wens om 
te investeren in spoor- en stationsomge-
vingen. In Nunspeet zijn de voorberei-
dingen al in een ver gevorderd stadium. 
Station ’t Harde zou ontwikkeld kunnen 
worden tot hub en vervoersknooppunt. 
Hier komen dan niet alleen voorzienin-
gen op het gebied van mobiliteit, maar 
ook ruimte voor wonen, werken en 
winkelen. Met een aantrekkelijke hub 
kan het autoverkeer richting Zwolle 
en Amersfoort worden verminderd. In 
hoeverre steunt de provincie Gelderland 
deze plannen, die passen bij de visie voor 
een bereikbaar Gelderland? 

‘Wij steunen deze plannen en zijn hier 
zeker bij betrokken. Ze vormen namelijk 
een belangrijk onderdeel van onze vi-
sie voor een bereikbaar Gelderland. We 
steunen dit financieel en qua bemen-
sing als deel van het onderzoek naar de 
mogelijkheden van regionale hubs. Het 
ontwikkelen hiervan en van stadsrand 
en stedelijke hubs, draagt bij aan het 
benutten van slimme en schone reis-
mogelijkheden. In het geval van de Kop 
van de Veluwe kunnen we daarmee de 
druk op de A28 verminderen. Een voor-

‘Door de grote woonopgave in Regio 
Zwolle groeit het verkeer zo sterk dat het 
wegennet dit niet aankan. Het loopt nu 
al geregeld vast. Om de regio bereikbaar 
te houden, is fietsen voor de kortere af-
standen een mooi alternatief. Deze F50 
past goed in onze visie. Want naast de 
bouwsteen hubs is een andere bouw-
steen het stimuleren van fietsgebruik 
op korte afstanden. En daar passen dus 
ook hoogwaardige fietsroutes in. Dat 
is de naam die wij gebruiken voor dit 
soort fietssnelwegen. Want iedereen 
kan gebruik maken van deze fietsrou-
tes en bijvoorbeeld niet alleen de snelle 
fietsers op e-bikes. De hoogwaardige 
fietsroutes op andere plekken in onze 
provincie laten zien dat we hiermee de 
bereikbaarheid vergroten, maar ook 
bijdragen aan gezondheid, klimaat en 
leefomgeving. We werken graag in sa-
menwerking met betrokken gemeenten 
het project verder uit en pakken daarbij 
de regie.’

Binnen de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle is bereikbaarheid een be-
langrijk onderwerp. Hierbij krijgen alle vormen van vervoer veel aandacht. Als 
de Kop van de Veluwe een bijdrage wil leveren aan de woonopgave voor Regio 
Zwolle, spelen mobiliteit en infrastructuur een belangrijke rol. Wij gingen hier-
over in gesprek met Christianne van der Wal. Sinds 2019 is zij gedeputeerde in 
de provincie Gelderland, met in haar portefeuille onder andere mobiliteit. Van 
2014 tot 2019 was zij wethouder in Harderwijk en daardoor ook goed bekend 
met de regio.

‘We willen 

de reiziger 

een comfortabele 

overstap bieden 

van auto op trein’

beeld van zo’n regionale hub is de sta-
tionsomgeving Nunspeet. Daar werken 
we mee om de plannen tot uitvoering te 
brengen. Naast overheden zijn daarbij 
ook andere partners betrokken, zoals het 
vastgoedonderdeel van de NS en ProRail. 
De omgevingen van de stations ’t Harde 
en Harderwijk hebben ook potentie om 
door te ontwikkelen tot regionale hub. 
We willen de reiziger een comfortabele 
en aantrekkelijke overstap bieden van 
auto op trein. Hubs zijn een belangrijke 
bouwsteen in onze visie voor een be-
reikbaar Gelderland. Hierin stellen we 
de reiziger centraal en werken we aan 
bereikbaarheid door mobiliteit te verbin-
den, veranderen en vergroenen.’ 

Stimuleren fietsgebruik
In de visie voor een bereikbaar Gel-
derland wordt ook gesproken over het  
bevorderen van het gebruik van de fiets 
voor korte afstanden. Met Heerde zet 
de Kop van de Veluwe zich in om de F50 
(fietssnelweg) door te trekken tot Zwolle. 
Hoe kijkt u hier tegenaan?

Zonder duidelijke 
keuzes gaat het 
vervoer vastlopen

Christianne van der Wal
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Zou er vanuit de hub ’t Harde ook een 
fietssnelweg (F28) richting Zwolle denk-
baar zijn volgens u?

‘In ons Hoofdfietsnet is dáár geen hoog-
waardige fietsroute voorzien. Want de 
aanleg van zo’n fietsroute moet wel 
haalbaar en betaalbaar zijn. Daar hoort 
bijvoorbeeld een bepaald aantal fietsers 
bij, zodat daarmee de investeringen ge-
rechtvaardigd zijn. Weet dat dit traject 
wel een doorfietsroute is die de dorpen 
verbindt. En ook met doorfietsroutes 
stimuleren we het fietsgebruik en ma-
ken we fietsroutes veiliger en aantrek-
kelijker. We kunnen in het binnenkort 
te starten hub-onderzoek ’t Harde een 
doorfietsroute wel inbrengen als moge-
lijke opgave.’

