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

Met de vakantie in het vooruitzicht nog even een Snelbinder lezen en je 
alvast opgeven voor de fietstocht na die vakantie. En je ook opgeven om 
de kerngroep mee te helpen bij de regiotram, de fietsenstalling bij het 
Forum en de fietsrouteplanner.
Zie hier alweer enige inhoud van dit nummer. Tijdens de fietstocht gaan 
we onder andere kijken naar de bruggen van het Beter Bruggenplan, 
waarover ook een artikel te lezen is.
We maken ons een beetje kwaad over het verleggen van de Antonie 
Deusinglaan, onderdeel van een hoofdfietsroute. Er worden ook 
pluimpjes uitgedeeld voor herstelde fietspaden, waarnaast de lijst met 
mankementen toch nog steeds groter is. Tot slot een handige tip en de 
column van Gazelle.
Allemaal een prettige zomer gewenst. Lever je leuke fietsverhalen voor 
de Snelbinder direct na de zomer in, dan zitten ze nog vers in je hoofd. 
Alvast bedankt voor bergen kopij!

--Uitnodiging fietstocht 24 augustus------

Na de zomervakantie beginnen we het nieuwe seizoen met onze jaarlijkse 
fietstocht. We gaan onder andere kijken naar de bruggen die voorkomen 
in het Beter Bruggenplan. Hierover staat elders in deze Snelbinder een 
artikel.
We fietsen een leuke tocht die begint met het Reitdiep en die zo’n 30 tot 
40 km lang is. De snelheid zal ongeveer 15 km/u zijn, zodat iedereen in 
staat is mee te doen. We beginnen om 13.00 uur bij de Werkmanbrug 
tussen Hoofdstation en Groninger Museum en zijn daar omstreeks 16.30 
weer terug.
Wil je meefietsen laat dat dan even weten aan Hannie Poletiek, mail: 
hannie.poletiek@xs4all.nl, of bel: 050-5264146. Tref je het antwoordap-
paraat spreek dan je naam in en het aantal mensen.
Tot de 24e augustus!

Màrria van Winkel
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--REGIOTRAM MOET FIETSERS NIET IN DE 
WIELEN GAAN RIJDEN---------------------------

De stad en de provincie Groningen zijn druk bezig met het maken van 
plannen om de tram weer door de stad te laten rijden. Op 5, 6 en 7 juni was 
er een grote manifestatie in de Martinikerk in Groningen, waar verschil-
lende alternatieven voor het tracé van de tram tussen het Hoofdstation 
en Zernike werden gepresenteerd. Nu er veel geld van het rijk uit het 
Zuiderzeelijnpakket beschikbaar is gekomen voor de tram, komt de 
aanleg van twee tramlijnen door de stad dichtbij. De Fietsersbond is 
betrokken bij de plannen door zitting te hebben in de klankbordgroep die 
de komst van de tram naar de stad moet begeleiden. 

Voor de lijn naar Zernike zijn drie hoofdvarianten bedacht, waarvan twee 
niet via de Grote Markt gaan. De eerste variant, het Westrandtracé, loopt 
via bestaand spoor langs de westrand van de stad tot aan het punt waar 
de Prinsesseweg overgaat in de Zonnelaan. Vanaf dat punt gaat de tram 
verder via de middenberm van de Zonnelaan naar Zernike. Fietsers heb-
ben van deze variant weinig hinder omdat ze de tramlijn alleen hoeven 
te kruisen en er niet parallel aan hoeven te rijden. De tweede variant 
loopt via het Hereplein en het Zuiderdiep via het Kattendiep naar de 
Diepenring en daarna via Boterdiep, Noorderstationsstraat en Eikenlaan 
richting Zernike. Voordeel is dat de Binnenstad rond de Grote Markt 
geen hinder ondervindt van de tram, maar fietsers zullen er wel op an-
dere punten last van gaan krijgen (Hereweg, Zuiderdiep, Diepenring en 
Noorderstationsstraat). Het projectbureau tram stelt wel voor om zoveel 
mogelijk gescheiden fietspaden langs de tramrails aan te leggen. Het is 
echter de vraag of dat op alle punten zal lukken. 

