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--Redactioneel--------------------------------

Zoals elk jaar staat de eerste Snelbinder vol met jaarstukken: over het 
geld, het afgelopen jaar en de nieuwe plannen.
Kom allemaal op de jaarvergadering waar we het gaan hebben 
over een mogelijke splitsing van de afdeling in Stad en Provincie/
Ommelanden, en waarop goede fietsideeën voor de provincie kunnen 
worden aangedragen.
Verder artikelen over de diepenring en het fietsparkeren in de binnen-
stad, en over twee snelfietsroutes in de provincie. Ideeën voor de route 
tussen Groningen en Leek zijn welkom!
De oproep om een stukje in te leveren over interessante fietsonder-
werpen heeft een zeer leuke bijdrage opgeleverd! Stuur je stukjes aan 
groningen@fietsersbond.nl. Alvast bedankt.
Veel leesplezier en hopelijk tot ziens op de jaarvergadering.

--Jaarvergadering 16 maart-----------------

Dinsdag 16 maart 2010 houdt afdeling Groningen van de Fietsersbond 
de jaarvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt 
plaats in het GroenLinkspand aan de Coehoornsingel 87 in Groningen. 
Alle leden zijn van harte uitgenodigd bij deze vergadering.

De agenda is als volgt:
1. Opening en kennismakingsrondje
2.  Notulen van de vorige ledenvergadering (aanwezig op de ver-

gadering en ook te vinden op de website: www.fietsersbond.nl/
groningen)

3. Vaststelling agenda
4. Financieel overzicht 2009 en begroting 2010
5. Verslag van activiteiten 2009
6. Plannen voor 2010
7. Afscheiding Provincie/Ommeland van Stad? – Discussie
 In de kerngroep wordt erover gedacht om een onderverdeling te 

maken in provincie (of ommeland) en de stad Groningen. Daardoor 
zouden de gemeentes in het ommeland wat meer bij het plaatse-
lijke fietsbeleid betrokken kunnen worden. We zouden dieper op 
zaken kunnen ingaan en soms zelfs vooruit lopen.
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 Zijn de leden het eens met dit idee? Kom erover meediscussiëren 
op de jaarvergadering.

8. Bestuursverkiezing: voorzitter, secretaris en penningmeester
 Voorstel: voorzitter: Harrie Miedema, secretaris: Màrria van Winkel, 

penningmeester: Foppe Nieuwenhuis.
9. Wensen en knelpunten
10. Rondvraag

Kom met plannen voor de provincie
Over het provinciaal fietsbeleid en onze betrokkenheid daarbij zullen 
kerngroepleden Frank Dijkstra en Bart van der Grinten vertellen. 
Bovendien is de provinciale ambtenaar al aan het inventariseren voor 
de nieuwe nota Fiets, waarbij de Fietsersbond om ideeën gevraagd is. 
Kom dus met plannen voor de provincie naar de jaarvergadering!

De jaarvergadering is er niet alleen voor behandeling van boven-
staande punten, het is ook een leuke gelegenheid om eens met de 
kerngroep- en andere leden in contact te komen.

Màrria van Winkel

--JAARVERSLAG FIETSERSBOND AFDELING 

GRONINGEN 2009-------------------------------

Visie Diepenring
We hebben in de klankbordgroep gezeten en ingesproken. Het 
verdwijnen van veel (auto)parkeerplaatsen was in de klankbordgroep 
een uitgangspunt, dus wij concentreerden ons op breedte en bestrating 
van de fietsstroken en de uitvoering van de kruispunten. Gelukkig is in 
2010 besloten dat de fietsstroken niet van rode of gele steentjes maar 
van rood asfalt worden.