De vraag van Auke
Gasthoofdredacteur Auke Schipper, wet-
houder in Hattem en bestuurlijk trekker 
bereikbaarheid in de Kop van de Velu-
we, heeft voor alle geïnterviewden een 
vraag. Zijn vraag voor u is: ‘Hoe zorgen 
we ervoor dat de juiste aandacht gege-
ven blijft worden aan het belang van de 
verbetering van de doorstroming op de 
A28?’
‘Dit is natuurlijk een rijksweg, dus die 
vraag ligt vooral bij het Rijk op het bord. 
Wij vinden het belangrijk dat het Rijk 
werkt aan de verbetering van de door-
stroming op de snelweg tussen Zwolle

 - Kop van de Veluwe - Amersfoort (A28). 
En óók aan het spoor langs de A28 tus-
sen deze regio’s. De plannen voor extra 
woningen, zoals benoemd in de ver-
stedelijkingsstrategie Regio Zwolle en 
het Ontwikkelbeeld Amersfoort, maken 
dat we meer aandacht vragen voor de 
verbindingen tussen deze regio’s. Want 
extra woningen leidt tot extra reizen. Is 
het niet voor werk dan is het wel voor 
dagjes uit en visite. En daardoor komen 
er nog meer reizigers op die trajecten. 
Daarom vragen we als provincie Gelder-
land, samen met de provincies Overijssel 
en Utrecht, aandacht voor de enorme 
effecten van die woonopgaven op een 
aantal cruciale verbindingen. En dus ook 
voor de A28 en het spoor! Daar moet het 
Rijk óók echt aan de bak. De provincie 
Gelderland levert hieraan een bijdrage 
door een mobiliteitsaanpak, gericht op 
werkgevers, voor het woon-werkverkeer 
en werk-werkverkeer. In lijn met onze 
visie voor een bereikbaar Gelderland 
kijken we daarbij naar aanvullende mo-
gelijkheden. Zoals bijvoorbeeld die regio-
nale hubs om reizigers te verleiden over 
te stappen van auto op bijvoorbeeld 
trein, bus of elektrische fiets. Daarmee 
bevorderen we ook de doorstroming. 
Zo’n 60% van de automobilisten gebruikt 
de auto voor afstanden tot 15 kilometer. 
Denk je eens in wat de gevolgen voor de 
doorstroming zijn als die op korte afstan-

den meer gebruik maken van de fiets of 
het OV? Daar kunnen we op een een-
voudige manier nog veel winst boeken.’

A28 driebaans?
Regio Zwolle ontwikkelt zich steeds meer 
tot een grote regio, met ruim 1 miljoen 
inwoners. Bent u het eens met de stelling 
dat de verstedelijkingsstrategie van Re-
gio Zwolle alleen gerealiseerd kan wor-
den als de A28 in zijn geheel tweemaal 
driebaans wordt?

‘Dat is een traditionele en oude benade-
ringswijze! Wij vinden dat de verbinding 
tussen Zwolle en Amersfoort aandacht 
verdient. Voor weg, OV en fiets. Wat de 
beste oplossingen zijn, moet nog wor-
den onderzocht door het Rijk. 

Want de reiziger moet zich in Gelderland 
veilig, snel, betaalbaar en klimaatneu-
traal kunnen verplaatsen. De mobiliteit 
groeit, de verkeersveiligheid vraagt om 

aandacht en we willen de mobiliteit 
verder verduurzamen. Ook het goede-
renvervoer neemt toe. Zonder duide-
lijke keuzes gaat ons vervoer vastlopen 
en halen we onze klimaatdoelen niet.  
En natuurlijk weet ik ook dat alterna-
tieven voor de auto niet altijd overal 
aanwezig zijn. Maar toch: door meer 
gebruik te maken van bijvoorbeeld de 
fiets op kortere afstanden en openbaar 
vervoer op de langere afstanden heb-
ben we vaak helemaal geen extra asfalt 
nodig. Denk ook aan de kansen die dat 
biedt voor bijvoorbeeld onze leefomge-
ving en gezondheid. Want vergis je niet 
in de ruimte die extra asfalt vraagt en de 
kosten die dat mee brengt.’ 
Tot slot: heeft u nog een advies voor de 
bestuurders in de Kop van de Veluwe?

‘Mijn advies is om als bestuurders in de 
Kop Van de Veluwe in het kader van de 
verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle te 
blijven werken aan een samenhangende 
aanpak. Waarbij de Kop van de Veluwe 
een belangrijke bijdrage kan leveren aan 
de ontwikkeling en bereikbaarheid van 
de gehele Regio Zwolle. Op deze manier 
wordt steeds scherper wat de beste op-
lossingen zijn om de enorme effecten 
op het mobiliteitsnetwerk op te vangen.’

‘Belangrijk dat 

het Rijk werkt 

aan doorstroming 

op snelweg 

en spoor’

Lees hier meer over de visie  
voor  een bereikbaar Gelderland

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Verkeer-en-vervoer/DOC_Visie_voor_een_bereikaar_Gelderland.pdf
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‘Samenwerken
levert veel op’

BEREIKBAARHEID

Spoorwegbeheerder ProRail is verantwoordelijk voor onderhoud, vernieuwing, 
uitbreiding en de veiligheid van het Nederlandse spoorwegnet. Als onafhanke-
lijke partij verdeelt ProRail de ruimte op 7.000 kilometer spoor, regelt het alle 
treinverkeer en bouwt en beheert ProRail stations. Het hoofdkantoor staat in 
Utrecht, daarnaast zijn er regiokantoren in Zwolle, Amsterdam, Rotterdam en 
Eindhoven. Dorothé Wennekendonk is sinds 2018 Regiodirecteur Noord-Oost 
met als werkgebied de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen 
en Friesland. Hiervoor werkte zij ruim 17 jaar bij Connexxion. Wennekendonk 
is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom het spoor in Regio Zwolle en 
de Kop van de Veluwe. 

Regio Zwolle stelt dat een OV-netwerk met concurre-
rende reistijden noodzakelijk is tussen de grote kernen 
en de economische centra, vooral op verplaatsingsaf-
standen boven 15 km. Omdat openbaar vervoer niet 
van deur-tot-deur gaat, zijn vervoersknooppunten van 
belang. De reiziger stapt hier snel en eenvoudig over 
van trein op andere vormen van vervoer. De praktijk 
bewijst dat deze aanpak werkt. Welke rol speelt Pro-
Rail hierbij? 

