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

In dit nummer veel nieuwe dingen: de voorzitter stelt zich voor en de 
nieuwe werkwijze in de kerngroep komt aan de orde.
Ook iets dat al speelde maar nu af is en dus ook nieuw: het fietsknoop-
puntennetwerk en de fietsrouteplanner. Die laatste is daarmee landelijk 
geworden!
Verder een paar oproepen voor nieuwe actieve leden: organisators 
die de werkgroep Acties willen versterken en verslagleggers voor de 
kerngroepbijeenkomsten. Ook een oproep om je e-mailadres door te 
geven op de landelijke website, zodat we je in de herfst de nieuwe 
digitale nieuwsbrief kunnen sturen.
Om het alleen bij de nieuwe dingen te houden: de deadline voor het 
volgende nummer is op zondag 28 oktober, de laatste zondag van de 
herfstvakantie.
Voor nu veel leesplezier!

--GEDEPUTEERDE BOUMANS KOMT OP VOOR DE 
FIETS---------------------------------------------

Tijdens de jaarvergadering van de Fietsersbond Groningen op 
13 maart hield de verkeersgedeputeerde van Groningen, Mark 
Boumans (VVD), een gloedvol betoog voor de fiets. De provincie 
Groningen heeft een nieuwe Beleidsnota Fiets opgesteld en Boumans 
kwam dit toelichten. Helaas is er slechts beperkt geld beschikbaar voor 
fietsprojecten (2 miljoen euro voor vier jaar). Wel lift het fietsverkeer 
nu veel meer dan vroeger mee met andere verkeersprojecten, zoals 
de aanleg van wegen. Ook de aanleg van Fietsroutes-plus is nieuw. 
Recentelijk is de eerste tussen Groningen en Zuidhorn geopend en er 
staan nog drie in de planning: van Groningen naar Bedum, Ten Boer 
en Winsum. Deze worden de komende jaren aangelegd met geld van 
de provincie, de gemeenten en van de Regiovisie Groningen-Assen. 
Boumans ziet een mooie combinatie van de fietsroutes-plus en de 
opkomst van elektrische fietsen (E-bikes). Door het toenemende 
gebruik van E-bikes kunnen fietsers nu langere afstanden afleggen 

DEADLINE NUMMER 3: ZONDAG 28 OKTOBER
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naar hun werk en dat kan dan via de 
Fietsroutes-plus.

De provincie Groningen is ook bezig met het 
opknappen van de treinstations; in het kader 
daarvan komen er meer fietsparkeerplaatsen en 
komt er meer ruimte voor andere voorzieningen. 
De Fietsersbond wil ook graag op meer 
plekken in de provincie OV-fietsen; nu 
zijn die slechts te huur op de stations 
van Groningen en Winschoten. De 
gedeputeerde vindt dit een goed 
idee en wil zich hier hard voor 
maken. De Beleidsnota Fiets 
is onlangs vastgesteld door 
Provinciale Staten en wordt ver-
volgens uitgewerkt in een Actieplan 
Fiets, waar concrete maatregelen in 
komen te staan. Vanuit de vergadering 
kwam kritiek op het feit dat Groningen 
in vergelijking tot andere provincies zo weinig geld besteed aan de 
fiets. Gedeputeerde Boumans gaf als verklaring hiervoor dat er in 
Groningen vanouds weinig geld aan de fiets wordt besteed, mede 
omdat er slechts één grote kern is (Groningen-stad), terwijl in andere 
provincies veel gefietst wordt tussen grote kernen. Daarnaast probeert 
de provincie nu wat in te halen op fietsgebied, o.a. door aanleg van de 
Fietsroutes-plus. 
Tot slot gaf de gedeputeerde aan dat, als er geld overblijft bij de grote 
verkeersprojecten die uit de Zuiderzeelijngelden worden gefinancierd, 
dit wellicht voor een deel aan fietsprojecten besteed zou kunnen 
worden, zoals een Fietsroute-plus tussen Leek en Groningen. Wij 
zullen de gedeputeerde hieraan houden. Boumans werd bedankt met 
een toepasselijk cadeau, een fietsslot.