Fietsparkeren in Groningen-stad
Stadsbalkon bij Hoofdstation: vanaf januari zijn er in het weekend 1000 
gratis plaatsen in de bewaakte NS-stalling. We hebben geprotesteerd 
tegen het op grote schaal wegslepen van fietsen die op het stations-
plein buiten de rekken staan, want waar moet je je fiets laten als de 
capaciteit onvoldoende is? Alleen gevaarlijk of in de weg staande 
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fietsen mogen worden weggesleept. De parkeertijd wordt verkort van 
vier weken naar veertien dagen, maar dit wordt niet meteen goed 
bekend gemaakt. Er zijn plannen voor meer rekken in het gehele 
stationsgebied.
Forum: hieronder moet een fietsenstalling komen voor het makkelijker 
fietsparkeren in de binnenstad, maar dan natuurlijk niet met een steile 
trap als toegang. Gelukkig snapt de gemeentelijke fietsambtenaar dat 
ook, dus nu wordt er gekeken naar een rolband.
Martiniziekenhuis: de parkeervoorziening bij de hoofdingang van het 
nieuwe gebouw is nog tijdelijk, zo bleek toen we daarover overlegden. 
Hier moeten ‘nietjes’ komen, zodat je je fiets kunt aanbinden. Dit wacht 
op de verbeterde stalling voor het personeel, maar daarvoor heeft de 
bouwvergunning vertraging opgelopen.

Omleggen deel hoofdfietsroute Deusinglaan
De omlegging van de Deusinglaan, waardoor fietsers naar de bin-
nenstad moeten omrijden, was een jaar geleden al aangekondigd. 
Afgelopen jaar hebben wij ingesproken op het plan voor het UMCG-
Bodenterrein waarvan de Deusinglaan deel uitmaakt. We hebben 
ervoor gepleit dat de fietsroute helemaal over het bestaande tracé blijft 
lopen. De nieuwe route heeft namelijk een paar oversteken, die tijd 
nemen en altijd minder veilig zijn.

Meer inspraak
Zuidelijke ringweg (wordt verdiept met overdekkingen), Oostelijke 
ringweg, Fietstunnel bij nieuw station Europapark, Regiotram tracé lijn 
1 en voorstel tracé lijn 2, Parkeernota.

Schoolzwemmen op de fiets
Naar schoolzwemmen op de fiets in plaats van met de bus leek ons 
een goed idee om kinderen aan fietsen te laten wennen en hen een 
kans op meer beweging te geven. Dit werd eerst positief ontvangen, 
maar is daarna vastgelopen in de ambtelijke molens bij OCSW. De 
argumentatie hiervoor is ons niet duidelijk. Maar wij houden dit idee 
nog vast…

Plan: meer kruispunten met alle richtingen groen
Verschillende kruispunten die nu een Opgeblazen FietsOpstelStrook 
(OFOS) hebben, krijgen in de toekomst ‘alle richtingen groen’. De fiet-
sers moeten dan weliswaar een kriskras- en uitkijkactie uitvoeren maar 
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rijden niet tegelijk met auto’s waardoor er geen dodehoekongelukken 
meer kunnen optreden.
(Terzijde: zou het niet een leuk idee zijn om een choreograaf een 
‘dans’ te laten bedenken voor een kruispunt met ‘alle richtingen 
groen’?)

Provincie
Tegenwoordig is er een regulier overleg met de fietsambtenaren van 
de provincie.

Fietsrouteplanner provincie Groningen
Dit is een langlopend project geworden. De fietsrouteplanner is 
namelijk onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk, waarvoor eerst 
de structuur bedacht moest worden. Daaraan hebben leden van de 
kerngroep ook bijgedragen. Nu zijn er bij de provincie nog plannen 
om dit knooppuntennetwerk aan te haken bij Friesland en Noordwest-
Duitsland. Dat heeft als voordeel dat de routeplanner straks een goede 
aansluiting heeft over de provinciegrenzen heen, maar het vergt 
allemaal wel veel tijd.

Fietsroutes Plus
De verbinding Groningen-Delfzijl wordt wellicht een Fietsroute Plus.
Naar Bedum, Ten Boer, Zuidhorn en Leek komen zeker van deze fiets-
snelwegen, waar wij natuurlijk advies bij geven. De route naar Leek is 
ook aangemeld voor Fiets Filevrij: woon-werkverkeer per fiets in plaats 
van auto.