Dit geldt zeker voor de derde variant die langs Hereweg en Zuiderdiep 
op verschillende manieren via de Grote Markt naar het Noorderstation 
rijdt. De Grote Markt kan bereikt worden door de Herestraat (in één rich-
ting), de Gelkingestraat (in één richting) en door de Oosterstraat (in één 
of twee richtingen). In veel van de mogelijke routes kan het fietsverkeer 
gescheiden van de tram afgehandeld worden, behalve in de variant 
waarbij zowel de Oosterstraat als de Gelkingestraat in één richting een 
tram krijgen. In dat geval zal de fietser zeker last krijgen van de tram en 
deze route wordt daarom door de Fietsersbond afgewezen. Op de Grote 
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Markt zal het ook lastig worden om de tram niet te laten conflicteren met 
de fiets, maar er zijn zeker mogelijkheden. Na de Grote Markt wordt het 
lastiger. Eén subvariant gaat in beide richtingen door de Ebbingstraat. 
Hierdoor worden de fietsers van deze belangrijke fietsroute verdreven. 
Dat moeten we dus maar niet doen. 

Een tweede subvariant gaat in één richting door de Ebbingestraat en in 
de andere richting via Boterdiep, Turfsingel en Kattenhage/Kreupelstraat. 
Beide routes zijn belangrijke fietsroutes en zullen last krijgen van de 
tram. Zeker niet optimaal voor fietsers dus. De derde en laatste sub-
variant gaat in beide richtingen via Kreupelstraat, Kattenhage, W.A. 
Scholtenstraat via de Bloemsingel naar het noorden. Op dit moment is 
de route Kreupelstraat, Kattenhage, W.A. Scholtenstraat, A. Deusinglaan 
nog een erg belangrijke fietsroute in de stad. Er zijn echter vergevor-
derde plannen om de A. Deusinglaan om te leggen, zodat deze op de 
Bloemsingel uitkomt. Hierdoor zou de meest logische route wel eens 
verlegd kunnen worden naar het Boterdiep, waarna via de Ebbingestraat 
de Grote Markt bereikt kan worden. Dit is echter nog lang niet zeker, 
zodat deze tramvariant voorlopig toch negatieve gevolgen voor fietsers 
zal hebben. 

Het blijkt wel dat het vinden van een tramtracé door 
de binnenstad dat geen problemen gaat opleveren 
voor fietsers, nog niet zo gemakkelijk is. De 
Fietsersbond zal de plannen kritisch blijven vol-
gen en de gemeente op de hoogte stellen van 
onze wensen en van onze probleempunten. 
In het algemeen zou de tram voor fietsers 
iets positiefs kunnen gaan betekenen als het 
mogelijk zou worden om voor lage of geen 
kosten de fiets mee te nemen in de tram. In 
de regio Berlijn is dat nu al mogelijk. 

Wij zijn benieuwd wat jullie als Fietsers-
bondleden vinden van de tram in de stad 
Groningen. Geef je reactie naar ons door 
via het emailadres: 
groningen@fietsersbond.nl

Harrie Miedema
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--Hoofdfietsroute A. Deusinglaan 
bedreigt met omlegging----------------------

De Antonie Deusinglaan is een hoofdfietsroute vanuit de Oosterparkwijk 
en vanuit de Korrewegwijk en Beijum. De weg loopt van de W.A. 
Scholtenstraat langs de achterkant van het UMCG richting Oosterparkwijk 
en Korrewegwijk via de Kapteynlaan. De vrijliggende fietspaden langs 
de weg zijn niet geasfalteerd zoals bijna alle andere hoofdfietsroutes, 
maar met kleine klinkers bestraat. Op zich niet zo’n probleem, maar het 
UMCG is al tijden lang druk aan het bouwen langs de Deusinglaan en 
al dat bouwverkeer zorgt ervoor dat de klinkers schots en scheef liggen 
en dat er vaak water blijft staan. We hebben dit aangekaard bij de fiets-
ambtenaar van de gemeente en inmiddels hebben ze een paar kuilen 
verwijderd (nog lang niet alles). De gemeente wil niet al te veel werk 
maken van het opknappen van de fietspaden langs de Deusinglaan, 
want er zijn vergevorderde plannen van UMCG en gemeente om de hui-
dige Deusinglaan op te heffen en deze te verplaatsen naar het noorden, 
parallel aan het Oosterhamrikkanaal!