Harrie Miedema

DEADLINE NUMMER 3: ZONDAG 28 OKTOBER

(Elektrische) fiets lift mee...
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--FIETSKNOOPPUNTENNETWERK----------------

“Nu ook in Groningen:
Ontdek de mooiste plekjes via FietsKnoopPunten”

Met deze wervende slogan liet de provincie via het Dagblad van het 
Noorden weten hoe trots we mogen zijn met het onlangs ingerichte 
FKP-netwerk. De officiële opening had inmiddels plaatsgevonden op 
24 april in de Boerderij Hermans Dijkstra te Midwolda aan de boorden 
van het markante nieuwe woon/watergebied, Blauwe Stad. Onder de 
vele genodigden bevonden zich diverse betrokken vrijwilligers uit de 
provincie en functionarissen kaderondersteuning van de Fietsersbond. 
De gedeputeerde Wilma Mansveld en adjunct-directeur Fietserbond 
Saskia Kluit spraken lovende woorden over het vele werk en de daarbij 
getoonde creatieve inzet van allen die aan dit resultaat hadden meege-
werkt. De openingshandeling bestond uit een gezamenlijke fietstocht 
langs een korte FKP-route in de wijdse omgeving aldaar.

Op 9 februari 2009 werd het basis-
plan voor dit netwerk onder de lite-
rair welluidende titel Van Hongerige 
Wolf naar Doodstil door de Grontmij 
(auteur Jos Bosma) gepresenteerd 
in het kort daarvoor ingestelde 
Begeleidingsteam Routenetwerk 
Fietsknooppunten Groningen. De 
toenmalige projectleider en voorzit-
ter Ties Hazenberg meldde bij de 
introductie van de behandeling dat 
de provincie Groningen een achter-
stand had in te halen:
Het FKP bewegwijzeringssysteem heeft bij 
de recreatieve toerfietser een grote popu-
lariteit verworven zo blijkt o.m. uit onder-
zoek van de ANWB. Het ontbreken van dit 
systeem in de provincie Groningen wordt 
als een gemis ervaren. Vanuit verschil-
lende regio’s (Westerkwartier, Noord-Groningen) wordt aangedrongen 
op realisering van het nieuwe netwerk.[ ]
Onderdeel van het project is ook de productie van een fietsknooppun-
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tenkaart en de invoering van een fietsrouteplanner. De Fietsersbond 
heeft dit moderne hulpmiddel als een van de eersten op de markt 
gebracht(!)

Nu, ruim drie jaar later, staan alle paaltjes op hun plek en zijn alle 
knooppunten voorzien van een heldere overzichtskaart, zo hebben de 
uitvoerderende firma’s Folkersma en Grontmij het begeleidingsteam 
verzekerd.
De Fietsersbond had inmiddels, na het nodige lobbywerk op verschil-
lend niveau, de opdracht gekregen de bijbehorende fietsrouteplanner 
in te richten. Er is hard gewerkt aan het verzamelen en invoeren van 
de gegevens onder regie van kaderondersteuning en met inzet van 
provinciale vrijwilligers, die tijdens vele tochten hun informatie opne-
men en digitaal aanleveren, en die dat blijven doen. De fietsrouteplan-
ner is daarmee landelijk geworden.
Het provinciaal begeleidingsteam werkt nog aan een aantal zaken, 
zoals:
• Aanbesteding onderhoud
• Aansluiting op aanliggende routenetwerken van Friesland, Drenthe 

en van onze Oosterburen
• Afronding financiële zaken

Ter voorbereiding op de laatste 11steden(fiets)tocht (ook wel Tocht 
der Tochten geheten) op tweede pinksterdag j.l. hebben de provinciaal 

opening fietsknooppuntennetwerk fietsmuziek
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--Nieuwe voorzitter--------------------------

Mijn naam is Anneloes Groenewolt, 
sinds enige maanden jullie nieuwe 
voorzitter.
Een fanatieke fietser ben ik niet echt, ik 
heb een vreselijke hekel aan tegenwind 
en aan regen. Ik heb een gewone fiets, 
maar ook een vouwfiets (handig in de 
trein), en sinds vorig jaar een elektrische 
fiets, aangeschaft voor woon-werkver-
keer, en – wat gaat dat lekker hard! – die 
gebruik ik heel veel.
In de zomervakanties gaan mijn man 
en ik graag met de tandem op stap: 
met bagage en pinpas voor het huis 
opstappen, rustig doortrappen en dan 
tien dagen onderweg zijn. Achterop de 
tandem komt er vanzelf muziek in mijn hoofd. Dat is mijn grote hobby: 
ik speel piano, zing en componeer en ik doe graag mee aan bijzondere 
muziekactiviteiten.