‘Wij investeren in infrastructurele maatregelen,’ vertelt 
Wennekendonk, ‘maar het initiatief voor de ontwikke-
ling van een hub moet komen van een gemeente, regio 
of provincie. Wij schuiven aan om mee te denken en te 
adviseren over de ontwikkelingen op en rondom een 
station. De vervoerders hebben hier ook een belangrij-
ke stem in. Wat verwachten zij van het reizigersaanbod, 
welke behoeften signaleren zij?’

Hub ’t Harde: ligging bij A28 is sterk punt
In de Kop van de Veluwe wordt gesproken over station 

’t Harde als toekomstige hub. Welke kansen ziet u hier?
‘Ik vind het positief dat hierover nagedacht wordt. Op 
dit moment werken betrokken partijen, zoals de ge-
meente, NS, provincie Gelderland, Defensie en ProRail 
aan een handelingsperspectief. Hiermee brengen we de 
huidige en toekomstige situatie rondom het station in 
beeld. Aspecten als ligging, bereikbaarheid, aantallen 
en type reizigers en het gebruik van overige vervoers-

middelen komen hierbij aan bod. Uiteindelijk kan dit 
leiden tot een gebiedsgerichte visie. De ligging vlak bij 
de A28 en de ruimte om station ’t Harde zijn wat mij 
betreft wel sterke punten.’

Wat verwacht u van de gemeenten en provincie Gelder-
land als het erom gaat om dit station te ontwikkelen 
tot een hoogwaardig OV-knooppunt? 

‘Dat zij zorgen voor de financiering van het project. Wij 
denken mee, wij adviseren en wij investeren bijvoor-
beeld in aanpassingen aan perrons. Maar we investeren 
niet in het totale project. De uiteindelijke keuze is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente, de provincie 
en de Rijksoverheid.’ Adviseurs van ProRail zijn vaak al 
in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van 
de plannen. Zij inventariseren de behoeften, geven tips 
en adviezen. Wennekendonk: ‘Omdat wij in het hele 
land betrokken zijn bij dit soort projecten, delen we de 
kennis die we elders hebben opgedaan. We brengen 
gemeenten met elkaar in contact, zodat ze van elkaar 
kunnen leren. Zodra het project concreet is, koppelen 
we er een projectteam aan. Dan schalen we fors op.’

Dorothé Wennekendonk
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Om de overstap van auto naar trein voor automobilis-
ten aantrekkelijk te maken, zou de frequentie van de 
treinen verhoogd moeten worden. Iedere 10 minuten 
een trein richting Zwolle of Amersfoort stimuleert het 
treingebruik. Hoe groot acht u de kans dat de frequen-
tie van treinen verhoogd wordt? 
‘Een frequentieverhoging zit er de komende jaren niet 
in. Daarbij spelen twee factoren een belangrijke rol. 
Om te beginnen de logistieke inpasbaarheid. Op het 
traject Amersfoort – Zwolle is er nu geen ruimte om 
extra spitstreinen te laten rijden. Dat heeft te maken 
met passeermogelijkheden, waarbij een Intercity een 
Sprinter passeert. Op het traject ’t Harde – Zwolle zijn 
er misschien wel mogelijkheden voor een soort pendel-
dienst. Maar, daar moet ik bij zeggen dat dit nog niet is 
onderzocht. Het tweede aspect betreft de exploitatie: 
is het financieel haalbaar om extra treinen te laten 
rijden? Dat is een vraag waar vervoerders antwoord 
op moeten geven.’

Woningbouwopgave: goed nadenken over 
infrastructuur en OV
In de gebiedsverkenning waar de Kop van de Veluwe 
op dit moment aan werkt, komt ook de woningbouw-
opgave aan bod. Daarbij wordt gekeken naar de mo-
gelijkheid om te bouwen in de nabijheid van OV-voor-
zieningen. Wat is de visie van ProRail hierop?

‘Dit vinden we een hele positieve ontwikkeling. Wij zijn 
voorstander van bouwen dichtbij bestaande stations. 
Wanneer toch verder van een bestaand station ge-
bouwd moet worden, is het van groot belang om vanaf 
het begin goed na te denken over de infrastructuur en 
de ontsluiting van de nieuwe wijk. Bus en trein spelen 
daar een rol in. Als er een goede busverbinding is op 
het moment dat de eerste woningen worden opgele-
verd, is de noodzaak om twee auto’s op de oprit te heb-
ben een stuk kleiner. Gemeenten moeten accepteren 
dat niet overal een nieuw station kan worden gebouwd, 
maar dat een goede busverbinding naar een station in 

de omgeving, al heel veel effect heeft. Daarnaast zijn 
goede fietsfaciliteiten op het station van groot belang 
omdat de fiets 50% van het voortransport voor haar 
rekening neemt.’

De vraag van Auke
In ieder interview hebben we een vraag van Auke Schip-
per, bestuurlijk trekker Bereikbaarheid Kop van de Velu-
we: ‘Als we Regio Zwolle beschouwen als een metropool, 
wat is dan volgens u een noodzakelijke investering op 
het gebied van bereikbaarheid voor de lange termijn?’

‘Voor Regio Zwolle is het belangrijk dat de ontwikke-
lingen rondom station Zwolle worden afgemaakt. Dus 
ook de ontwikkeling aan de zuidzijde van het station. 
Zwolle is het tweede spoorknooppunt van Nederland 
en vervult daarmee een belangrijke rol. Niet alleen 
voor de regio, maar ook landelijk. De laatste jaren is 
er in gezamenlijkheid al veel geïnvesteerd, dat zal ook 
in de toekomst nog moeten gebeuren.’

