
snelb
in

der

afdelingsblad 

fietsersbond  afdeling Groningen 

jaargang 32 nummer 2

juni 2009

fietsparkeergarage onder forum wordt slecht bereikbaar, blz. 9



Postadres/redactieadres
Fietsersbond afdeling Goningen
Postbus 1061, 9701 BB Groningen.
groningen@fietsersbond.nl
niet voor adreswijzigingen, lid 
worden of opzeggen

Wijkposten gemeente Groningen
Over onveilige verkeerssituaties 
in de gemeente Groningen kun je 
de wijkpost bellen via de Dienst 
Openbare Werken, tel.: 
050-3678910 of 
www.eloket.groningen.nl, klik links 
bij Beheer en Verkeer, klik boven-
aan op Melding doorgeven.

Drukwerk Snelbinder
‘t Hartje, Groningen

Oplage Snelbinder
1200

Afdeling Groningen 
Voorzitter: vacature
Secretaris: vacature
Penningmeester: Harrie Miedema
Contactpersoon voor stad Groningen:
Foppe Nieuwenhuis, 06-10695207, 
e-mail: groningen@fietsersbond.nl
Provinciaal vertegenwoordiger: 
Frank Dijkstra, tel: 050-4031622, 
06-30581887
e-mail: provgroningen@fietsersbond.nl

Snelbinder
Eindredactie: Màrria van Winkel
Vormgever: HBA, Henk Bakker, Winde
Gesign. Ilustraties: Nico Visscher
Redactieadres = postadres

Internet
www.fietsersbond.nl/groningen
www.fietsersbond.nl

-- colofon -------------------------------------

De Snelbinder is het blad van de Fietsersbond afdeling Groningen. Deze 
afdeling behartigt zoveel mogelijk de belangen van de fietsers in de provin-
cie Groningen en de kop van Drenthe.

Adreswijziging, lid worden of opzeggen?
Geef dit door aan:

Fietsersbond, Postbus 2828, 3500GV Utrecht.
030-2918171, info@fietsersbond.nl



2009 juni jaargang 32 nummer 2 snelbinder-----
3 

snelb
in

der

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

We staan veel stil in dit nummer: fietsparkeren in de bewaakte stations-
stalling, Forum, Martiniziekenhuis en Stadsbalkon. Helaas staat de brug 
bij de ACM-locatie ook nog steeds stil, maar wat een mooie brug nu al. 
Natuurlijk willen we niet dat de oplossingen voor de Zuidelijke Ringweg 
ons tot stilstaan dwingt, dus daarover hebben we de stuurgroep voor 
deze weg een brief gestuurd.
Gelukkig komen we ook in beweging: bij Fietsen als medicijn, de 
jaarlijkse fietstocht in augustus en het voorstel om op de fiets naar het 
schoolzwemmen te gaan. En met de Duofiets waarmee iemand die niet 
alleen kan fietsen er toch op uit kan. Het stukje daarover kwam onge-
vraagd van een van de leden, waarvoor nog hartelijk bedankt! Hierbij 
meteen een oproep aan de andere leden om ook stukjes in te leveren 
over interessante fietsonderwerpen. Bijvoorbeeld je fietsvakantie van 
deze zomer?
Maar nu eerst veel leesplezier!

--In ‘t weekend gratis stallen---------------

Naast het Stadsbalkon bij het Groninger Hoofdstation zit de bewaakte 
stalling. In het weekend, als het Stadsbalkon overvol is, kun je daar 
tegenwoordig gratis je fiets stallen. De precieze tijden zijn van vrijdag-
middag 13.00 uur tot zondag-op-maandagnacht 1.15 uur (aankomsttijd 
laatste trein van zondag). Let wel goed op dat je je fiets niet eerder 
brengt of later ophaalt, want dan moeten alle dagen worden betaald.
Dit is een proef van de gemeente Groningen die nog tot het eind van het 
jaar duurt.
Op vrijdag 24 april reikte wethouder Karin Dekker een bloemetje uit 
aan de 10.000ste die van deze mogelijkheid gebruik maakte. Dit is zes 
weken later dan op z’n vroegst had gekund, want er zijn 1000 plaatsen. 
Tien weken na het ingaan op 1 januari had die 10.000ste staller er dus 
kunnen zijn. In werkelijkheid waren er tot 24 april gemiddeld 10.000 / 16 
= 625 plaatsen per weekend in gebruik, ook niet weinig.
Met dit stukje weten nog meer mensen hiervan, waardoor het gebruik 
verder kan toenemen en deze proef zeker slaagt!