Ik ben in het ‘westen’ opgegroeid en heb in Delft stedenbouwkunde 
gestudeerd. Sinds 1978 woon ik in het noorden, sinds twaalf jaar hier 
in Stad. Zo langzamerhand kan ik het Grunnegs min of meer verstaan. 
Als stedenbouwkundige en adviseur duurzaamheid was ik ook voor 
de provincie Groningen actief en daardoor o.a. betrokken bij de 
Fietsroutes-plus. Het lijkt me leuk om nu namens de Fietsersbond bij 

vertegenwoordigers Bart van der Grinten en ondergetekende hun 
meeste trainingsritten in onze provincie gereden, waarbij o.a. een 
majeure tocht door het Oldambt over Nieuweschans en Delfzijl (LF9, 
LF10) en de Noorderrondrit. Met enige plaatsvervangende trots hebben 
we tijdens deze ritten mogen vaststellen dat de strak en overzichtelijk 
uitgevoerde nieuwe bewegwijzering een waardevolle aanvulling is op 
de recreatieve infrastructuur van onze provincie onder het motto:
Ook op de fiets gaat er niets boven Groningen.

Frank Dijkstra, Provinciaal vertegenwoordiger Fietsersbond en lid van 
het Begeleidingsteam FKP Routenetwerk Groningen
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verschillende overheden of groeperingen het belang van de fietser in 
beeld te brengen.

Van de kennis en ervaring uit mijn werk zal ik gebruik kunnen maken 
bij het werk voor de Fietsersbond. Maar ik ben nooit eerder actief ge-
weest in de afdeling en ik heb veel respect voor de actieve mensen die 
de Fietsersbond in de lucht houden. Nu kan ik daaraan zelf meedoen. 
De komende tijd zal ik het nodige moeten inhalen aan kennis over die 
actieve mensen en over het reilen en zeilen van de bond zelf. 

En zo viel ik in april met mijn neus in de boter (eigenlijk meer in de 
soya-saus) met een etentje in Ni Hao. Dat was georganiseerd ter 
gelegenheid van het afscheid van mijn voorganger Harrie Miedema – 
gelukkig blijft Harrie wel actief lid! (Geert Helder, dank voor je initiatief!) 
De gelegenheid is toen aangegrepen om de echt actieve leden eens 
bij elkaar te brengen. Onze kaderondersteuner uit Utrecht, Lindy Faaij, 
was er ook bij en heeft ons goede adviezen gegeven en een hart onder 
de riem gestoken. Alles bij elkaar een heel goede actie. Contacten leg 
je altijd gemakkelijker als je mensen in levenden lijve hebt gezien. Er 
werd die avond meerdere keren gezegd dat dit voor herhaling vatbaar 
is.

Anneloes Groenewolt

--Vernieuwd! – Kerngroepbijeenkomsten--

Tot voor kort was het zo: de kerngroep bestond uit actieve leden 
waaronder de bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester). 
De kerngroep functioneerde een beetje als een vergroot bestuur, 
met in de vergaderingen ook veel details. Dat is niet voor iedereen 
interessant en de vergaderingen duren lang; belangstellenden voor de 
kerngroep haakten meestal al snel weer af. In 2011 zijn er daarom een 
aantal werk- en projectgroepen opgericht, waarin de belangstellenden 
zich juist fijn met de details van één onderwerp kunnen bezighouden.

Nu gaan we ook de kerngroepbijeenkomsten veranderen. De kern-
groepleden die contactpersonen van de subgroepen waren, blijven 
contactpersonen want dat is gewoon handig. Maar voortaan worden 
alle actieve leden beschouwd als de kerngroep. Dat is dus eigenlijk 
een open groep. Zij worden allemaal uitgenodigd voor de kerngroepbij-
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eenkomsten (ze kunnen het wel aangeven als ze die mails niet willen 
hebben). Straks als de website goed draait, komt de uitnodiging daar 
ook op te staan. Dan kan iedereen zien wat het gespreksthema die 
avond is. Ook iemand die lid is, maar niet ‘actief’ kan het dan zien en 
erbij komen. Wees niet bang, je hoeft niet opeens actief te worden! 
Zelfs geïnteresseerde niet-leden kunnen zien wat er op de kerngroep-
bijeenkomsten aan de orde is en erheen gaan.

De kerngroepbijeenkomsten zijn voortaan vooral voor de echte discus-
sies bedoeld. We kiezen per keer een thema dat speelt. Dat wordt altijd 
het eerste agendapunt van de avond. Iemand bereidt dit voor en geeft 
een toelichting, waarna we tijd nemen om het goed te bespreken.
Andere punten (nieuwe ontwikkelingen, afspraken maken over 
actiepunten) volgen daarna. Je kunt dus ook kiezen om alleen voor de 
thema-discussie te komen en daarna weg te gaan.

