
Vrijliggend fietspad  
Wilpsedijk N790

We werken aan de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen  
Wilp en Deventer, op de Wilpsedijk. Met het fietspad verbeteren  
we de verkeersveiligheid. Via deze nieuwsbrief willen we u 
informeren over het fietspad, de procedure rondom het 
bestemmingsplan en de verdere planning.

Waarom een vrijliggend fietspad?
In de huidige situatie gebruiken fietsers en 
gemotoriseerd verkeer dezelfde rijbaan. Dat past 
niet meer binnen het provinciale verkeersbeleid. 
Om de verkeersveiligheid van de N790 (Wilpsedijk) 
te verbeteren, leggen we een vrijliggend fietspad aan.

Fietspad op de dijk
We brengen een fietspad voor fietsers in  
2 richtingen aan. Het fietspad komt boven op de 
dijk te liggen, aan de westzijde (binnendijkse kant). 
Fietsers krijgen voorrang ten opzichte van verkeer 
dat hen kruist bij zijwegen. 

Verder verlagen we de snelheid van het gemotoriseerd 
verkeer naar 60 km/uur en passen we de inrichting 
van de weg daarop aan. Zo versmallen we de rijbaan 
en brengen we plateau-drempels aan op de kruis–
punten. Tussen de rijbaan en het fietspad planten 
we een haag. Zo versterken we het dijklandschap.

Ontwerp
Op onze projectwebsite www.gelderland.nl/n790 
vindt u een animatievideo en een kaart die laten 
zien hoe het fietspad eruit komt te zien. 

Bestemmingsplan en procedure 
Om het fietspad veilig aan te leggen, hebben we 
meer ruimte nodig aan de westkant van de 
Wilpsedijk (zijde van Twello). Daarom wijzigt 
gemeente Voorst het bestemmingsplan. 
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende 
stukken liggen vanaf 10 juni 2021 voor een periode 
van zes weken ter inzage. Tijdens de inzageperiode 
kan iedereen een zienswijze naar voren brengen. 
Kijk voor meer informatie op www.voorst.nl/N790.

Verkeersbesluit
Voor het verlagen van de maximum snelheid naar  
60 km/uur moeten we een verkeersbesluit nemen. 
Ook op dit onderdeel kunt u straks een reactie 
indienen. Meer informatie daarover vindt u later  
op de projectwebsite.

http://www.gelderland.nl/n790
https://www.voorst.nl/N790
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Planning 
• 2021: bestemmingsplanprocedure
• 2021: grondaankoop
• 2021: provinciaal verkeersbesluit voor verlagen 

maximum toegestane snelheid
• 2021-2022: vergunningen aanvragen
• Najaar 2022: voorbereiding realisatie
• 2023: start werkzaamheden

Meer informatie en contact 
Kijk voor alle informatie op www.gelderland.nl/n790.
Heeft u verdere informatie nodig of heeft u een 
vraag? Neem dan contact op met Ronald van Osch, 
omgevingsmanager van de N790 via:  
r.van.osch@gelderland.nl of 06 52 80 20 01.

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
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provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl
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