Het ziekenhuis wil uitbreiden, daarom wordt de Deusinglaan verlegd 
in het verlengde van de Thuessinklaan. Daardoor komt de nieuwe 
Deusinglaan 200 meter noordelijker op de Bloemsingel uit en niet meer 
op het kruispunt met de W.A. Scholtenstraat en de Oostersingel. Fietsers 
moeten daar dus gaan omrijden, terwijl dit een hoofdfietsroute is.
De kerngroep was erg verbaasd om te horen dat dit al vast lijkt te liggen 
en ook al op de korte termijn van januari 2009. En dat alles terwijl er in 
de gemeenteraad nog niet eens over gesproken is! Alleen een fietspad 
laten liggen op de huidige Deusinglaan, waarbij over het fietspad heen 
wordt gebouwd lijkt ook niet mogelijk te zijn.

Wij roepen alle fietsers die van deze route gebruik maken op om te rea-
geren via ons e-mailadres groningen@fietsersbond.nl om te laten horen 
wat jullie van deze maatregel vinden. De kerngroep zal zich tegenover 
gemeenteraad laten horen om dit onzalige plan van tafel te krijgen.

Marria van Winkel 
en 
Harrie Miedema
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--Pluimpjes en verbeterpunten--------------

Net als in de opvoeding is het belangrijk om af en 
toe wat complimentjes uit te delen. En misstanden 
zien als iets waar van geleerd kan worden. 
Vandaar deze (nieuwe) rubriek: Pluimpjes en ver-
beterpunten.
De genoemde knelpunten in onze fietsprovincie 
zijn overgenomen van het landelijke meldpunt en 
eigen ervaringen. Wij hebben niet alle knelpunten 

gecheckt of nagelopen. Het kan dus zijn dat sommige al-
weer opgelost zijn.

De pluimpjes:
 Voor het fietspad naar Garnwerd dat nu af is en de doorsteek over het 

Aduarderdiep (hier gaan we kijken tijdens onze fietstocht 2008)
 Voor het fietspad langs het Reitdiep, dat straks aansluit op een ware 

fietsbrug (komen we ook langs)
 Het fietspad door de Westbroekstermadepolder (de fietsroute van 

ons uitstapje 2007)
 Het mooie fietspad tussen Bruilwering en Laan Corpus den Hoorn
 Enz....???? Stuur je positieve ervaringen op fietsgebied in stad en 

provincie in!

Verbeterpunten:
 Flinke hobbels op fietspad in de stad tussen Zilverlaan en Friese 

Straatweg
 Ook in stad, Helperwestsingel: Hobbelende-geitpad
 Fietspad tussen A28 en kanaal bar en boos
 Fietspad tussen A28 en Harenermolen, gedeeltelijk hersteld, maar 

gedeeltelijk nog hobbelig schelpenpad. In 2005 is hierover al navraag 
gedaan bij gemeente Haren… nog geen antwoord.

 Appingedam: Dijkhuizenweg ter hoogte van Tjamsweersterbrug 
slecht wegdek

 Termunterzijl, fietspad vanaf zeesluizen, langs chemiepark, verzak-
kingen, kuilen en slechte aansluiting Oosterhorn, Farmsum

 Noorderhogebrug, Groningerweg ter hoogte van Hornbach kan men 
niet veilig oversteken. Deze oversteek staat wel in de fietsnota van de 
gemeente Groningen
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 Fietspad Haren-Onnen-
Noord-laren in zeer 
slechte staat van onder-
houd met hobbels, gaten, 
noem maar op...

 Heb jij nog verbeterpun-
ten op fietsgebied in stad 
en provincie? Stuur ze 
op.

Hannie Poletiek

www.fietsersbond.nl/groningen
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--Kerngroepleden gevraagd voor 
regiotram, fietsenstalling Forum en 
fietsrouteplanner----------------------------

De gemeente Groningen is druk bezig met het zoeken van tracé’s voor 
de regiotram door en om de stad. In het centrum is voor de regiotram de 
minste ruimte in combinatie met andere centrumgebruikers, waaronder 
fietsers, dus daar zullen het makkelijkst conflicten optreden. Wij zoeken 
mensen die zich voor fietsers hard willen maken ten opzichte van de 
tram.