Màrria van Winkel
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--De duofiets-----------------------------------

Een prachtig fenomeen voor degenen die niet (goed) meer kunnen 
fietsen is de duofiets. Mijn eerste kennismaking met deze fiets was een 
paar jaar geleden. Bij het bejaardenhuis Viskenij in Baflo vroegen ze 
vrijwilligers om met bewoners te gaan fietsen en ik heb me hiervoor 
aangemeld. Van ongeveer april t/m oktober is het weer goed genoeg 
om er op uit te gaan en beide partijen genieten dan volop. De ritjes gaan 
naar Tinallinge, Eenrum, Winsum, Warffum of Rasquert – met gelukkig 
een hulpmotortje voor alle ‘bulten’ (= wierden). Veel vanouds bekende 
plekken waar de mensen nu op een andere manier niet meer kunnen 
komen. Vaak fietsen ze al een tijd niet meer, maar hebben het altijd wel 
graag gedaan. Het is fijn om op deze manier mensen blij te maken.
In september ben ik met mijn moeder in Heerenveen met de duo-
fiets op stap geweest. Daar bestaat de mogelijkheid om hem bij een 
Thuiszorgwinkel te lenen tegen een borg van € 100,-. Ze hebben er ook een 
tandem die geschikt is voor mindervaliden. Het was heerlijk om met mijn 
moeder naar een plas 
te fietsen (De Heide) 
en daar van ons 
meegebrachte eten 
en drinken te genie-
ten. ’s Middags nog 
een tochtje naar het 
prachtige Nannewiid 
(zie foto); we hebben 
allebei genoten.
En nu heb ik mij ook 
in Winsum bij bejaar-
denhuis Winkheem 
aangemeld als vrijwil-
ligster voor de duo-
fiets. Wat mij betreft: 
als je vrijwilligerswerk 
wilt doen is dit een 
aanrader!

Winsum, 
Minke Kuipers
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--Fietsen als medicijn-------------------------

Overgewicht, Hart- en vaatziekten, Diabetes, Depressie
Nieuwe uitgave van de Fietsersbond

Op 28 februari werd  dit boek gepresenteerd op de Fiets- en Wandelbeurs. 
De Fietsersbond vraagt hiermee aandacht voor de positieve effecten 
van het fietsen op de gezondheid.
In het boek leggen gewone mensen uit hoe ze met fietsen weer grip 
krijgen op hun eigen gezondheid en vertellen deskundigen over de me-
dische waarde van fietsen. In de marge worden tips gegeven waar je op 
moet letten als je gaat fietsen met of zonder aandoening.

Aan leden van de 
Fietsersbond is dit 
boek niet besteed. 
Die weten wel hoe 
gezond en ontspan-
nen het is om de 
fiets te nemen. Het 
is natuurlijk bedoeld 
voor mensen die niet 
uit de auto te krijgen 
zijn. Het is om hen 
te overtuigen dat ze 
heel wat aan gezond-
heid kunnen winnen 
door dagelijks de 
fiets te nemen. Bij die 
mensen moet dit boek 
onder de aandacht 
worden gebracht. Of 
bij onze lokale over-
heid. Om hen in te 
laten zien dat ze een 
heel eind op weg zijn 
met hun nota lokaal 
gezondheidsbeleid 
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als ze het fietsen stimuleren in hun gemeente.

Toevallig heb ik net gehoord dat al dat gesport het overgewicht niet 
terugdringt. Onderzoek toont aan dat er geen verschil is in gewichts-
afname tussen mensen die een dieet volgen gecombineerd met extra 
energiegebruik of een dieet zonder dit extra energiegebruik. Het ge-
bruik wordt namelijk gecompenseerd, door meer te gaan eten of door 
daarna minder te bewegen (met de auto naar de sportschool). Aldus 
K. Westerterp, hoogleraar Humane Energetica, vakgroep Humane 
Biologie, Universiteit van Maastricht. 
Kortom allemaal uit de fitnesscentra, op de fiets. Daarmee gebruik je 
energie geleidelijk en compenseer je niet.