Verbreding N33
Deze weg loopt van Assen naar Zuidbroek; afdeling Drenthe heeft 
hiervan ook een deel gedaan. Een lid dat in de buurt van deze weg 
woont, helpt mee met dit onderwerp. Geprobeerd wordt om een paar 
fietsdoorsteken, die in het verleden verdwenen zijn, weer hersteld te 
krijgen.

Jaarlijkse fietstocht
De fietsrouteplanner van Drenthe is wel al af, dus die gebruikten we 
voor een leuke zonnige fietstocht door Noord-Drenthe, het zuidelijke 
deel van onze afdeling. Er deden zo’n vijftien mensen mee aan deze 
inmiddels jaarlijkse fietstocht.



2010 februari jaargang 33 nummer 1 snelbinder-----
7 

snelb
in

der

Duurzame mobiliteitsmarkt ‘Uit de auto’
Op zondag 23 september organiseerde de gemeente Groningen deze 
markt op de Grote Markt, hoewel wij als Fietsersbond liever hadden 
gezien dat het een echte autoloze zondag was geweest. Wel hebben 
we eraan deelgenomen, met de fiets als (bulk)vervoermid del, bijvoor-
beeld voor boodschappen doen, met transport- en bakfietsen.

Fietsverlichtingsactie
Op zaterdag 31 oktober hebben we weer een fietsverlichtingsactie 
gehouden, waarbij het repareren van het licht gratis is en alleen de 
materiaalkosten moeten worden betaald. Deze keer stonden we op 
het Waagplein, waar je met de fiets aan de hand naartoe moet lopen. 
Desondanks kwa men er toch flink wat mensen langs en hebben we 
enkele nieuwe leden geworven.
We gaan het stellen van de diagnose (‘waarom werkt het licht niet?’) 
nog evalueren, want dat duurt naar verhouding erg lang. Ook het 
werven van (actieve) leden kan beter, de mensen staan toch in de rij te 
wachten.

Afscheid en nieuwe kerngroepleden
Afgelopen jaar namen we afscheid van webmaster Bob de Vries. 
Gelukkig kon zijn functie meteen worden overgenomen door het 
nieuwe kerngroeplid René Aaij. Verder is Bart van der Grinten de 
kerngroep komen versterken. Dit alles hebben we gevierd met een 
etentje, dat we overigens voortaan elk jaar gaan houden.

Màrria van Winkel

(Voorzitter en secretaris zijn 
inmiddels gevonden...)Webpagina met op de foto de stickeraars...
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--FINANCIEEL JAARVERSLAG FIETSERSBOND 
AFDELING GRONINGEN--------------------------
Over het boekjaar 31 december 2008 t/m 5 januari 2010

Inkomsten in 
euro’s

(begroot
in euro’s)

Uitgaven in 
euro’s

(begroot
in euro’s)

Afdracht 2008 3.935 (3.900) Drukken Snelbinder (3x) 1.133 (1.200)
Verspreiden Snelbinder (4x)¹ 1.772 (1.600)
Tijdschriften/abonnementen 149 (150)
Huur postbus 149 (125)
Huur Citybox² 21 (140)
Vergaderkosten 250 (300)
Secretariaat 48 (100)
Acties³ 13 (200)
Provinciaal werk 28 (150)
Kosten website 120 (120)
Representatie 238 (200)
Onvoorzien - (15)

Totaal 3.935 (3.900) Totaal 3.921 (4.300)

Bezit per 1 januari 2008
Beginsaldo Postbankrekening:   € 5.587

Bezit per 5 januari 2010
Eindsaldo Postbankrekening:    € 5.603

Totaal eigen vermogen per 5 januari 2010 € 5.603

Opmerkingen:
¹ De Snelbinder is in 2009 drie keer verspreid; er is één rekening 

betaald uit 2008 van € 286,-; dit was wel begroot, maar de kosten 
per verspreiding door DSW Stadspark zijn afgelopen jaar sterk 
verhoogd, zodat de kosten in 2009 iets hoger zijn uitgevallen dan 
begroot.

² Bij het beëindigen van de huur van de Citybox in oktober ’09 bleek 
dat we de afgelopen 2 jaar huur teveel hebben betaald, die nu is 
terugbetaald; hierdoor valt het bedrag veel lager uit dan begroot.