Dan het Forum, een gebouw dat achter de nieuwe oostwand van de 
Grote Markt moet verrijzen. Onder het plein dat ervoor komt, de Nieuwe 
Markt, komt een fietsenstalling. Zoals de plannen er nu uitzien wordt 
deze fietsenstalling niet vanaf de Grote Markt bereikbaar, wat een dood-
steek zal zijn en zonde van de investering. Wij zoeken mensen die nu al 
namens de Fietsersbond willen meedenken over deze fietsenstalling en 
zo de kerngroep willen helpen.

Tot slot de fietsrouteplanner, voor de hele provincie. Voordat vrijwilligers 
aan de slag kunnen met het invoeren van gegevens, moet dit worden 
voorbereid. De provincie wordt gevraagd voor de financiering en moet er 
dan dus het nut van inzien. Wij zoeken mensen die zich daarvoor willen 
inzetten.

Mensen die zich voor een onderwerp aanmelden hoeven dat natuurlijk 
niet alleen uit te voeren, de kerngroep helpt mee.

Geef je op via groningen@fietsersbond.nl of bij Màrria van Winkel, 
tel: 050-5774507.

Màrria van Winkel

Kerngroepleden gevraagd voor regiotram, fietsenstalling 
Forum en fietsrouteplanner
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--BETER BRUGGENPLAN OOK BETER VOOR 
FIETSERS-----------------------------------------

In het kader van de aanpak van het Van Starkenborghkanaal, dat breder 
moet worden om grote containerschepen te kunnen doorlaten, moeten 
ook de bruggen over dit kanaal aangepakt worden. Voor het traject tus-
sen Aduard en Dorkwerd (bij de stad Groninger nieuwbouwwijk Reitdiep) 
gaat het om twee bruggen. De bruggen moeten hogere schepen kun-
nen doorlaten. Een groep bewoners uit Dorkwerd en Aduard heeft een 
plan bedacht om niet twee, maar drie bruggen aan te leggen: het Beter 
Bruggenplan. De twee bruggen bij Aduard en Dorkwerd zouden alleen 
nog voor fietsers en voetgangers toegankelijk zijn. Voor het autoverkeer 
zou een nieuwe brug aangelegd worden halverwege, ter hoogte van het 
Aduarderdiep. Via een nieuwe weg langs het Aduarderdiep zou deze 
route bij Nieuwklap aansluiten op de Friesestraatweg. 

Voor fietsers heeft dit plan veel voordelen. Er ontstaan zo twee autovrije 
fietsroutes, één door Aduard en één vanuit de wijk Reitdiep via Dorkwerd 
en de nieuwe fietsbrug naar het gebied Middag/Humsterland en het 
Reitdiepdal. De provincie Groningen heeft het plan inmiddels bekeken 
en het samen met een aantal alternatieven die voor fietsers minder 
aantrekkelijk zijn, in de inspraakprocedure gebracht. Het aanleggen van 
twee fietsbruggen en één nieuwe autobrug is duurder dan het vervangen 
van twee bestaande bruggen en daardoor is het nog onzeker welk plan 
het zal halen. De bewoners van de dorpen ten noorden van het Van 
Starkenborghkanaal zijn in meerderheid tegen het Beter Bruggenplan, 
omdat ze bang zijn dat ze meer tijd kwijt zijn met dit alternatief. De com-
missie verkeer van de gemeenteraad in Groningen heeft zich unaniem 
uitgesproken voor het Beter Brugggenplan. 

De Fietsersbond van de afdeling Groningen kiest ook voor het Beter 
Bruggenplan, omdat dit plan voor fietsers een grote verbetering betekent 
ten opzichte van de huidige situatie. Fietsers hoeven zich in Aduard niet 
langer samen met veel autoverkeer op dezelfde weg door Aduard te 
wurmen. De gevaarlijke route langs Dorkwerd via de Hogeweg veran-
dert ook in een rustige fietsroute die door scholieren en forenzen vanuit 
Noordwest Groningen gebruikt kan worden en door recreatieve fietsers 
die vanuit de stad het mooie landschap van Middag-Humsterland en het 
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Reitdiepdal willen verkennen. Wij hebben daarom een brief gestuurd 
naar de Stuurgroep vanuit Provincie en Stad die een besluit moet ne-
men over de bruggenaanpak, waarin we bepleiten dat er een keus voor 
het Beter Bruggenplan wordt gemaakt. Als dat meer geld kost, dan is 
het dat ook zeker waard omdat er een veel veiliger en een voor fietsers 
veel aantrekkelijkere situatie ontstaat. Wij hopen dat de bestuurders ons 
advies zullen opvolgen. 