De eerste kerngroepbijeenkomst na het uitkomen van deze Snelbinder 
heeft als thema ‘Fiets en binnenstad’, over de rijdende en stilstaande 
fietsen binnen de diepenring tijdens drukte. Moeten daar nieuwe regels 
voor komen en wat is ons standpunt als Fietsersbond?
Als je hierover mee wilt denken ben je op maandag 9 juli om 20.00 uur 
welkom in het pand van GroenLinks aan de Coehoornsingel 87, 9711 
BR Groningen. Als je niet kunt maar wel je mening wilt geven, mail ons 
dan op groningen@fietsersbond.nl.

Anneloes Groenewolt en Màrria van Winkel

--Botondes, lastig voor fietsers-----------

Overal duiken ze op, het nieuwste speeltje van de wegaanleggers, de 
botonde, twee rotondes om het verkeer naar en van een snelweg – 
goedkoop (?) – te regelen. 
In Groningen en Drenthe schijnt men afwijkende voorrangsregels voor 
rotondes te hebben ten opzichte van de rest van Nederland. Binnen 
de bebouwde kom hebben fietsers voorrang. Bij rotondes, die toegang 
geven tot een ringweg of snelweg hebben de auto’s voorrang. Dat lijkt 
fijn, maar is verwarrend en gevaarlijk.                               
Een schematisch plaatje van een botonde bij Gieten is te zien in figuur 
1. Op dit plaatje van een wel heel extreme botonde is goed te zien dat 
een fietser veel voorrang moet geven en een heel stuk moet afleggen 
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om vanuit het centrum van 
Gieten de weg N34 over te 
steken en de gebieden aan 
de overkant, die tot fietsen 
noden, daarvoor te gaan 
gebruiken.

Laten we een denkbeel-
dige fietser volgen op 
zijn tocht van Gieten 
(oost) naar het bos aan 
de overzijde (west). Om 
van de Oelenboom naar 
de Nijslootsweg te komen 
moet er bijna een km over 
asfalt, langs en over snel 
voortrazende auto’s gefietst worden. Via 
de verscheidene honderden meters lange 
brug kun je de N34 beneden goed zien liggen. Maar liefst drie rotondes 
passeer je, met zes plekken waarop een afslag moeten worden 
overgestoken. Je hebt steeds geen voorrang en moet afwachten of een 
aanstormende auto het plein zal blijven ronden of zal afslaan (slechts 
de helft van de automobilisten geeft dat aan).
Een dergelijke botonde bevindt zich ook dichtbij Groningen. De layout 
is hier – gelukkig – minder weids dan bij Gieten, maar als je rond beide 
rotondes fietst zijn er maar liefst zeven oversteekpunten.
Het is wel duidelijk dat bij een botonde alleen naar de belangen van 
automobilisten is gekeken, hoewel ik – als automobilist – niet dol ben 
op al die rotondes en botondes, die je tegenwoordig tegen kunt komen.

Paul Wesselius

Figuur 1. Een plaatje van de Gietense 
botonde van Open Street Map

opening van het fietsknooppuntennetwerk 
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--Overzicht werk- en projectgroepen-----

Elders is te lezen over de werkgroepen Haren en Kop van Drenthe, die 
intussen onderafdelingen zijn geworden, met een eigen e-mailadres.
Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen en projectgroepen waarin 
leden actief kunnen worden. Hier is een overzicht.

Werkgroep Provincie
Onderhoudt het contact met de provincie door overleg met de 
fietsambtenaren. Houdt provinciale projecten in de gaten, zoals de 
Fietsroutes-plus en voorheen het Fietsknooppuntennetwerk en de 
Fietsrouteplanner.

Werkgroep Website
Zorgt allereerst voor de nieuwe website, die in de loop van de zomer 
van start gaat.

(ad hoc) Werkgroep Acties
Organiseert acties als kraamstaan op de KEI-markt, alternatieve 
fietsverlichtingsactie in Groningen & reparatie-fietsverlichtingsactie in 
Haren (in samenwerking met onderafdeling Haren), en bij Rondje Ring.
Dit is een andere groep dan het activiteitenbestand. Leden daarvan 
worden per actie opgeroepen voor een onderdeel ervan, zoals het 
kraamstaan zelf.

Projectgroep Stationsgebied
Dit gebied zal worden heringericht, met hopelijk een voor fietsers 
toegankelijke traverse over de sporen van voor- naar achterkant van 
het station.

Projectgroep Zuidelijke Ringweg
Houdt de voorzieningen en veiligheid voor fietsers in de gaten voor-
afgaand en tijdens het verdiepen en overkappen van de zuidelijke 
ringweg.

