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Bij de planvorming voor fietsstraten in Enschede zijn routes gekozen die een zo gestrekt en kort mogelijk 
tracé vormen naar het centrum of naar de werkgebieden. Om die reden kwam in Stadsveld de 
Zweringweg als kansrijk tracé voor een fietsstraat in beeld met een logisch vervolg via de Emmastraat in 
Horstlanden Veldkamp. 
Ook is geconstateerd dat (een deel van de) Zweringweg en Emmastraat gebruikt wordt als busroutes 
voor de lijnen 4 en 5 die Stadsveld, Zwering en Horstlanden Veldkamp bedienen. Idealiter proberen wij 
fietsstraten en busroutes niet samen te laten vallen.  
De bestaande lijnen in Horstlanden Veldkamp hadden relatief weinig in/uitstappers (hoogstwaarschijnlijk 
vanwege de directe nabijheid van het station) terwijl in Stadsveld met name de haltes bij de Hatteler, het 
Bonhoeffer en het winkelcentrum Stadsveld juist veel gebruikt werden. 
Handhaving van een buslijn in Stadsveld werd om die reden dan ook zowel door Syntus als de gemeente 
van belang geacht. De bestaande dienstregeling bleek lastig uitvoerbaar te zijn vanwege een lange 
reistijd en een lage betrouwbaarheid van deze reistijd. Aansluiting op andere buslijnen en de trein bleek 
in die situatie vaak problematisch. 
 
Om die reden is ervoor gekozen de lijnen door Horstlanden Veldkamp te laten vervallen en de route via 
de Parkweg/Singels te laten lopen. In Horstlanden Veldkamp wordt daarmee de fietsstraat losgekoppeld 
van de busroute.  
Voor Stadsveld is gezocht naar een eenduidige route, met een betrouwbare, korte reistijd, langs minimaal 
de 3 eerder genoemde belangrijke bushaltes Hatteler, Bonhoeffer en winkelcentrum met aansluiting op 
het station. Daarom is de route van de bestaande lijn 5 als uitgangspunt genomen. Door toepassing van 
een lus in de wijk wordt zowel een korte reistijd bereikt van en naar het station alsook een 
overstapmogelijkheid voor interne wijkritten (en kunnen bv bewoners van de Hatteler wanneer ze 
boodschappen doen in het winkelcentrum ook met de bus naar huis kunnen zonder eerst naar het station 
te hoeven rijden). Een ideale route in bestaand gebied is echter vrijwel onmogelijk te vinden. In overleg 
met Syntus is de route via de Zweringweg en BW ter Kuilestraat als beste naar voren. Om te bepalen of 
deze route ook door een bus kon worden gereden zijn in april 2016 proefritten gemaakt, waarbij is 
vastgesteld dat de BW ter Kuilestraat vanwege de diepere parkeervakken geen problemen opleverde en 
dat de Zweringweg – mits op dezelfde wijze met verdiepte parkeervakken zou zijn uitgevoerd - ook 
geschikt is als busroute. Dit betekende dan echter wel dat de bestaande busroute met ca 350 meter extra 
lengte gebruik zal maken van de fietsstraat Zweringweg. Daar tegenover staat dat er in Horstlanden 
Veldkamp ca 600 meter fietsstraat gerealiseerd is waar de busroute vanaf gehaald is. 
 



Gezien het feit dat buschauffeurs professionals zijn en het busverkeer slechts in 1 richting van de 
Zweringweg gebruik maakt is een afweging gemaakt waarbuit geconcludeerd is dat verlenging van de 
busroute over de Zweringweg acceptabel mag worden geacht. 
Ten behoeve van de bediening voor het openbaar vervoer van het centrale gedeelte in Stadsveld is er 
een bushalte geprojecteerd aan de Zweringweg ter hoogte van de aansluiting met de BW ter Kuilestraat.  
 
Op basis van bovenstaande is besloten om in het kader van de planvorming van de fietsstraat de 
verdieping van de parkeervakken, het busperron en de parkeerplekken ter compensatie van de op te 
heffen parkeerplaatsen mee te nemen. Op de tekeningen voor de fietsstraat voor de fietsstraat zijn deze 
zaken dan ook aangegeven en op de inloopavond (28 juni 2016) is dit onderwerp ook met diverse 
mensen besproken. 
 
Normaal gesproken verzorgt Syntus de communicatie rondom wijzigingen in busroutes en 
dienstregelingen. Vanwege vragen naar aanleiding van de uitvoering van de fietsstraat en de realisatie 
van het halteperrron hebben wij gemeend hierover zelf een informatiebrief in de wijk te moeten 
verspreiden. In deze brief is eveneens melding gemaakt van het genomen verkeersbesluit voor de 3 
haltepalen (Zweringweg, Tweede Emmastraat en Pathmossingel) waar nieuwe haltes voor de busroute 
komen. Deze besluiten zijn op 20 september 2017 gepubliceerd in de Huis aan Huis en belanghebbende 
kunnen hiertegen bezwaar maken. 
 

 