³ Bij de acties moet er nog een bedrag van 95 euro voor de fiets-
verlichtingsactie van 30 oktober ’09 betaald worden; er is nog één 
andere actie uitgevoerd waar geen kosten aan waren verbonden; 
hierdoor is het totaal bedrag voor acties lager uitgevallen dan be-
groot.
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 --BEGROTING FIETSERSBOND AFDELING 
GRONINGEN-------------------------------------
voor het boekjaar 5 januari 2010 t/m 31 december 2010

Inkomsten Realisatie 
2009

in euro’s

Begroot 
2010 in 
euro’s

Uitgaven Realisatie
2009

in euro’s

Begroot 
2010

in euro’s
Afdracht 2008 3.935 3.950 Drukken Snelbinder (3x) 1.133 1.200

- Verspreiden Snelbinder (3x) 1.772 1.500
Tijdschriften/abonnementen 149 155
Huur postbus 149 150
Huur opslagruimte¹ 21 150
Vergaderkosten 250 300
Secretariaat 48 75
Acties² 13 250
Provinciaal werk³ 28 150
Kosten website 120 120
Representatie 238 250
Onvoorzien -

Totaal 3.935 3.950 Totaal 3.921 4.300

Opmerkingen:
¹ We hebben de Citybox ingeruild voor een kast in de kelder van het 

GroenLinks-pand; de kosten hiervoor bedragen 130 euro per jaar; 
omdat we nog 20 euro over 2009 moeten betalen komt het totaal op 
150 euro.

² Er moet nog een bedrag van 95 euro betaald worden over 2009, 
zodat voor 2010 ruim 150 euro beschikbaar is voor acties.

³ Er worden hogere kosten voor het provinciale werk verwacht in 
2010 wegens het vele werk dat aan de digitale fietsrouteplanner 
besteed zal worden; eerst werd verwacht dat de fietsrouteplanner in 
2009 zou starten; nu is de planning dat dit rond de zomer van 2010 
zal plaatsvinden.
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--PLANNEN VOOR 2010-------------------------

In de plannen voor 2009 stond prominent de Fietsrouteplanner op 
de agenda. De praktijk bleek echter weerbarstig, zodat het project 
afgelopen jaar nog niet van start kon gaan. We hebben goede hoop dat 
we in de loop van dit jaar wel van start kunnen met de invulling van de 
Fietsrouteplanner voor de Provincie Groningen. We houden jullie op de 
hoogte. 

Er zijn een paar mensen binnen de kerngroep die zich op de provincie 
en de gemeenten buiten de stad Groningen willen richten. Wie weet 
leidt dit tot de oprichting van een nieuwe (sub-)afdeling Provincie 
Groningen. Op de jaarvergadering gaan we hier verder over praten. 
Dit biedt meer mogelijkheden voor Fietsersbondleden van buiten de 
stad Groningen om zich actief in te zetten voor de fiets bij hen in de 
buurt. Kom naar de jaarvergadering en praat mee als je hier ideeën 
over hebt! Daarnaast willen we 
proberen om op de jaarvergade-
ring eindelijk weer eens een 
volledig ingevuld bestuur te 
presenteren, zodat we met 
voldoende menskracht de 
fietsproblemen kunnen 
aanpakken.

Bij de Provincie Groningen 
dreigt stevig bezuinigd te 
worden op het budget voor de 
fiets en dat terwijl Groningen 
als slechtste uit de bus komt 
vergeleken met andere 
provincies. Hier zullen 
we het komend jaar 
dus stevig aan moeten 
trekken om de aanleg 
van snelfietsroutes 
overeind te houden en 
zelfs te versnellen. Er 
komt waarschijnlijk een 
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nieuwe provinciale fietsnota en dat is een goede gelegenheid om het 
geluid van de Fietsersbond in te brengen in het provinciale beleid. Ook 
in veel gemeentes moet stevig bezuinigd worden en dat zal het nog 
lastiger maken om ook buiten de stad Groningen fietsprojecten van de 
grond te krijgen.