Wie het boek wil lezen: het is verkrijgbaar bij de Fietsersbond voor € 
5,95 exclusief € 2,50 verzendkosten. Voor specifieke acties worden 
exemplaren gratis beschikbaar gesteld.

Hannie Poletiek

--Verbetering fietsverbinding 
Bedum-Groningen-----------------------------

De provincie en de gemeenten Groningen en Bedum maken plannen 
voor een hoogwaardige fietsverbinding tussen Groningen en Bedum. In 
ambtelijke termen moet de bestaande fietsverbinding opgewaardeerd 
worden tot een zogenaamde ‘fietsroute Plus’. Dit begrip staat voor com-
fort, doorstroming, beschutting, aantrekkelijkheid en veiligheid.
De projectgroep die met het ontwerp van de fietstroute is belast, heeft 
intussen een voorkeur ontwikkeld voor een route die vanaf Groningen 
aan de oostzijde van de Groningerweg loopt om ter hoogte van de N-46 
deze weg te kruisen en de route te vervolgen langs de westzijde van de 
Groningerweg. De oversteek zal worden geregeld via een nieuw aan 
te leggen rotonde. Dit zal tevens de enige oversteek zijn, die dus wel 
gelijkvloers wordt uitgevoerd. Er zijn meerdere tracés bedacht, maar die 
zijn allemaal afgevallen wegens kosten, verkeerstechnische redenen, 
een te grote inbreuk op het landschap of eerder ingebrachte bezwaren. 
Het huidige voorkeurstracé is nog geen beklonken zaak, omdat dit 
duurder uitvalt dan voor het traject eerder is uitgetrokken. Men studeert 
nu op mogelijkheden van een ‘zuiniger’ uitvoering. De planning voorziet 
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nog in een informatieve bijeenkomst voor belanghebbenden, ergens 
in september 2009. Daarna zal Gedeputeerde Staten zo mogelijk een 
definitief besluit nemen. De werkzaamheden kunnen dan begin 2011 
worden gestart om deze aan het eind van dat jaar nog af te ronden.
De Fietsersbond houdt de planontwikkeling nauwlettend in de gaten en 
zal gebruik maken van haar mogelijkheden om invloed uit te oefenen.
De aandachtspunten die nu zijn geïnventariseerd, betreffen de afstand 
tussen weg en fietspad, de verlichting van de route, de positie van de 
brug bij Ellerhuizen (ligt nu bijna haaks op de route), het al dan niet 
toelaten van bromfietsers en – last but not least – de uitvoering van de 
oversteek van de Groningerweg. Wat dat laatste betreft: waarom geen 
tunneltje, zodat de doorstroming niet hoeft te worden onderbroken? En 
wie weet wat de bezuinigingsronde die nu plaatsheeft nog voor verras-
singen biedt.
Uiteindelijk zal sprake moeten zijn van een echte hoogwaardige verbin-
ding, zonder te veel belangrijke concessies. Aan die belofte zullen we 
Gedeputeerde Staten houden!

Intussen ontvangen we graag reacties van gebruikers van de bestaande 
fietsroutes tussen Groningen en Bedum, zodat we die in onze afwegin-
gen kunnen meenemen.
Mail deze naar hvdgrinten@tiscali.nl.

Ulrum, Bart van der Grinten

--Fietsoversteek Hornbach------------------

Hierbij twee foto’s 
genomen aan de 
Groningerweg 
bij de bouwmarkt 
Hornbach.
Dit is de plaats 
waar fietsers, die 
bij Hornbach hun 
inkopen hebben 
gedaan, de rijweg 
en de tussenberm 
tussen rijweg en 
fietspad over moe-



2009 juni jaargang 32 nummer 2 snelbinder-----
9 

snelb
in

der

ten steken om op het 
fietspad te komen. 
Op foto 1 is te zien, 
dat de fietsers over 
een onverharde 
tussenberm moeten 
fietsen.
Op foto 2 is dit ver-
hard met klinkers. 
Tevens is hier te 
zien, dat de fietsers 
ook mogen rijden over de aldaar aanwezige hobbels!! Dit zijn verticaal 
uitstekende klinkers, aangelegd tijdens de bouw van sluis en gemaal 
Stad en Lande.
Je vraagt je af: was er geen mogelijkheid die verhoogde klinkers op een 
architectonisch verantwoorde wijze in het wegdek te laten zakken zodat 
de fietsers over een vlak wegdek kunnen beschikken?