Harrie Miedema

--Hoe sterk is de eenzame fietser, die 
krom gebogen over het stuur…------------

In Groningen is dit niet meer nodig. Met de 
unieke Wind-Mee-Ritten hoef  je niet meer 
diep gebukt te gaan onder de harde wind. Bij 
deze ritten bepaalt de windrichting de bestem-
ming. Er zijn inmiddels negen bestemmingen 
van zo’n 50 km. Een comfortabele touringcar 
brengt u en uw fiets voor 10 € weer terug naar het startpunt. Ze vinden 
plaats op zondag 1, 15 en 29 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus. Meer 
info op www.windmeeritten.nl.

Hannie Poletiek
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--FIETSROUTEPLANNER--------------------------

Na de jaarvergadering op 11 maart werd de fietsrouteplanner gepresen-
teerd, door projectleider Mirjam van Bree.

Ook in de provincie Groningen willen we hiermee aan de slag; voor 
Utrecht, Gelderland, Friesland en Drenthe is de planner al klaar.
Gebruikers van de fietsrouteplanner kunnen veel verschillende wensen 
aangeven, zoals: kortste route, autoluwe route, sociaal veilige route 
(o.a. verlichting), makkelijk doorfietsen (wegdek, verkeerslichten), race-
fietroute, natuurroute, recreatieve route. 
Nadat de route is gepland kan deze worden gedownload op een GPS, 
een apparaatje dat dan werkt als een soort Tom-Tom: je ziet jezelf fiet-
sen op de kaart op het apparaat.

De provincie beschikt over de kaarten die als uitgangspunt gebruikt 
worden, en wordt ook gevraagd voor de financiering van de routeplan-
ner in die provincie. Daarna worden de vrijwilligers geworven, die naar 
een informatieavond kunnen, of hun vragen per mail of telefoon kunnen 
stellen. Een aantal vrijwilligers zijn klaar in hun eigen gebied en kunnen 
dan anderen begeleiden, er zijn nu 500 mensen actief. Ieder stukje weg 
heeft veertien kenmerken, die door de vrijwilligers worden ingevoerd. De 
mensen beginnen met het gebied dat ze willen doen, na 
enige tijd wordt bekeken welke gebieden nog ontbre-
ken. De kenmerken kunnen door verschillende mensen 
worden ingevuld. De vrijwilligers zijn heel verschillend, 
de gebruikers trouwens ook.
 
Wat kan de afdeling doen: informatie geven in het 
ledenblad (bij deze!) of op de website, meehelpen 
aan de voorbereiding zodat het vullen van de plan-
ner van start kan gaan. Leden die daaraan willen 
bijdragen zijn welkom. Het zou daarbij goed uitko-
men als zich hiervoor leden aanmelden die politici of 
ambtenaren van de provincie kennen, vooral die over 
toerisme/recreatie of verkeer gaan. Zie het colofon 
voor de gegevens.

Màrria van Winkel
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--Polders--------------------------------------