In de stad Groningen spelen nog steeds een aantal verkeersprojecten 
die we vanuit de kerngroep in de gaten zullen blijven houden. Bij de 
Regiotram wordt nu gewerkt aan de details van het 1ste tramtracé door 
de stad van het Hoofdstation naar Zernike. Daarnaast moet er nog een 
tracé gekozen worden voor de tweede lijn tussen het Hoofdstation en 
Kardinge. We zullen de tracés goed bestuderen op hun gevolgen voor 
de fietsers en niet nalaten om kritiek te uiten als de fietser erop achter-
uit dreigt te gaan. Dit geldt ook voor de uitwerking van de plannen voor 
een deels ondertunnelde zuidelijke ringweg. 

Er worden in de stad nieuwe fietspaden aangelegd langs de noorde-
lijke ringweg, met daarop aansluitend een fietsbrug over het Reitdiep 
en er komt een nieuw fietspad langs het spoor vanaf Sauwerd, via het 
Noorderstation naar de Friesestraatweg over de ACM-fietsbrug. Wij 
zijn betrokken bij de planvorming en proberen het zo te regelen dat er 
een voor de fietser zo optimaal mogelijke oplossing wordt gerealiseerd.

Tot slot worden er plannen gemaakt voor de ontwikkeling van de zuid-
kant van het stationsgebied. De kerngroep wil in elk geval dat er een 
doorgaande fietsverbinding komt vanaf de Achterweg (Rivierenbuurt) 
naar de Werkmanbrug (Groninger Museum) en dat er een grote 
fietsenstalling wordt aangelegd aan de zuidzijde van het station, zodat 
de capaciteitsproblemen van het Stadsbalkon eindelijk echt worden 
opgelost.

Natuurlijk zullen er in 2010 weer veel dingen op fietsgebied gebeuren 
in stad en provincie en indien nodig en voor zover mogelijk zullen wij 
daar als Fietsersbond op reageren.

Harrie Miedema
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--Snelle fietsers-------------------------------
(uit beginjaren ’70)

Zes versnellingen, zes!! We fietsen apetrots op onze nieuwe Batavus 
naar ons werk in Stad. Ja, we zijn al ingeburgerd. We gaan keihard en 
voelen ons wielrenners.
Ineens passeert ons een man op een damesfiets met een kinderzitje 
achterop. We lijken stil te staan met onze zes versnellingen, zes!! De 
man is al vlug niet meer te zien en ineens zijn wij weer de gewone 
burgers die elke ochtend dezelfde mensen op dezelfde straathoeken 
tegenkomen. Onze trots heeft plaats gemaakt voor ongeloof.
Om 5 uur bij de Beerenburg weet Gerard te vertellen dat de snelheids-
duivel van vanmorgen Harm Kuipers is, de topschaatser van dit moment. 
Wat een opluchting.
We proosten grinnikend op onze zes versnellingen, zes!!

Dini Teunissen

--Visie diepenring-----------------------------

We hebben in de klankbordgroep gezeten en in totaal vier keer 
ingesproken. Het ging ons erom dat de diepenring veilig wordt en 
comfortabel.
In de klankbordgroep werd al duidelijk gemaakt dat het (bijna) verdwij-
nen van het autoparkeren op de diepenring een uitgangspunt was. Dit 
is namelijk beleid uit de Parkeernota. Helaas werd het parkeren voor 
veel mensen het grootste punt.
De Fietsersbond vond het belangrijker dat er sprake van was dat de 
fietsstroken in dezelfde steentjes zouden worden uitgevoerd als de 
stoepen ernaast, dat ze niet erg breed worden en dat er geen aandacht 
is voor de inrichting van de kruispunten.