Tot slot: wat is uw beeld van de Kop van de Veluwe?
‘Ik vind de bestuurders hier heel actief en betrokken. Ze 
melden zich, nemen initiatief en denken mee. Je ziet 
heel duidelijk dat de kracht van het samenwerken veel 
oplevert. Toch zeker als over gemeentegrenzen heen 
gekeken wordt naar de ambitie voor de hele Kop. Het 
is goed zoals er nu wordt samengewerkt op het gebied 
van de Corridor Noord-Veluwe met de A28 en het spoor 
als aandachtspunten. Ik pleit er wel voor om daarbij 
samen te werken met alle gemeenten en provincies 
langs het traject Amersfoort – Zwolle – Hoogeveen. 
Gezamenlijk werken aan mogelijkheden om meer au-
tomobilisten in de trein te krijgen, helpt om de pro-
blemen op de snelweg te verminderen.’

‘Een frequentieverhoging 

zit er de komende 

jaren niet in’



De laatste jaren neemt het aandeel van Regio Zwolle in de nationale economie 
toe. Dat is mede te danken aan de knooppuntfunctie en de strategische 
ligging van de regio tussen de Randstad en Noord-Duitsland. Ook de relatief 
gezien goede bereikbaarheid draagt hieraan bij. In de in juni 2020 verschenen 
Bereikbaarheidsambitie Regio Zwolle staat hoe Regio Zwolle ervoor wil zorgen 
dat deze sterke positie niet verloren gaat. De nota is tot stand gekomen in 
samenspraak met vertegenwoordigers van de 22 gemeenten, vier provincies 
en enkele bedrijfsorganisaties. Twee bestuurders uit Regio Zwolle in gesprek 
over bereikbaarheid en mobiliteit.  

BEREIKBAARHEID

Prioriteiten in 
bereikbaarheidsambitie
Martijn Dadema is sinds 2014 burge-
meester van Raalte. Van 1999 tot 2014 
werkte hij als diplomaat bij de VN en 
het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Vanuit zijn functie als burgemeester is hij 
onder andere ook bestuurlijk trekker Be-
reikbaarheid Regio Zwolle. Auke Schip-
per is wethouder in Hattem. Van 2001 
tot 2007 was hij statenlid in Overijssel. 
Voor hij wethouder werd, was hij mana-
ger bij de gemeente Kampen. Hier was 
hij onder meer verantwoordelijk voor 
diverse strategische ruimtelijke opgaven. 
Hij is bestuurlijk trekker Bereikbaarheid 
Kop van de Veluwe. 

Het gesprek begint met het antwoord 
op de vraag: welk van de onderstaande 
doelen van de bereikbaarheidsambitie 
heeft wat u betreft de hoogste prioriteit? 
1. De relatief sterke bereikbaarheids-

kwaliteiten behouden, benutten en 
versterken.

2. Een betrouwbare reistijd voor het 
economisch weggebonden verkeer.

3. Een concurrerende reistijd van het 
openbaar vervoer ten opzichte van 
de auto (woon-werkverkeer).

4. Een goede afstemming tussen de 
ruimtelijke ontwikkelingen en het 
mobiliteitssysteem.

5. Een verschuiving van het autoge-
bruik naar de fiets en het openbaar 
vervoer, vooral in de spitsuren.

6. Het vergroten van het bereik van de 
economische centra per openbaar 
vervoer.

Martijn Dadema: ‘Voor mij heeft punt 
1 de hoogste prioriteit. Daarin zit voor 
mij alles wat nodig is om onze positie 
als vierde economische regio van Ne-
derland te realiseren. Bereikbaarheid 
en infrastructuur zijn een wezenlijk on-
derdeel van de verstedelijkingsstrategie 
waar we gezamenlijk aan werken. Alles 
komt daarin samen: wonen, recreëren, 
werkgelegenheid. Als je ziet hoeveel lo-
gistieke bedrijven in Regio Zwolle geves-
tigd zijn en hoeveel arbeidsplaatsen dat 
oplevert, dan begrijp je ook het belang 
van een goede doorstroming, zowel op 
rijkswegen als de regionale en lokale 
wegen.’ Auke Schipper sluit hier bij aan, 
maar geeft zelf punt 4 de hoogste priori-
teit: ‘Die afstemming tussen ruimtelijke 
ontwikkelingen en mobiliteit in de volle 
breedte, past bij de vraagstukken waar 
we nu voor staan. We moeten hierbij 
alle modaliteiten in ogenschouw nemen, 
bij voorkeur volgens het STOP-principe 
(STOP staat voor stappen (wandelen) – 
trappen (fietsen) – openbaar vervoer 
– personenauto, redactie). Dat principe 
zou meer verankerd mogen zijn in de 
planvorming in Regio Zwolle en meege-
nomen mogen worden bij de ontwikke-
ling van nieuwe woningbouwlocaties en 
bedrijventerreinen.’

‘Alleen meer 

asfalt is geen 

oplossing’

- Martijn Dadema
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Toegevoegde waarde
voor Regio Zwolle

Martijn Dadema



Volgens Dadema is het belangrijk om 
bij de verstedelijkingsstrategie goed te 
kijken naar het totaalbeeld van wonen, 
werken en vervoer. Hier ligt een opgave 
voor Regio Zwolle. ‘Feitelijk zijn we nog 
een jonge regio. Onze kracht is dat we 
samen werken aan groei en daar inte-
graal over nadenken. Dat moeten we 
ook doen over de wijze waarop in de 
toekomst werk wordt georganiseerd, 
wat dat vraagt qua mobiliteit en hoe we 
hier slimme oplossingen voor kunnen 
vinden.‘