Op een gewone schooldag in februari vroeg een schooljuffrouw in 
Oldehove aan haar leerlingen of zij ook wisten wat een polder was en 
of zij misschien de naam van een polder kenden. De leerlingen kwamen 
op dat moment niet verder dan de naam van de Flevopolder te noemen, 
maar wat een polder is wisten zij niet te vertellen. Daar zit je dan ook 
voor op de basisschool: om dingen te leren – dus ook bijvoorbeeld dat 
de provincie Groningen vol met polders ligt.
Nu kende deze schooljuf iemand die wel weet wat polders zijn en dat 
waarschijnlijk ook nog wel uit zou willen leggen aan haar leerlingen. 
Deze meester voor één dag wilde aanschouwelijk onderwijs geven en 
zo ging de hele klas er op één van de eerste mooie lentedagen van die 
maand gezamenlijk op de fiets het Groningse landschap met zijn polders 
in. Dit in een lange sliert twee aan twee met hier en daar wat fel gekleurd 
hesjes om goed zichtbaar te zijn voor het overige verkeer.
En zo kreeg het lesje over de polders aan de randen van het Reitdiep 
ineens een hele brede toepassing. Je ziet de dijken, die tegenwoordig 
wat minder functioneel zijn dan in de middeleeuwen, je ziet de coupures 
in de dijken met de bijbehorende schotbalken om in geval van nood de 
coupure af te kunnen sluiten, je ziet de zijlen die zorgen voor de natuur-
lijke afwatering. Tijdens zo’n fietstochtje kun je ook de oneffenheden in 
het landschap laten zien, niet zomaar een toevallige bult bij een boerderij 
die er al heel lang ligt maar wel een oude wierde, of als kinderen net moe 
beginnen te worden van het fietsen even stilstaan bij een wiel.
Zo’n wiel is ontstaan door een overstroming in de tijd dat het water vanaf 
de Waddenzee en de Lauwerszee nog onstuimig opgezweept werd naar 
het Reitdiep. Er was nog geen dijk op Deltahoogte en de lage dijkjes 
begaven het meer dan eens. Op een mooie historische kaart, te vinden 
in het archief van het waterschap Noorderzijlvest, zijn die dijkdoorbraken 
nog te vinden. Niets is leuker dan kinderen te laten zien dat hun eigen 
omgeving nog verrassingen te bieden heeft.
Zo’n rondje op de fiets is tevens goed voor de conditie. Natuurlijk was het 
ook mogelijk geweest om in het veld foto’s te nemen en via de modern-
ste apparatuur in het klaslokaal te laten zien, nu ondergaan kinderen het 
proces: je ziet een dijk, klimt er eens op, kijkt onder het huisje waar de 
schotbalken liggen, je hoort bij de sluis de werking van een schutsluis 
en een spuisluis. Het zijn dingen die je bijblijven, je fietst langs dorpen 
met het woord ,,zijl” in hun naam. Dat kinderen enthousiast zijn bleek 
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later wel: sommige ouders die ,,toevallig” vrij waren wilden wel eens op 
school het verhaal horen en kwamen spontaan de klas in. Helaas was 
de praktijkles buiten op de fiets toen al voorbij, anders was de sliert nog 
veel langer geworden.
Zo leuk kan het hedendaagse onderwijs zijn: gewoon het veld ingaan 
en iemand zien te vinden die enthousiast is over zijn vak. En de juf 
kon gedurende het verdere schooljaar nog enkele keren bij die fietstocht 
aanhaken: weten jullie nog hoe dat zit met een polder? Natuurlijk wisten 
ze dat nog wel.    

Gazelle

--FIETSEN LANGS BEELDEN IN GRONINGEN------

De stad Groningen is 
rijk aan kunstwerken 
en beelden waarvan 
vele staan opgesteld 
in parken, plantsoe-
nen, op straat, aan 
gevels, enz. Om deze 
kunst in de openbare 
ruimte te bewonde-
ren is er op zondag 
29 juni en 3 augustus 
een fietstocht onder 
leiding van een gids. 
Zo wordt er gefietst 
langs beelden van 
o.a. Sjoerd Buisman, 
GerJan Mulder, Marte Röling en Jan Wolkers.
De gids vertelt de wetenswaardigheden. Op een bijzondere locatie is 
een pauze.
Vertrek 14.00 uur bij de bewaakte fietsenstalling (Rijwielshop) bij het 
Centraal Station in Groningen. Huur van fietsen kan geregeld worden. 
Meer info: www.kunstexcursie.nl
Reserveren aanbevolen: (050) 309 07 57.

Henk Bakker

foto henk bakker





Fietsersbond afdeling Groningen, Postbus 1061,9701 BB Groningen

Heb je een 
leuk (of minder leuk) ver-
haaltje op fietsgebied, laat het ons dan weten. 
Het mag maximaal zo’n 250 woorden bevatten, 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.
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