Foppe Nieuwenhuis

--FIETSPARKEERGARAGE ONDER FORUM 
WORDT SLECHT BEREIKBAAR--------------------

De Fietsersbond heeft twee jaar geleden en brief naar de gemeente 
gestuurd met een tiental wensen voor de nieuwe fietsparkeergarage 
onder het Groninger Forum/Nieuwe markt. Enkele weken geleden had-
den twee leden van de kerngroep overleg met een RO/EZ-medewerker 
die de plannen voor de fietsparkeergarage aan het intekenen was. 
De projectleider van het Forum wilde niet met ons praten. Tijdens het 
gesprek bleek dat de ambtenaar onze brief met wensen voor de fiets-
parkeergarage nooit gezien had en bij het bekijken van de tekeningen 
bleek dat met bijna geen enkele wens van de Fietsersbond rekening was 
gehouden. Het enige positieve aan de garage is het aantal plaatsen, dat 
mede onder druk van de gemeenteraad is uitgebreid naar 1500, en het 
feit dat de garage gratis bewaakt wordt. 

Grootste probleem met de nieuwe garage wordt de slechte toegankelijk-
heid. De garage wordt niet direct bereikbaar vanaf de Grote Markt. Er 
komen twee ingangen (Popkenstraat en via een steeg die uitkomt op de 
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Poelestraat) die via een vrij steile trap naar 
beneden lopen. De Fietsersbond had 
juist aangedrongen op een directe toe-
gang vanaf de Grote Markt en op een 
ingang die niet via een steile trap zou 
lopen, maar via een brede, langzaam 
aflopende hellingbaan. De ingang 
via de Popkenstraat is moeilijk te 
vinden (zijstraat van Martinikerkhof/
St. Jansstraat), terwijl de ingang 
vanuit de Poelestraat niet fietsend 
bereikt kan worden omdat fietsen 
in de Poelestraat niet is toegestaan. 
Daarnaast is er geen ruimte voor 
voorzieningen in de garage zoals 
fietsverhuur (OV-fiets!), fietsreparatie, 
boodschappendienst enz, die de 
garage voor fietsers aantrekkelijk 
moeten maken. 

De Fietsersbond is teleurgesteld 
dat de gemeente te weinig reke-
ning gehouden heeft met onze 
wensen. Gevreesd moet worden 
dat de fietsparkeergarage onder 
het Forum vooral gebruikt zal 
worden door mensen die in 
het Forum moeten zijn en dat 
mensen die op en om de Grote Markt boodschappen doen, de garage 
links zullen laten liggen. Volgens de ambtenaar van RO/EZ valt er nau-
welijks nog iets te veranderen aan de plannen. De Fietsersbond ziet 
daarom de fietsparkeergarage onder het Forum als een gedeeltelijke 
mislukking en wij richten ons vizier daarom op een mogelijke fietspar-
keergarage onder de nieuwe noordwand. Die garage moet dan maar 
een goed toegankelijke en gemakkelijk vindbare plek worden, waar 
mensen die in de binnenstad moeten zijn graag hun fiets gaan stallen. 
Hierdoor kunnen dan ook veel fietsen van straat verdwijnen, waar de 
winkeliers weer blij mee zullen zijn.

Màrria van Winkel
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--FIETSERSBOND WIL UITSTEL BESLUIT OVER 
ZUIDELIJKE RINGWEG----------------------------

Van 11 tot en met 29 mei waren er in de Mediacentrale in Groningen zes 
maquettes te zien over de mogelijke tracés voor de Zuidelijke Ringweg. 
Bij het bestuderen daarvan hebben we natuurlijk vooral gelet op de ef-
fecten voor fietsers. Opvallend was dat bij verschillende alternatieven 
nog erg onduidelijk is welke fietsverbindingen kunnen blijven bestaan 
en welke verdwijnen. Dit maakt een afweging tussen de alternatieven 
erg lastig, zo niet onmogelijk. Daarom hebben we bij de stuurgroep 
Zuidelijke Ringweg gepleit voor uitstel van het besluit over één of twee 
voorkeursoplossingen.