A28: cruciaal en kwetsbaar
In Regio Zwolle wordt veel belang ge-
hecht aan de A28, de noord-zuid cor-
ridor. Belangrijk voor de economische 
ontwikkeling van Regio Zwolle. Wat 
moet er volgens beide heren gebeuren 
om een goede doorstroming op de A28 
te garanderen? 
Dadema: ‘Dat is een grote vraag. Uit 
onderzoek blijkt dat de verkeersinten-
siteit op de A28 steeds verder toeneemt. 
Samen met onder andere de provincies 
Gelderland en Overijssel wijzen wij als 
Regio Zwolle de rijksoverheid en Rijks-
waterstaat voortdurend op de al eerder 
gemaakte afspraken over aanpassingen 

aan de A28. Daarbij realiseren we ons 
heel goed dat er in het hele land ver-
keerstechnische problemen zijn. En alle 
regio’s vinden dat de aanpak van hun 
problemen prioriteit moet hebben. Maar 
alleen meer asfalt is geen oplossing. Er 
moeten ook andere maatregelen geno-
men worden, bijvoorbeeld om andere 
vormen van vervoer dan alleen de auto 
te stimuleren.’
Schipper vindt dit ook een complex 
vraagstuk. ‘Als we op de A28 maatre-
gelen nemen rondom Zwolle, heeft dat 
ook effect op de situatie bij Amersfoort 
en Hoogeveen. We moeten dus het eige-
naarschap over de vraagstukken rondom 
de A28 delen. Daarbij is het van belang 
om integraal te kijken naar oplossingen. 
Met de werkgeversaanpak willen wij bij-
voorbeeld het gebruik van de fiets voor 
woon-werkverkeer stimuleren.’
Uit onderzoek blijkt dat 85% van de per-
sonenauto’s op de A28 gerekend kan 
worden tot het Daily Urban System van 
de Kop van de Veluwe en Zwolle. Zou er 
rond de A28 daarom niet gekeken moe-
ten worden naar het splitsen van lokaal 
verkeer en doorgaand verkeer, zodat er 
minder invoegend en uitvoegend ver-
keer is? Dadema: ‘Dromen mag, maar 

er is nu een snelle aanpak nodig. Het 
is een feit dat de A28 een lokale, een 
nationale en een internationale functie 
heeft. Het zou inderdaad helpen als het 
aandeel lokaal verkeer minder werd. Dat 
geeft meer ruimte. Maar we moeten al 
erg ons best doen om de A28 in Den 
Haag op de agenda te houden, dus laat 
ons ook kijken naar andere oplossingen.’

Hub ‘t Harde
Een van die oplossingen zou op en rond 
het spoor kunnen liggen. Er zijn plan-
nen om het treinstation in ’t Harde te 
ontwikkelen tot een hub, een vervoers-
knooppunt. Schipper zegt hierover: ‘De 
mogelijkheden van zo’n hub worden on-
derzocht. Daarvoor worden gesprekken 
gevoerd met onder andere provincie 
Gelderland, NS, Prorail, lokale partners 
en Defensie. Volgens mij is de potentie 
van zo’n hub enorm. Stel je voor dat je 
op de A28 ter hoogte van ’t Harde de 
afslag “Regio Zwolle” hebt. Je parkeert 
hier vervolgens je auto en gaat daarna 
met de trein, de snelbus of de fiets naar 
Zwolle. Voor school of werk, maar na-
tuurlijk ook als toerist en recreant. Die 
is vanaf hier ook zo in Elburg of Hattem, 
of met de fiets op pad voor een mooie 
rit over de Veluwe.’ Dadema is het eens 
met het betoog van Schipper: ‘De ont-
wikkeling van een hub op deze plaats is 
een goede ontwikkeling. Toch zeker als 
je dit combineert met goed openbaar 
vervoer. Dus vanaf deze hub rijden snel-
bussen naar Hessenpoort, Marslanden 
en de locaties van Windesheim, Deltion 
en Landstede. En wie naar het centrum 
wil, pakt de trein.’ Schipper merkt hierbij 
op dat dit ook voor Zwolle als stad van 
belang is. Daar wordt de auto steeds 
meer uit de binnenstad geweerd. ‘Als 
je toch bezoekers in de stad wil hebben, 
zul je dus andere vormen van mobiliteit 
moeten aanbieden. En dat start al op de 
Kop van de Veluwe. Zo helpen we elkaar 
in Regio Zwolle. En ik ben ervan over-

tuigd dat het gebruik van alternatieven 
voor de auto groeit, als het juiste aanbod 
er is,’ aldus Schipper. 

F50, doorfietsroute Apeldoorn – 
Heerde – Hattem – Zwolle
Van het spoor naar de fiets is maar een 
kleine stap. In de Kop van de Veluwe 
speelt de ontwikkeling van de F50, de 
fietssnelweg vanuit Apeldoorn via onder 
andere Heerde en Hattem naar Zwolle. 
Welke bijdrage levert Regio Zwolle hier-
aan? En past de F50 binnen een sterk 
regionaal netwerk van regionale hoofd-
fietsroutes? 
Dadema antwoordt: ‘De F50 past zeker 
binnen dat netwerk. We vinden allemaal 
dat de fiets een erg belangrijk vervoer-
middel is. Meer fietsgebruik draagt bij 
aan vermindering van de verkeersdruk 
op de weg. Regio Zwolle is dan ook actief 
betrokken bij het onderzoek naar de mo-
gelijkheden en de investering die de F50 
vraagt. Dat doen wij samen met beide 
provincies en gemeenten langs de rou-
te.’ Schipper vult aan en vertelt dat ook 
gekeken wordt naar de mogelijkheden 
voor een F28, een doorfietsroute vanaf 
Harderwijk richting Zwolle. ‘Dat vraagt 
echter wel een hele forse investering, 
dat gaat al gauw om tientallen miljoe-

nen. Ik denk dat zoiets gerealiseerd kan 
worden als dit in fasen wordt opgepakt. 
Telkens een stukje erbij, een parel als het 
ware, die samen met de andere parels 
een mooie ketting vormt. Maar, dat is 
wel iets voor de lange termijn.’