De fietsstroken in steentjes waren bedacht voor het mooi, terwijl ze het 
bovendien voor de auto’s makkelijker maken om zich aan de maximum 
snelheid te houden, doordat de rijbaan optisch smaller lijkt. Maar een 
rode fietsstrook zorgt hiervoor even goed, terwijl de steentjes minder 
comfortabel fietsen. Ook is er een kans dat de voetgangers niet in 
de gaten hebben waar de stoep ophoud, zoals in de Folkingestraat. 
De stoepen worden hier weliswaar breder omdat er ook op geladen 
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en gelost wordt, maar mensen die 
leuk aan het wandelen zijn, letten 
minder op het verkeer. Gelukkig 
is er in januari 2010 in de raad 
een motie aangenomen dat 
de fietsstroken van rood 
asfalt moeten worden.

De fietsstroken zijn niet erg 
breed, 1½ m, wat logisch is 
op de smallere delen van de 
diepenring: er is eenvoudig-
weg geen plaats voor. Maar 
maar waar er meer ruimte is 
kunnen de fietsstroken natuur-
lijk wel breder gemaakt worden, 
dus daar hebben we voor gepleit. 
(Een fatsoenlijke fietsstrook is 2½ 
m breed.)

De inrichting van de kruispunten is 
vooral belangrijk voor fietsers die 
vanaf de diepenring linksaf willen 
slaan. Omdat dit punt – anders dan de uitvoering van de fietsstroken – 
niet in de visie wordt behandeld zullen we hier bij de uitwerking van de 
plannen per kanaalvak goed op moeten letten.

Ondanks onze kritiek zijn we er natuurlijk wel blij mee dat de diepen-
ring eindelijk een uitnodigender karakter zal krijgen. We zullen dan ook 
graag aan de uitvoeringsplannen meewerken.

Màrria van Winkel
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--Parkeren fiets in de binnenstad----------

De Rode Weeshuisstraat is van nieuwe riolering voorzien, dientenge-
volge is de gehele straat opengebroken geweest. De in de straat aan-
wezige fietsenrekken naast de overkapping bij V&D waren verwijderd. 
Op onze vraag aan de gemeente Groningen of hier weer fietsenrekken 
zouden worden geplaatst werd gezegd dat dat afhankelijk is van het 
gebruik van de andere geplaatste klemmen.
Die klemmen staan in het gedeelte nabij de Oude Ebbingestraat en zijn 
nieuw: ze hebben allemaal dezelfde hoogte, die laag is. De hart-op-
hart-afstand van deze klemmen is 40 centimeter. Dit is erg krap, want 
dan komen de sturen van de naast elkaar staande fietsen al gauw met 
elkaar in conflict. (Zie bijgaande foto).

Van de gemeente Groningen hebben wij begrepen dat de plaatsing 
van de fietsklemmen in de toekomst op deze wijze de voorkeur heeft. 
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De hart-op-hart-afstand is dan echter groter dan de 40 centimeter die 
nu in de Rode Weeshuisstraat is toegepast, juist vanwege de proble-
men met elkaar in de weg zittende sturen.
De plaatsing van de klemmen op voornoemde wijze vinden wij geen 
goede zaak want dan kun je minder fietsen per oppervlakte-eenheid 
parkeren!
Globaal kan gesteld worden dat een hoog-laag-systeem, zoals mo-
menteel op veel plaatsen in de stad is geplaatst, redelijk voldoet. Een 
aanbindsysteem, waarbij je de fiets vanaf de achterzijde aan de klem 
zou kunnen vastzetten met een kettingslot o.i.d., zou  echter wel een 
enorme verbetering zijn.
Er zijn voorschriften/leidraden/normstellende documenten waarin staat 
aangegeven wat de meest optimale afmetingen van fietsparkeer-
voorzieningen zijn. In die documenten worden hoog-laag-systemen 
genoemd met een hart-op-hart-afstand van 35 centimeter. Behalve 
de betere gebruiksmogelijkheden heeft dit nog als voordeel dat er 
op eenzelfde grondoppervlak ca. 14 % meer fietsen kunnen worden 
gestald dan in het lage systeem, dat de gemeente Groningen van plan 
is in de toekomst te gebruiken!
Gezien de fietsparkeerdruk in de binnenstad zou ernaar gestreefd 
moeten worden om zoveel mogelijk fietsen op een zo klein mogelijk 
grondoppervlak te parkeren. Echter dienen de fietsen dan wel op een 
gemakkelijke wijze geparkeerd te kunnen worden!

