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Schriftelijke vragen WijApeldoorn:  
nieuw geplaatste wildroosters in Ugchelen en Hoog Soeren. 

 
Datum: 14 maart 2023 
 
 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van diverse artikelen over de nieuw geplaatste wildroosters in Ugchelen en 
Hoog Soeren. Hoewel het prettig is dat er gedacht wordt aan het reduceren van 
geluidsoverlast wil ik u namens WijApeldoorn graag de volgende vragen stellen over de 
geplaatste roosters, omdat wij ons zorgen maken over de veiligheid en toegankelijkheid 
hiervan. 
 
Inleiding 
Op 9 februari 2023 is op Omroep Gelderland een artikel geplaatst over de “nieuwe” 
wildroosters in Ugchelen en Hoog Soeren met diagonale spijlen om de geluidshinder door 
passerend wegverkeer te verkleinen. Ook is het nieuws opgepakt door RTL en de Stentor waar 
soortgelijke artikelen zijn geplaatst. In deze artikelen wordt uiteengezet dat deze wildroosters 
onevenredige hinder en gevaarzetting voor fietsers met mogelijk schade en letsel tot gevolg. 
Dit past niet bij een fietsstad als Apeldoorn. Daarnaast is het passeren van de nieuwe 
wildroosters met een rolstoel nagenoeg onmogelijk omdat deze aan de voorzijde zijn voorzien 
van zwenkwielen. Deze zwenkwielen komen veel sneller terecht in een “sleuf” van 45 graden 
als een haaks geplaatste uitholling. De gemeente Apeldoorn heeft aangegeven een strook ter 
breedte van 70cm te voorzien van een conventioneel wildrooster met spijlen haaks op de 
rijrichting. Echter wordt dit door de experts als niet afdoende beschouwd. De CROW-
richtlijnen in het kader van wegontwerp onderschrijven dit omdat een fietsstrook ten minste 
170cm breed dient te zijn. Een vrij liggend fietspad in één rijrichting heeft een 
minimumbreedte van ten minste 200cm. 
 
Vragen 

1. Is het college op de hoogte van de verschenen artikelen? 
2. Hoe kijkt het college aan tegen de uitspraken van de fietsersbond en de genoemde 

fietsdynamica-expert over de gevaarzetting van deze wildroosters? 
3. Hoe kijkt het college aan tegen de sterk verminderde toegankelijkheid door deze 

geplaatste wildroosters? 
4. De wildroosters zijn getest door een externe partij. De wijze van testen wordt echter 

niet benoemd. Kan het college aangeven welke partij op welke wijze de wildroosters 
heeft getest en het bijbehorende testrapport beschikbaar stellen aan de raad? 

5. Veiligheid is erg belangrijk. Kan het college aangeven waarom zij ervoor gekozen heeft 
wildroosters zonder certificering toch aan te brengen in de openbare ruimte? 

https://www.gld.nl/nieuws/7857193/deze-wildroosters-zijn-levensgevaarlijk-voor-fietsers
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5364725/wildrooster-veluwe-gevaarlijk-fietsers-diagonaal
https://www.destentor.nl/apeldoorn/vrees-voor-ongelukken-met-fietsers-door-gevaarlijke-wildroosters-in-apeldoorn-dit-gaat-fout~a74a8208/


   
 

Pagina 2 van 2  
schriftelijke vragen WijApeldoorn nieuw geplaatste wildroosters in Ugchelen en Hoog Soeren. d.d. 14 maart 2023 

  

6. De gemeente heeft één strook van 70cm voorzien van een “regulier” rooster. De 
obstakelvrees van een fietser ten opzichte van een hoog obstakel, zoals het hek aan de 
zijkant van een rooster, bedraagt 70cm (zie deze PDF, pagina 12). Kan het college 
instemmen met de conclusie dat de herstelde roosterbaan van 70cm nauwelijks 
gebruikt kan worden? 

7. Volgens artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek is de wegbeheerder aansprakelijk 
voor schade en ongevallen als deze door haar opstallen wordt veroorzaakt. Hier is ook 
afdoende jurisprudentie over aanwezig. Erkent het college dat de gemeente in dit 
geval aansprakelijk zou zijn als er letsel of schade ontstaat door mogelijk ondeugdelijke 
wildroosters? 

8. Zijn er verder nog zaken die het college kwijt wil over het bovenstaande onderwerp? 
 
Graag zien wij de beantwoording van deze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet. 
 
 
Namens de fractie van WijApeldoorn, 
 
Lilian Haak 
Roy Haak 

https://files.fietsersbond.nl/app/uploads/sites/18/2016/01/08215758/CROWHOR-20171008-1.pdf
https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6-artikel-174-aansprakelijkheid-opstallen/