Ons voorlopige oordeel luidt als volgt:
We zien de varianten Parallelstructuur en Alle Richtingen als de slechtste 
oplossingen voor het fietsverkeer vanwege de lange, onveilige fietstun-
nels. De varianten Tunnel en Zuidtunnel lijken ons de oplossingen die 
het fietsverkeer de minste barrières en hinder gaan geven. De tunnel-
oplossing zou nog beter scoren als de aansluitingen op de Hereweg 
zouden worden geschrapt. Daardoor zou namelijk de fietstunnel bij de 
Papiermolen behouden kunnen blijven. 
Als alleen de voorkeursoplossingen van de stuurgroep in aanmerking 
kunnen komen lijkt De weg op palen de variant met de minste barrière-
werking en hinder voor het fietsverkeer.

In de inspraakreactie/zienswijze die we aan de stuurgroep Zuidelijke 
Ringweg hebben gestuurd staat ook uitgangspunten we hanteren. Het 
gaat dan vooral om de bestaande routes die de ringweg kruisen, om de 
manier waarop extra barrières worden opgelost – nu vooral met fietstun-
neltjes in plaats van fietsbruggen – en om de voorrang van fietsers op 
extra aan te leggen rotondes. Meer hierover is te lezen op de website: 
www.fietsersbond.nl/groningen.

Tot slot hebben we gevraagd om betrokken te worden bij de verdere 
uitwerking van de alternatieven voor het optimaliseren van de oplos-
singen die voor het fietsverkeer worden gekozen.

Bert Bellert
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--Fietsparkeren bij Martiniziekenhuis 
wordt beter-----------------------------------

Iedereen die per fiets het nieuwe Martiniziekenhuis bezocht vlak nadat 
het in gebruik was genomen, weet dat die fiets daar moeilijk te stallen 
was. Gelukkig zijn de tijdelijke rekken bij de hoofdentree nu al een stuk 
ruimer neergezet en komt er na de zomer verdere verbetering. Op dit 
moment is men bezig met een goede fietsenstalling voor het personeel, 
inclusief oplaadpunten voor elektrische fietsen. Door dat laatste nemen 
de ziekenhuiswerknemers die van net iets verder weg komen ook mak-
kelijker de fiets.
Als de personeelsstalling klaar is, komt er waarschijnlijk meer plek in de 
rekken bij de hoofdingang, die enkel voor de bezoekers bedoeld zijn. 
Omdat ook het probleem van het kort-autoparkeren bij de hoofdentree 
nog geregeld moet worden, is er dan tijd voor tellingen van geparkeerde 
fietsen en om op proef zogeheten ‘nietjes’ te plaatsen: U-vormige buizen 
met de twee poten in de grond, waar een fiets tegenaan kan leunen en 
aan kan worden vastgemaakt. Onze verwachting is dat in de herfst het 
fietsparkeren bij het Martiniziekenhuis verlost kan zijn van zijn kinder-
ziektes – wel mooi voor een ziekenhuis…

Màrria van Winkel

--Fietsbrug bij ACM-locatie------------------

Hier een foto van de nu nog omhoog 
staande fietsbrug over het Reitdiep 
bij de voormalige ACM-locatie. Als 
de brug straks in bedrijf wordt geno-
men betekent dit een aanzienlijke 
verkorting van de fietsroute tussen 
de wijken Paddepoel/Oranjewijk en 
Vinkhuizen/Kostverloren. Maar het 
zit deze brug niet mee, de opening 
is door technische mankementen al 
twee keer uitgesteld… 

Màrria van Winkel
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--Een nieuwe lente, nieuwe geluiden – uit 
de provincie-----------------------------------

Na mijn oproep in de vorige Snelbinder kan ik melden dat we versterking 
in onze actieve gelederen hebben gekregen:

Han Landsbergen heeft met veel enthousiasme zich gestort op de ver-
dubbeling van de N33 tussen Bareveld en Zuidbroek. Hij woont zelf er 
vlakbij in Bareveld en weet veel van de regionale situatie daar, die hij 
regelmatig op zijn ligfiets verkent.
Han en ik hebben om te beginnen ons op de hoogte gesteld hoe de 
plaatselijk politiek ermee bezig is en we hebben een gesprek gehad met 
Eddy Jager van het ambtelijk team van de gemeente Veendam.
Zo hebben we rechtstreeks inzicht gekregen in een drietal mogelijke 
fietsknelpunten, waarbij ook helder werd dat er kansen zijn om vroeger 
ontstane knelpunten te verbeteren of zelfs op te lossen: (1) de voor-
rangssituatie bij het omvangrijke kruispunt bij Bareveld, (2) de regulering 
van de fietswegen vanaf de kruising N33/N366 naar het centrum van 
Veendam en (3) het inrichten van een – nu nog illegaal – fietspad naar 
Scheemda naast de met de N33 kruisende spoorlijn in de gemeente 
Menterwolde.
Ook is inmiddels afgestemming geweest met de afdeling Drenthe, waar 
de N33-verdubbeling van Assen naar Bareveld door Gert Oostergetel 
wordt behandeld.

Bart van der Grinten woont sinds ongeveer een jaar in Ulrum. Hij heeft 
in zijn vorig leven in “het Westen” gewerkt en gewoond en is nu al ver-
knocht aan het fietsen in onze provincie. Al fietsend heeft Bart grote 
delen van het Hooge Land en het Westerkwartier verkend. Als jurist kan 
hij van veel waarde worden voor onze afdeling, zoals al is gebleken in 
de laatste kerngroepvergadering, waar hij voor ’t eerst aanwezig was.
Onlangs hebben we samen een oriënterend bezoek gebracht aan 
Rolf Dijkstra, provinciaal beleidsambtenaar Verkeer en Vervoer. Naar 
aanleiding hiervan heeft Bart met voorrang de fietsroute-plus Bedum-
Groningen in behandeling genomen, zoals je elders in deze Snelbinder 
kunt lezen.

Rest mij tot slot nog ’t een en ’t ander te melden over de fietsrouteplanner. 
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Door de Grontmij wordt in opdracht van de provincie hard gewerkt aan 
een basisplan van het fietsroutenetwerk, dat de gehele provincie beslaat 
en onder het poëtische motto: Van Hongerige Wolf naar Doodstil. 
De fietser fietst over bestaande fietspaden en gaat van knooppunt 
naar knooppunt. Een knoop punt is een (genummerd) keuzepunt waar 
verschillende routeverbindingen zich splitsen. Er staat een paneel met 
informatie over het vervolg van de route. Zo ontstaat een scala aan keu-
zemogelijkheden. Iedereen kan een eigen route naar keuze ontwikkelen. 
De verbindingen tussen de knooppunten zijn tweezijdig bewegwijzerd.
De eerste resultaten zijn inmiddels aangeboden aan de begeleidende 
projectgroep, waarin ook de Fietsersbond is vertegenwoordigd. Het 
conceptnetwerk is middels ingetekende kaarten weergegeven. Deze 
kaarten worden bestudeerd en zo nodig verbeterd door experts, men-
sen die bekend zijn met een deel of het gehele fietswegennet in onze 
provincie. Van de Fietsersbond zijn dat: 
Centraal: Hannie Poletiek, Harrie Miedema en Bert Bellert.
Oost: Igor Niklewicz, Eric Ritsema.
Noord: Rudolf Stoter.
West: Frank Dijkstra.
Gelet op deze verdeling kunnen we nog best enkele experts uit de drie 
decentrale regio’s gebruiken.
Wordt onze provincie voor fietsers ook nog eens “Ain Pronkjewail in 
golden raand”.          