De vraag van Auke
Net zoals bij de andere artikelen heeft 
Auke Schipper, gasthoofdredacteur, een 
vraag voor zijn collega-bestuurder: ‘Mar-
tijn, jij bent burgemeester van Raalte 
en bestuurlijke voorzitter van de tafel 
Bereikbaarheid van Regio Zwolle. Wat 
kun jij vanuit jouw rol beteken voor goe-
de verbindingen tussen de Kop van de 
Veluwe en Regio Zwolle?’ Dadema denkt 
even na: ‘Het is natuurlijk bijzonder dat 
we in Regio Zwolle zo samenwerken 
dat we in deze rollen aan tafel zitten. 
Ik denk dat het een belangrijk signaal is 
dat we de Corridor Noord-Veluwe bin-
nen de Bereikbaarheidsambitie apart 
benoemd hebben. Daarmee laten we 
zien dat we in Regio Zwolle de hele re-
gio belangrijk vinden. Vanuit mijn rol als 
voorzitter van de tafel Bereikbaarheid, 
vind ik het belangrijk om de A28 op de 
agenda te houden, voortdurend te zoe-
ken naar verbinding en versnelling te 
realiseren waar dat mogelijk is. Wat dat 

betreft gaan infrastructurele projecten 
in ons land altijd tergend langzaam. We 
reageren vaak reactief. Ik hoop dat de 
verstedelijkingsstrategie zorgt voor een 
versnelling.’

De vraag van Martijn
Martijn heeft ook een vraag voor Auke: 
‘We hadden het eerder over de hub ’t 
Harde. Als je mag dromen, hoe ziet in 
jouw droom deze hub er dan in 2030 
uit?’ ‘Dan is mijn droom dat deze hub 
er is en dat het een echt mobiliteitspunt 
voor Regio Zwolle is,’ zo reageert Schip-
per en hij vervolgt: ‘Met een spitstrein 
vanaf Harderwijk. Met automobilisten 
die hier parkeren en dan met andere 
vormen van vervoer verder gaan. Ik zie 
ook een A28 met drie rijstroken en een 
doorfietsroute naar Zwolle, over de oude 
IJsselbrug. En wat ik ook zie is dat de 
Kop van de Veluwe geen Calimero-ge-
voel meer heeft. We zijn een mooie 
economisch en toeristisch sterke regio, 
die veel toegevoegde waarde heeft voor 
Regio Zwolle. Daar mogen we trots op 
zijn.’ Dadema knikt instemmend. 
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‘Integraal kijken

naar oplossingen

is van belang’

- Auke Schipper

Auke Schipper



INFRASTRUCTUUR
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NTP is een regionale aannemer met vestigingen in Hattem, Zevenaar en Enschede. Het 
bedrijf is onder andere actief op het gebied van infrastructurele werken, grond- en 
watersanering en advisering bij civieltechnische projecten. Binnenkort verhuizen de 
medewerkers in Hattem van bedrijventerrein Nettelhorst in Hattem naar bedrijvenpark 
H2O. Sinds 2016 is Rob Alberti directeur en mede-eigenaar van NTP Hattem. Zijn 
collega-directeur en mede-eigenaar Gerhard Weitkamp werkt sinds augustus 2021 
bij NTP. Beiden hebben hiervoor bij verschillende andere bouwbedrijven gewerkt. 

NTP streeft naar 
emissievrij asfalt

De NTP-vestiging in Hattem is gespecialiseerd in reali-
satie, advisering, ontwerp en projectbegeleiding. ‘Onze 
betrokkenheid start op het moment dat gesprokken 
wordt over de (her)ontwikkeling van een gebied. We 
stellen kostenramingen op, maar verzorgen bijvoor-
beeld ook het inmeten, onderzoeken of er sanerings-
maatregelen nodig zijn, regelen vergunningsaanvra-
gen en maken deel uit van het bouwteam,’ aldus Rob 
Alberti. Gerhard Weitkamp vult aan: ‘Vanuit Hattem 
coördineren wij verder alle asfalteringswerkzaamheden 
binnen NTP.’ 

Werk in de regio
NTP werkt vooral in Noord- en Oost-Nederland. ‘Wij 
vinden dat onze medewerkers niet meer dan een uur 
reistijd moeten hebben vanaf onze locaties. Dan kom 
je al minder snel in de Randstad terecht. Bovendien is 
er voldoende werk in de regio,’ vertelt Gerhard. Rob 
geeft hier een voorbeeld van: ‘De herstructurering van 
de binnenstad in Hattem. Door onze betrokkenheid 
vanaf de start, door goed te communiceren en intensief 
samen te werken met de gemeente zijn de werkzaam-
heden goed en snel verlopen. We zijn binnen budget 
gebleven en hebben overlast voor de inwoners kunnen 
beperken. Als ik nu door Hattem loop, ben ik trots op 
het resultaat.’ 

Naar lange termijn kijken
Regio Zwolle wil de vierde economische regio van 
Nederland zijn. Daar hoort een passende infrastruc-
tuur bij. Hoe kijken de wegenbouwers van NTP hier 
naar? Rob: ‘Een goede infrastructuur en daarmee een 
goede bereikbaarheid zijn belangrijk, bijvoorbeeld als 
we kijken naar de arbeidsmarkt. Wij merken dat de 
doorstroming op de A28 en A50 steeds vaker onder 
druk staat, dat is een punt van zorg. Ik denk dat dit 
bedrijven in de toekomst er van kan weerhouden te 
kiezen voor vestiging in Regio Zwolle.’ Maar er zijn ook 
lichtpuntjes. Gerhard woont in Hardenberg: ‘Sinds de 
N340 is aangepast ben ik nu in 35 minuten in Hattem. 
Daarvoor kostte dat vaak 45 minuten of meer. Op zo’n 
relatief korte afstand is dat een enorm verschil.’
Welke oplossing zien beide heren voor de problemen 
op de A28? ‘Dan moet je toch denken aan het twee-
maal driebaans maken van de A28,’ antwoordt Rob. ‘En 
dan vanaf Amersfoort tot Zwolle, om te voorkomen dat 
er ergens halverwege alsnog een flessenhals ontstaat. 
Bovendien moet er goed gekeken worden naar de ont-
sluiting op doorgaande wegen, zodat lokaal verkeer 
ook snel zijn weg kan vinden.’ Gerhard beaamt dit, met 
een maar: ‘Gemeenten en samenwerkingsverbanden 
zullen dan, nog meer dan nu het geval is, naar de lange 
termijn moeten kijken.‘