Foppe Nieuwenhuis
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---Fietsroute Plus Bedum-Groningen-------

In de vorige Snelbinder meldden we al dat Gedeputeerde Staten 
gekozen hadden voor het tracé langs de Groningerweg, dit tegen de 
zin van de Fietsersbond. Wij staan het meer landelijke tracé voor over 
Ellerhuizen en door Zuidwolde langs het Boterdiep, zonder wegkruisin-
gen.
In december is de tracékeuze onderwerp van gesprek geweest in de 
commissie van de Provinciale Staten. De Fietserbond heeft toen inge-
sproken en haar argumenten voor haar alternatieve keuze toegelicht. 
Dit heeft er niet toe geleid dat de commissie er bij de gedeputeerde op 
aangedrongen heeft alsnog voor ‘ons’ tracé te kiezen of dit tenminste 
nog eens aan een nadere studie te onderwerpen. Het wordt dus vrijwel 
zeker het tracé langs de Groningerweg. Wel heeft de gedeputeerde 
toegezegd om de voorgenomen wegkruising boven Zuidwolde ter 
hoogte van de N46 nog eens op veiligheid te beoordelen en eventueel 
van verkeerslichten te voorzien. De Fietsersbond is daar voorstander 
van, maar wil wel fietsersvriendelijke verkeerlichten, bijv. lichten die de 
fietser via detectie voorrang geeft.
In de loop van het jaar zullen de gebruikers van de fietsroute Bedum-
Groningen door de provincie worden uitgenodigd voor een informatieve 
bijeenkomst over de fietsroute. De keuze van de route langs de 
Groningerweg staat dan niet meer ter discussie; wel kunnen belang-
hebbenden op onderdelen van de route verbetersuggesties doen. 
Deze bijeenkomst zal tijdig door de provincie worden aangekondigd.

Bart van der Grinten/Frank Dijkstra

--Fietsroute Plus Leek-Groningen – 
Oproep!----------------------------------------

Fietsers die regelmatig heen en weer moeten tussen Leek en 
Groningen, opgelet!
De Provincie heeft bij het Rijk subsidie aangevraagd om tussen beide 
plaatsen een Fietsroute Plus aan te leggen. Subsidiëring is mogelijk in 
het kader van het budget dat het ministerie van Verkeer heeft vrijge-
maakt om fileproblematiek op te lossen.
De plannen voor de fietsroute zijn nog in een voorbereidend stadium; 
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der--Kauri-----------------------------------------

Hoe moet ik Kauri nu aan het voor deze rubriek gangbare onderwerp 
koppelen?
Toen mij werd gevraagd of ik de betekenis wist van Kauri moest ik het 
antwoord schuldig blijven. Die vraag kwam naar aanleiding van een 
foto die ik in september 2007 had toegestuurd aan iemand die een 
bemoedigende gedachte nodig had. Kun je dat doen aan de hand van 
een foto met een grote boom erop? Mijn mening was van wel.
Dat zit zo. De onderhavige boom bevat een geheim. Nu ik het geheim 
met u als lezer ga delen lijkt het geen geheim meer. Dat is zo. En 
daarom parafraseer ik – of in gewoon Nederlands: ik zal het omschrij-
ven, daarmee hoef ik het geheim niet prijs te geven maar geef slechts 
wat aanwijzingen. De boom was het restant van een groter geheel en 
herinnerde nog aan een roemrijke periode vanaf medio 1900. Nadat 
de ruilverkaveling medio 1970 zijn werk had gedaan en alle plooien in 
het landschap onzichtbaar had gemaakt was de linde blijven staan. De 
tijd trotserend, stormen, hitte, overvloedige regens, strenge winters en 
noem alles maar op wat er klimatologisch kan gebeuren in Nederland. 
De grote boom die achter was gebleven vormde een markant punt in 
het Groningse landschap.
Nu Kauri. Kauri is een boom op een continent waar onze tegenvoeters 
lopen. De linde was al een stevige jongen maar Kauri is nog een tikje 
imposanter. Zo in het rijtje groot, groter, grootst. Kauri is misschien wel 