Aduard, Frank Dijkstra

--Jaarlijkse fietstocht afdeling 
Groningen - 23 augustus 2009---------------

Bij deze nodigen we alle leden van harte uit om mee te fiet-
sen met de jaarlijkse fietstocht van onze afdeling op zondag 
23 augustus 2009. We vertrekken om 13.30 uur vanaf de 
Werkmanbrug tussen hoofdstation en Groninger Museum. 
Rond 17.00 uur zijn we terug in de stad. De tocht is ongeveer 
38 km en onderweg zullen we pauzeren onder het genot van 
een kopje koffie of thee. 
De tocht staat dit jaar geheel in het teken van de fietsrouteplan-
ner en knooppuntenroutes. Omdat we deze in de provincie Groningen 
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nog niet hebben (maar wel druk bezig zijn deze te maken) 
gaan we op bezoek bij onze provincie-zuiderburen binnen de 
afdeling. In Noord-Drenthe functioneert de fietsrouteplanner 
namelijk al wel. Hoewel hun knooppunten nog niet tot in het 
noorden reiken – maar wie weet hoe ver het is in augustus?
We zullen volgens een vooraf digitaal geplande route fietsen. 
Maar ook zullen we fietsroute-bordjes volgen. En voor de lief-
hebbers onder ons, de route kan ook op de GPS worden gezet 
(Garmin). Mocht je zelf geen GPS hebben, dan kun je deze huren bij 
Bever. Voor een weekend kost dit 22 €. De route wordt dan vooraf naar 
je gemaild (of we vragen Bever om deze in de GPS te zetten).
Voor ons is het wel handig te weten wie er mee gaan. Schrijf je in bij 
Hannie Poletiek: hannie.poletiek@xs4all.nl of tel: 050-5264146. Geef  je 
e-mail door en met hoeveel mensen je deel zult nemen aan de tocht. Als 
je geen e-mail hebt geef dan je telefoonnummer 
door.
We hopen met veel belangstellenden een mooie 
tocht te kunnen maken! 

Hannie Poletiek

Op de fiets naar schoolzwemmen

In de gemeente Groningen gaan alle kinderen in groep 4 en 5 iedere 
week schoolzwemmen. Zodra het zwembad verder dan 1 km van de 
school ligt komt de bus voorrijden. En dat terwijl ieder kind op die leeftijd 
zou moeten kunnen fietsen. Wij pleiten er dan ook voor om de kosten 
van de bus om te zetten in fietsplezier voor en na het zwemmen. Door 
de kinderen te laten fietsen, leren ze niet alleen zwemmen maar ook 
dat het heel normaal is om korte afstanden op de fiets af te leggen. De 
gemeente kan dan investeren in helmen en reflecterende hesjes voor de 
kinderen, in school-leen-fietsen voor kinderen die de fiets niet hebben 
meegenomen, in extra lessen verkeersveiligheid voor deze groepen, 
enz...
Kortom de gemeente bespaart niet alleen veel geld maar werkt ook aan 
een gezonde jeugd en een goed milieu. Als duurzaamste stad is de 
gemeente dit wel verplicht aan zijn jonge inwoners.

Màrria van Winkel
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--Korter stallen Stadsbalkon: hoe bekend 
maken? Oproep--------------------------------

Het Stadsbalkon is een zo goede fietsparkeervoorziening dat ‘ie bijna 
aan z’n eigen succes ten onder gaat. Dat wil natuurlijk niemand, dus 
daarom is de gemeente bezig met een aantal maatregelen.
Ten eerste komen er klemmen bij aan de Achterweg. Ten tweede wordt 
de fietsflat opgeknapt en komen er uitschuif-etagerekken zoals in het 
Stadsbalkon zelf. Overigens is er boven in de fietsflat ook nu vaak nog 
ruimte, dus als je in het weekend haast hebt kun je meteen daarheen. 
Ten derde is de bewaakte stalling nu gratis in het weekend, waarover je 
elders in deze Snelbinder kunt lezen.
Ten vierde komt er een centraal punt waar mensen hun fiets kunnen 
ophalen als die is weggehaald (meestal bij gevaarlijk stallen) of als die 
is teruggevonden na te zijn gestolen. Als dit centrale punt er is gaat ook 
de vijfde maatregel in: in het stadsbalkon mag een fiets dan maximaal 
veertien dagen worden gestald. Die termijn is nu vijf weken (!), bijna 
alsof het Stadsbalkon je fietsenschuurtje is en dat is natuurlijk ook weer 
niet nodig.
Nou wil de gemeente natuurlijk graag dat de gebruikers van het 
Stadsbalkon straks heel goed weten hoe lang hun fiets er voortaan mag 
staan. Eén mogelijkheid is dit bekend te maken bij de studenten- en 
studieverenigingen, maar daarmee heb je niet alle gebruikers te pakken. 
Die gebruikers zijn vooral in het Stadsbalkon zelf te vinden, maar letten 
niet op als ze hun fiets komen brengen, en hebben al geen interesse 
meer als ze ‘m weer ophalen.

Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat iedereen straks weet dat je je 
fiets niet langer dan twee weken op het Stadsbalkon kunt laten staan?
Ben je creatief en krijg je hiervoor mooie ideeën, mail die dan naar: 
groningen@fietsersbond.nl. Alvast bedankt!