De vraag van Auke
‘De vraag naar schoon en stil asfalt wordt steeds groter. 
Wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied en speelt NTP 
daar ook een rol in?’ 
Rob: ‘We zijn aangesloten bij het Asfalt Kennis Cen-
trum. Samen met andere partijen hebben wij grasfalt 
ontwikkeld. Dat is asfalt waarbij de bitumen zijn ver-
vangen door lignine, een lijmstof die gewonnen wordt 
uit olifantsgras. Voor het maken van grasfalt is 30% 
minder energie nodig. Het kan verwerkt worden op een 
lagere temperatuur. Grasfalt is bovendien circulair en na 
vier jaar CO2-neutraal. Olifantsgras heeft als voordeel 
dat het zelf veel CO2 opneemt, geen bemesting nodig 
heeft, onderhoudsvrij is en een levensduur heeft van 
20 jaar.’ Gerhard: ‘Ons streven is om te komen tot em-
missievrij asfalt, bijvoorbeeld ook door asfaltcentrales 
te laten werken op waterstof. Dat vraagt echter nog 
wel enige jaren ontwikkeling.’ 
Wat sneller zal gaan, is de verhuizing naar H20 eind dit 
jaar. Met voor de deur: een weg van het eigen grasfalt. 
Zo kan de kwaliteit daarvan iedere dag gecontroleerd 
worden. 

‘Doorstroming 

A28 en A50 is 

punt van zorg’

Gerhard Weitkamp (links) en Rob Alberti (rechts)



BEREIKBAARHEID

Bereikbaarheid 
koppelen aan 
gezond leven en  
meer bewegen
Sinds mei 2018 is Yasemin Cegerek wethouder van de gemeente Heerde. 
Hier heeft ze onder andere werk en inkomen, circulaire economie, p & o, 
digitalisering, cultuur, openbare ruimte en infrastructuur in haar porte-
feuille. Voor ze in Heerde kwam, zat ze vier jaar in de Tweede Kamer, was 
ze ruim zes jaar Statenlid en vier jaar raadslid. Als Tweede Kamerlid was 
Cegerek onder andere woordvoerder ruimtelijke ordening, duurzaamheid, 
rijksuitgaven en rapporteur circulaire economie. Naast haar politieke car-
rière heeft zij ook ervaring in de overheidsadvisering, als afdelingshoofd 
bij een milieu-adviesbureau. Voor de gemeente Heerde is zij binnen de Kop 
van de Veluwe portefeuillehouder bereikbaarheid. 

In de Toekomstvisie Heerde 2025 staat 
over bereikbaarheid onder andere: 
‘Wij vinden het van groot belang dat 
er goede verbindingen zijn naar andere 
gemeenten en economische centra in de 
regio en daarbuiten.’ Hoe uit zich dit wat 
u betreft in het beleid van de gemeente?
‘Heerde heeft een prettig woon- en 
werkklimaat met een veilige en groe-
ne leefomgeving. Het is belangrijk dat 
inwoners en bezoekers hier goed hun 
weg kunnen vinden. Een goede bereik-
baarheid voor alle vormen van vervoer 
hoort daar bij. Ruimte is echter schaars 
en wij vinden de natuur die ons omgeeft 

erg belangrijk. Als Cittaslow gemeente 
(gemeenten met een Cittaslow keur-
merk werken permanent aan bewust-
wording van identiteit en kwaliteit van 
leven, redactie) hechten we belang aan 
duurzaam leven. Dat zit in ons DNA. Daar 
hoort duurzame mobiliteit bij. Wij geven 
daarom veel aandacht aan de wandelaar 
en de fietser en we plaatsen e-laadpalen 
in de openbare ruimte. Dat doen we om 
zo het gebruik van elektrische auto’s te 
stimuleren. Voor het plaatsen van de 
laadpalen werken we samen met andere 
gemeenten, de provincies Gelderland 
en Overijssel.’
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Yasemin Cegerek 



Fietsen is de toekomst
In hoeverre is voor bereikbaarheid de 
samenwerking binnen de Kop van de 
Veluwe, Regio Zwolle en ook de Clean-
tech Regio van belang?
‘Welbeschouwd zijn we in dit land alle-
maal met dezelfde opgaves bezig. Daarin 
is de regio niet het belangrijkste, de op-
gaves wel. Volgens mij is het daarom van 
belang om de krachten zoveel mogelijk 
te bundelen en slimme coalities te vor-
men. Regio Zwolle en de Cleantech Regio 
hebben dezelfde ambities: zij zetten zich 
onder andere in voor slimme, duurzame 
en goede bereikbaarheid. Als we als re-
gio in Den Haag en in Brussel zichtbaar 
willen zijn, kunnen we beter gezamenlijk 
optrekken. Daarbij vind ik dat we goed 
moeten kijken naar de wijze waarop we 
investeren in bereikbaarheid: rekening 
houdend met het groene karakter van 
onze regio. De kwaliteit van de natuur 
staat onder druk, maar natuurherstel is 
mogelijk in combinatie met een goede 
bereikbaarheid en de woonopgave waar 
we voor staan. Bereikbaarheid moeten 
we koppelen aan gezond leven en meer 

bewegen. Ik zie liever 50 fietsen in een 
fietsenstalling, dan 50 auto’s op een 
parkeerterrein. Fietsen is de toekomst.’