niets ligt al vast. Er wordt wel gestudeerd op de mogelijkheid van 
de route geheel zuidelijk langs de A-7. Deze verbinding lijkt goed te 
realiseren en mogelijkheden te bieden voor zowel een snelle verbin-
ding met het Centrum als met het Zuiden van de stad Groningen. Bij 
een keuze voor dit tracé zal men voor lief moeten nemen dat de route 
vrijwel geheel langs de snelweg ligt, met alle bezwaren vandien. De 
Fietsersbond zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen en waar moge-
lijk haar invloed doen gelden.
Leden van de Fietsersbond die suggesties hebben met betrekkling 
tot de toekomstige fietsverbinding tussen Leek en Groningen worden 
hierbij gevraagd contact op te nemen met Bart van der Grinten, 0595 
401201 of hvdgrinten@tiscali.nl.

Bart van der Grinten/Frank Dijkstra
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enkele eeuwen oud. Hoe zag ons voortbewegen er medio 1700 uit? 
We waren afhankelijk van lopen, varen, paard en wagen en de koets. 
Innoverende genieën hebben nooit stilgezeten en bedachten dat het 
allemaal anders en ook sneller kon. In de tijd dat Kauri van een kleine 
boom op weg was naar een grote boom kwamen er nieuwe mogelijk-
heden waarmee de mensheid in staat was zich te verplaatsen. Met 
behulp van stoom kwam er een dimensie ‘snelheid’ die de reikwijdte 
van de toenmalige wereld groter maakte en de vreemde werelddelen 
dichterbij bracht, maar dat gold ook voor eigen landsdelen die per trein 
en een lokaal tramwegnet ineens binnen bereik waren gekomen van 
velen.
Gaandeweg komt de fiets (medio 1850); in het begin nog wat onbe-
holpen als een plank met verbindende wielen: de loopfiets. Toen de 
trappers er eenmaal aan zaten kwam er schot in de zaak. De primitieve 
fiets van weleer werd een prachtig vervoermiddel en verwierf een vaste 
plek in de huizen van eenieder. Soms koester je een fiets omdat je er 
goede herinneringen aan hebt, eigenlijk kun je er geen afstand van 
doen ook al is de fiets op en geheel versleten. Soms zie je zo’n afge-
dankte fiets een beetje opgeleukt bij een boerderij staan met een mand 
vol bloemen of planten als herinnering aan betere tijden.
Het wonderlijke van het menselijk bestaan is dat we immer bezig 
zijn met wat voor ons ligt alsof we steeds weer iets zouden moeten 
veroveren. Maar soms past het om eens stil te staan bij de dingen die 
achter ons liggen: wat heeft zo’n boom als Kauri of de Groningse linde 
te vertellen in relatie met de geschiedenis van de ontwikkeling van de 
fiets als populair middel om te gebruiken? Ziedaar een wat mysterieuze 
vraag als slot van een geheim waar slechts een paar mensen weet 
van hebben waar het is en wat het is. Soms moet een geheim gewoon 
een geheim blijven. Niet waar? Misschien kan het een aanmoediging 
zijn om de sporen in het Groningse landschap eens te bezoeken en te 
onderzoeken. Vaak zijn er wel papieren bronnen die een handzaam 
hulpmiddel kunnen zijn om een belangstellende meer te vertellen en 
soms eens geheimen prijs te geven.

Gazelle





Fietsersbond afdeling Groningen, Postbus 1061,9701 BB Groningen
(niet voor adreswijzigingen, zie colofon)

Heb je 
een leuk (of minder 
leuk) verhaaltje op fietsgebied, laat het 
ons dan weten. Het mag maximaal zo’n 250 woorden bevat-
ten, als het maar leuk is. Een bijbehorende foto is ook welkom.
Stuur je tekst met je adres naar ons postadres of (bij voorkeur) 
naar ons email-adres.

NB. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet 
te plaatsen, te redigeren of in te korten.

Fietsersbond afdeling Groningen, Postbus 1061,9701 BB Groningen
(niet voor adreswijzigingen, zie colofon)


