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De fietssnelweg F35 in Nijverdal (2018). 

De fietssnelweg F35 is een snelle, veilige en non-stop fietsverbinding van 62 

kilometer van de Duitse grens naar Nijverdal. 

De naam fietssnelweg spreekt eigenlijk voor zich: het betreft een fietspad waarover 
je heel snel van de ene naar de andere plek kan fietsen. Het fietspad heeft 

voldoende breedte (4 mtr), het asfalt is van goede kwaliteit en er zijn zo weinig 

mogelijk kruisingen waarop de fiets als het kan voorrang heeft. In Nederland is de 
F35 uniek door de hoogwaardige en uniforme inrichting die langs de gehele route 

wordt toegepast. 

Het plan van de Regio Twente dat in 2015 overgegaan is naar de Provincie 

Overijssel, is begonnen in 2008 met het Masterplan Fietssnelweg F35. 

Op de fietsroute planner (http://www.fietsrouteplanner.nl/) van de provincie is de 
ligging van de F35 in Twente goed te zien. 

 

Fietssnelweg F35 in Twente. 

Vanaf de hooggelegen Paarse Poort bij Nijverdal via Wierden, Almelo, Borne, 

Hengelo, Enschede naar de Duitse grens bij Gronau, totaal 62 kilometer. 

Het (eerste of laatste) deel in Nijverdal wordt hierna beschreven. 

http://www.fietsrouteplanner.nl/


 

Fietssnelweg F35 in Nijverdal. 

Links op het kaartje start de F35 bij de Paarse Poort op de Sallandse Heuvelrug. 
Over de N35 en de spoorlijn Zwolle –Enschede met een Fly-over (als de plannen 

doorgaan) langs het Ravijn en het Leo ten Brinke park (het tunneldak) verder naar 

het Nijverdals station. 

Dan via de Reggebruggen en de Eversberg door naar het Wierdense Veld en dan 

verlaat de Fietssnelweg F35 de gemeente Hellendoorn (rechts op het kaartje). 

1. Van de Paarse Poort naar het Ravijn. 

 

Fietssnelweg F35  Van het Ravijn naar Paarse Poort .                                                                                     www.fietsrouteplanner.nl 



De fietsrouteplanner geeft aan dat de fietssnelweg F35 vanaf de Paarse Poort  met 

een brug over de N35, de spoorlijn en het Goudzoekerspad de noordelijke helling 
van het Ravijn bereikt en dan omlaag naar het zwembad. 

 

Fietssnelweg F35  de Paarse Poort .    

 

 

Fietssnelweg F35  Brug over N35 .    

 



Fietssnelweg F35  Brug in het Ravijn .    

Hier kan de Fly-over komen.  (Tunnelplan 175 

http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan12.htm ) 

  

Fietssnelweg F35  Mijmeren over de plannen .   

2. Van zwembad Het Ravijn naar het Nijverdalse station. 

 

Fietssnelweg F35 Van zwembad Het Ravijn naar het station. 

http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan12.htm


  

Fietssnelweg F35  Goudzoekerspad – Piet Heinweg. 

 

Fietssnelweg F35  Kruising met de Joncheerelaan. 

De F35 kruist hier de Joncheerelaan. Op dit gevaarlijke punt heeft de fietser geen 

voorrang. Voor een volwaardige fietssnelweg F35 zou de F35 gebruiker voorrang 
moeten krijgen. Of dynamische verkeerslichten of een tunneltje. 

 

 



 

Fietssnelweg F35  Bouwmeesterstraat. 

De F35 is hier een fietsstraat geworden. Hier zijn auto’s te gast in 1 richting. 

Rechts het Leo ten Brinke park. Genoemd naar de bedenker van de tunnel onder 

Nijverdal. (http://www.tunnelplan.nl/hetei.htm ) 

3. Van het Nijverdalse station naar de Eversberg. 

 

Fietssnelweg F35  van het Nijverdalse station naar de Eversber g. 

http://www.tunnelplan.nl/hetei.htm


Fietssnelweg F35  Station Nijverdal. 

 

Fietssnelweg F35  Station Nijverdal. 

Hier geen enkele bewijzering of aanduiding van de F35. 

. 



 

Fietssnelweg F35  Nijverdal. 

Een creatieve oplossing van zwart en rood asfalt zonder opsluitband.  

 

Fietssnelweg F35  Groene Mal de Regge. 

Het pareltje van de F35 in Nijverdal bij het passeren van het riviertje de Regge met 

links de oude en rechts de nieuwe brug. 

( Tunnelplan 150  http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan10.htm ) 

http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan10.htm


 

Fietssnelweg F35   de Regge. 

De tweede brug over het riviertje de Regge. Onder de fietssnelweg zijn hier in 2008 

tijdens opgravingen sporen gevonden van bewoners uit de vroege ijzertijd.  

(Tunnelplan 135 http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan8.htm ) 

4.  Van de Eversberg naar het Wierdense Veld. 

 

Fietssnelweg F35van de Eversberg naar het Wierdense Veld. 

 

http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan8.htm


 

De fietssnelweg F35 is hier een fietsstraat. 

 

Opening in september 2018 



 

De F35 over de rotonde Baron van Sternbachlaan. 

 

Fietssnelweg F35  Baron van Sternbachlaan. 

Hier buigt de F35 af en loopt verder langs de Baron van Sternbach laan. Over 3 jaar 
is het ook mogelijk hier met de fiets rechtsaf te slaan onder het spoorviaduct 

richting Wierdensestraat. 



 

Fietssnelweg F35  Veenweg. 

 

Fietssnelweg F35  Bolderpad. 

Het Bolderpad bij de grens met Nijverdal. 

De keus om de F35 door het natuurgebied het Wierdense Veld te plannen heeft vele 
vraagtekens opgeroepen omdat het industrie terrein het Lochter nu niet ontsloten is 

door de fietssnelweg. 

Het Bolderpad is nu nog een zandpad, maar binnenkort hopelijk een volwaardige 
fietssnelweg. 

08 september 2018  Harry Olthof 


