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Zutphen&Achterhoek
SCHAATSEN IJSDIKTE

ZUTPHEN ,,Het ijs ligt er mooi bij, maar het is nog lang
niet dik genoeg om op te schaatsen’’, zegt voorzitter
Frans Manders van de Zutphensche IJsvereeniging

(ZIJV). De ijsclub van 140 jaar oud vreest wel voor
sneeuw. Dan groeit het ijs niet zo hard aan. Maar ook
als de baan sneeuwvrij is, blijft het afwachten. ,,Ik durf

niet te zeggen of er vanavond al geschaatst kan worden. Vorig jaar was ik te snel, dus ik ben wat voorzichtiger geworden.’' FOTO ZUTPHENS PERSBUREAU

Idee voor fietssnelweg tussen Epse en Harfsen

‘Fietser wordt door luxe
wagens berm in gedrukt’
Inwoners van Harfsen willen dat
op de weg tussen Harfsen en
Epse minder hard wordt gereden. Fietsers komen te vaak in
het gedrang. De bewoners eisen
maatregelen.
Wilrike ter Meulen
Harfsen/Epse

Harfsenaren konden gisteravond
op uitnodiging van het bestuur van
Plaatselijkbelang Harfsen en Kring
van Dorth hun mening geven over
de (on)veiligheid die zij ervaren op
de N339.
En dan vooral de weg van Epse
tot in het dorp Harfsen. Doel van
deze inventarisatie is het gesprek
met de gemeente en de provincie
(wegeigenaar) aan te gaan over mogelijke verbeterpunten.
Iedereen werd gevraagd om een

formulier in te vullen met zijn of
haar opmerkingen. De Harfsenaren
waren het over het algemeen volledig met elkaar eens.

Verkeerssnelheid

Gepleit wordt om verkeersremmende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door een inhaalverbod
bij aansluitingen van wegen door
middel van een doorgetrokken
streep. Of om pittige verkeersdrempels te maken over het hele
traject. Maar grootste pijnpunt is
het gevoel van onveiligheid met de
fiets. ‘Je wordt door luxe wagens de
berm in geduwd’, schrijft een deelnemer. De meeste mensen pleiten
voor een vrijliggend fietspad. ‘Er is
een enorme toename van het ge-

Bovenaan de lijst stond met stip de
verkeerssnelheid. ‘Er wordt veel te
hard gereden. Automobilisten vanuit Laren rijden 80 km per uur,
maar moeten zodra ze Harfsen inrijden op de rem want hier is 30 kilometer per uur de maximum snelheid. Zodra ze het einde van de
dorpskom zien, mogen ze weer 50
kilometer per uur en vervolgens
werkt de chicane als een lanceerinrichting’, aldus een bewoner.
Een ander: ‘Van Harfsen tot Epse Wie zich aan de
is de maximumsnelheid 60 kilo- maximumsnelheid
meter per uur. Maar wie zich daaraan houdt wordt ingehaald, ook bij houdt wordt ingehaald
kruispunten’.
— Bewoner Harfsen

bruik van de e-bike en de speed-pedelec. Leg daarom over de Oude Larenseweg een fietssnelweg aan’.
Een punt is al bijna bereikt: er
komt in maart een 3D zebrapad
voor de schoolkinderen in het dorp;
het derde in Nederland. De weg zal
in 2021 min of meer grootschalig
worden aangepakt. De ‘provincie’
bezoekt op 4 februari Epse en Harfsen om poolshoogte te nemen. In
dit proces trekken beide dorpen
met elkaar op. Tellingen wijzen uit
dat op werkdagen 4800 voertuigen
het dorp Epse passeren. Een mogelijkheid is ook om de weg zo onaantrekkelijk te maken dat sluipverkeer
voortaan de A1 en de N332 (HoltenLochem) neemt.
Vijftig Harfsenaren hebben tot
dusver gereageerd, maar het kan
nog via e-mail: secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl

Dorpsraad:
‘De maat is vol’
EEFDE De gemeente Lochem moet de nieuwe projecten voor duurzame
energie in Eefde-West
blokkeren. Die oproep doet
de dorpsraad van Eefde in
een brief aan zowel de gemeenteraadsleden als de
wethouders. In het geval
van de windmolens op het
aangrenzende grondgebied
van Zutphen wil de dorpsraad dat Lochem de buurgemeente verzoekt om
hetzelfde te doen. ,,Het
wordt hoog tijd dat de bewoners zelf als eerste worden geïnformeerd’’, zegt
dorpsraad-voorzitter
Gelfke Lootsma. De laatste
druppel is volgens Lootsma
de aangekondigde komst
van Doornberg, het Almense recyclingsbedrijf
voor banden en het zonnepark van Solarfields. ,,De
maat is vol voor de bewoners,’’ aldus Lootsma.
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