De vraag van Auke
De vraag van Auke Schipper, bestuurlijk 
trekker van de tafel Bereikbaarheid: 
‘Bij de voorgenomen aanleg van de F50 
maken bewoners langs de route bezwaar 
tegen het voorgestelde traject. Hoe zorgt 
u als bestuurder voor meer draagvlak?’
‘In Heerde is het initiatief voor de ver-
lenging van de F50 vanuit Heerde naar 
Hattem en Zwolle gekomen vanuit de ge-
meenteraad. Zij hebben hier, als gekozen 
volksvertegenwoordigers, om gevraagd, 
waarmee er al veel draagvlak is. Omdat 
we veel waarde hechten aan participatie 
starten we met het verkenningstraject, 
waarbij we ook onze inwoners nauw 
zullen betrekken. De financiering voor 
dit traject komt van de gemeenten en 
de provincie Gelderland, die samen met 
provincie Overijssel en Regio Zwolle onze 
plannen ondersteunt. Het doortrekken 
van de F50, die begint in Apeldoorn en 
via Epe naar Heerde loopt, past binnen 

onze visie op duurzame mobiliteit. Veel 
inwoners van Heerde werken in Zwolle 
en Apeldoorn. Het zou toch geweldig 
zijn als zij met de fiets snel, veilig en 
comfortabel naar hun werk kunnen? Als 
genoeg mensen dat doen, leveren we 
zo een bijdrage aan een vermindering 
van de verkeersdruk op de A28 en A50, 
een schonere en gezondere lucht en een 
betere leefomgeving.’

‘Ik zie liever 

50 fietsen in 

een fietsenstalling, 

dan 50 auto’s 

op een 

parkeerterrein’
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Even voorstellen: 
Mente Bonestroo

programmamanager bereikbaarheid 
Kop van de Veluwe

Sinds april 2021 ben ik programmamanager bereikbaarheid voor de Kop van de Veluwe. Een 
nieuwe rol. Hiervoor hield ik me voornamelijk inhoudelijk bezig met de invulling en uitvoering 
van verkeersprojecten op gemeentelijk niveau. Als programmamanager ben ik verantwoordelijk 
voor de invulling en uitvoering van het programma bereikbaarheid uit de investeringsagenda 
van de Kop van de Veluwe. Het gaat daarbij om ruim 20 projecten die vooral als doel hebben 
het verkeer op de A28 en A50 te verminderen. Zo wordt er hard gewerkt aan het vormgeven 
van de zogenaamde hub’s, belangrijke overstappunten voor verschillende verkeersmiddelen 
in ’t Harde en in Harderwijk. En om de fiets beter te laten concurreren met de auto, aan de 
voorbereidingen voor de fietssnelweg F50. Een totaal ander project is de werkgeversaanpak. 
Hierbij gaan we met bedrijven in gesprek om ze te wijzen op alternatieve vervoerswijzen en te 
kijken naar mogelijkheden van thuiswerken. 

Binnen de Kop van de Veluwe onderhoud ik de contacten met Regio Zwolle en breng hier de be-
langen van de Kop van de Veluwe op het gebied van infrastructuur continue onder de aandacht. 
Toch zeker ook omdat infrastructuur een belangrijke rol speelt bij de Verstedelijkingsagenda en 
de woningbouwopgave voor de komende jaren. 

Ik woon in het buitengebied van Kampen, ben getrouwd en heb drie studerende kinderen. Mijn 
dochters studeren communicatie en mijn zoon verkeerskunde in Zwolle. 

‘Infrastructuur speelt 

belangrijke rol bij

Verstedelijkingsagenda’

Reizen in de toekomst
Mobiliteit is al lang een van mijn favoriete thema’s. In mijn jeugd stond ik op vliegvelden in 
binnen- en buitenland vliegtuigen te spotten. Ik ontwikkelde het programma Poorten naar de 
Randstad en werkte enthousiast mee aan de test van een zelfrijdende shuttle tussen Ede en 
Wageningen. Ook nu vind ik het leuk mee te denken over mobiliteitsplannen. 

De gebiedsverkenning Kop van de Veluwe vraagt ook na te denken over de mobiliteit. Meer 
woningen leiden tot meer vervoersbewegingen. De verwachting is dat deze groei gepaard zal 
gaan met vooral meer auto’s en meer asfalt. Dat moeten we zien te voorkomen. Het valt mij 
op dat we nog steeds denken volgens lijnen die nu bepalend zijn voor ons vervoer: bus, trein, 
auto, fiets. We willen investeren in spoor dat dateert uit 1839 en meer asfalt aanleggen om het 
vele verkeer goed door te laten stromen. We borduren voort op de bestaande infrastructuur. 
De vraag is alleen of we ons over 20 jaar nog steeds op dezelfde manier verplaatsen. Het ant-
woord hierop hangt af van de vraag of wij nog wonen waar we nu wonen en of we werken op 
de manier waarop we nu werken.

We hebben thuiswerken meer leren waarderen. Eerst uit noodzaak, maar steeds vaker als aan-
trekkelijk alternatief voor kantoor. De trek naar de steden lijkt een kentering te kennen. Ik zie 
veel mensen de stad uittrekken. Omdat ze er niet elke dag hoeven te zijn, meer groen dichtbij 
willen hebben en kinderen een rustige en veilige omgeving gunnen. Dit vinden veel mensen 
op de Veluwe. De vraag is alleen: moeten we deze ontwikkeling faciliteren met meer wegen en 
meer treinen? Of gaan we andere vormen van mobiliteit verzinnen? Durven we parkeernormen 
aan te passen en in te zetten op minder vervoersbewegingen? We zullen moeten zoeken naar 
een passende balans en er voor moeten zorgen dat we de leefbaarheid in ons gebied vergroten, 
waarbij mobiliteit past bij de kwaliteit van het gebied.

Arnoud Leerling,
Programmaregisseur Kop van de Veluwe
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Meer weten? 
Kijk op: www.regiozwolle.info/kopvandeveluwe

http://www.regiozwolle.info/kopvandeveluwe/