Màrria van Winkel
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--Bruggen verbinden-------------------------

Het is een open deur deze titel: “bruggen verbinden”. Als een brug 
openstaat wordt er niets verbonden, het verkeer op de vaarweg heeft 
dan even alle ruimte terwijl het landverkeer, lijdzaam, wacht. Bij de 
Oostersluis in de stad is er een alternatief: staat de ene brug open 
dan is er altijd nog een mogelijkheid om door te fietsen naar de brug 
bij de andere sluisdeur, die nooit tegelijkertijd kan openstaan. Bij die 
Oostersluis wordt duidelijk waarom er sluizen zijn, het water in het 
Eemskanaal en het Winschoterdiep staat beduidend hoger dan in het 
Van Starkenborghkanaal. De volgende hindernis dient het scheepvaart-
verkeer bij Gaarkeuken te nemen waar het peil van het Friese water 
weer anders is dan op het tussenliggende stuk. Voor een fietser die het 
hele stuk langs het kanaal fietst (ongeveer 20 kilometer) valt er wel wat 
te zien, ook al is het kanaal ogenschijnlijk lang en kaarsrecht.
Honderd jaar geleden waren er nog geen ingewikkelde procedures om 
een grote verbinding aan te leggen. Het kanaal werd gewoon gegraven 
van het ene punt naar het andere punt. Onderweg liggen tien bruggen 
als verbinding van de ene oever naar de andere oever; ter hoogte van 
het Reitdiep ligt de historische boogbrug die, eindelijk, gerestaureerd 
wordt. Tenminste vier bruggen worden in de komende jaren vervan-
gen: de spoorbrug bij Zuidhorn, de bruggen bij Aduard, Dorkwerd en 
Noordhorn. De drie laatste zijn tafelbruggen waarbij het hele brugdek 
keurig hydraulisch omhoog wordt geschoven. Met die vervanging valt er 
in de komende jaren wat te beleven, er wordt gewerkt aan een eigentijds 
kunstwerk. Dat woord heeft iets dubbels in zich. Hopelijk is het niet alleen 
een infrastructureel kunstwerk als oeververbinding maar wordt het ook 
iets moois om te zien. Het spektakel zit er natuurlijk in als het brugdek 
wordt uitgenomen en het nieuwe op zijn plaats wordt gebracht. In dat 
rijtje komt er zelfs nog een bij, weliswaar niet voor langzaam verkeer 
maar het werk is er niet minder om. Bij Noordhorn wordt een nieuwe weg 
aangelegd. Er komt over het kanaal een hoge vaste brug.
In de stad zelf worden ook nieuwe verbindingen over het water gemaakt: 
bij Leegkerk over het Aduarderdiep, bij Westpoort over het Hoendiep en 
bij het Jaagpad over het Reitdiep. Bruggen zijn onmisbare schakels voor 
wie van de ene naar de andere oever wil. Lastig te bereiken plekken 
worden door een brug beter bereikbaar gemaakt. Groningen is een goed 
voorbeeld hoe routes op elkaar afgestemd kunnen worden, al is dat bij 
Woltersum destijds misgegaan. Daar is de weg die er in het dorp was 
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zonder pardon doorsneden toen het Eemskanaal werd gegraven, het 
alternatief ligt enkele kilometers verderop: de Bloemhofbrug. Incidenteel 
neemt een pont de ontbrekende schakel in de fietsverbinding over (met 
name in Gelderland, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland zijn nog vrij veel 
pontveren in gebruik).
Zijn woorden ook bruggen? Ja, zij vormen de pijlers om een brug te 
slaan, woorden dragen een boodschap uit. Er is iemand die een ge-
dachte uitspreekt of opschrijft en er is iemand die de woorden leest, het 
brugdek is de betekenis van die woorden. Bruggen verbinden, woorden 
verbinden, en al fietsend maakt u gebruik van vele verbindingen.

Gazelle

Ongeveer 2007, De Eemspoort, Groningen
Eerst hadden de fietsers ook voorrang op de rotondes, maar automobilisten werden beloond voor 
hun fouten: ze kregen voorrang op de fietsers. Het bord is uit protest omgedraaid?
Foto en tekst henk bakker





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)