Projectgroep RegioTram
Houdt de veiligheid en voorzieningen voor fietsers in de gaten die het 
gevolg zijn van de RegioTram.
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Projectgroep Fiets en Binnenstad
Als het druk is, lijkt er te weinig ruimte voor (door)fietsen, parkeren van 
fietsen en voetgangers. De gemeente is bezig met nieuw beleid.

Van sommige groepen staat er een eigen artikeltje in deze Snelbinder.

Màrria van Winkel

--Organisators voor werkgroep Acties---

Acties moeten niet alleen op de dag zelf worden uitgevoerd, maar 
moeten ook worden opgezet. De eerstvolgende actie is de informatie-
markt tijdens de KEI-week op 13 augustus, die is al geregeld.
Maar voor acties in de rest van het nieuwe seizoen (2012-2013) kun-
nen we nog organisators gebruiken:

Alternatieve fietsverlichtingsactie Groningen
In plaats van verlichting repareren willen we in het najaar in de 
schemer bonnen uitdelen aan mensen zonder licht. Geen politiebon-
nen maar kortingsbonnen voor reparatie van fietsenmakers vlakbij 
de actieplekken. Er is al iemand die de kortingen wil regelen, voor de 
organisatie van de rest zijn nog mensen nodig.

Reparatie-fietsverlichtingsactie Haren
In Haren wordt in het najaar voor het eerst een reparatie-fietsver-
lichtingsactie gehouden. Hiermee is in Groningen zelf al de nodige 
ervaring. Zo kunnen de al bekende reparateurs uit Groningen worden 
gevraagd, net als fietsverlichtingsexpert Atte Bakker. Onderafdeling 
Haren doet natuurlijk mee.

Rondje Ring
Dit fietsevent is verplaatst van 9 september 2012 naar mei 2013. Hoe 
wij kunnen meedoen met het geven van informatie in een kraam en 
wellicht nog een leuke actie ernaast, moet nog worden uitgevonden en 
georganiseerd.

Wil je (een van) bovenstaande acties mee-organiseren, geef je dan op 
op groningen@fietsersbond.nl.

Màrria van Winkel
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--FIETSTOCHT 1 JULI IN HAREN------------------
Welkom in Haren!

Het gaat goed 
met onderafdeling 
Haren. Op zater-
dag 2 juni waren 
we aanwezig met 
een standje op 
de grote braderie 
in het dorp. We 
hadden infoma-
teriaal opgehaald 
uit de stad en een 
groot spandoek 
opgehangen van 
de Fietsersbond. 
We kregen veel aanloop. De mensen waren vooral geïnteresseerd in 
de knelpuntenkaart van Haren. Op een grote kaart kon iedereen zijn/
haar fietsknelpunt markeren met een grote punaise en op een lijst 
het knelpunt nader toelichten. Haren heeft veel meer knelpunten dan 
we gedacht hadden. We gaan de knelpuntenlijst aanbieden  aan de 
gemeente en zullen om een reactie vragen.

Fietstocht
Op zondag 1 juli zijn we gastheer voor de jaarlijkse fietstocht van de 
afdeling Groningen. We wachten de fietsers op bij de gemeentegrens. 
We zullen een mooie route fietsen door Haren en omgeving, met 
aandacht voor onze fietsknelpunten. Onderweg pauzeren we op een 
prachtig plekje. Laat je verrassen, geef je op.
Tot 1 juli in Haren,
Aleid, Janneke, Gerard, Bill en Jan

Gegevens fietstocht:
Om 13.30 uur opstappen bij de Werkmanbrug bij het Groninger 
Museum (tegenover Hoofdstation), of om 13.50 uur bij de gemeente-
grens met Haren op de kruising Verlengde Hereweg/Rijkstraatweg–
Vestdijklaan/Esserweg. Omstreeks 16.30 zijn we daar weer terug en 
omstreeks 17.00 uur weer bij de Werkmanbrug. De tocht is goed te 
doen op een gewone fiets; de gemiddelde snelheid ligt rond de 15 km/
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uur. Onderweg word je op een consumptie/versnapering getrakteerd. 
Een goed moment om elkaar te leren kennen, om knelpunten in Haren 
met elkaar te bespreken en altijd reuze gezellig.
Geef je snel op via de mail: hanpoletiek@gmail.com. Geef ook de 
namen en e-mailadres sen of telefoonnummers door van mensen die 
met je meekomen. (Niet-leden mogen ook mee.) Het is belangrijk dat 
je 30 juni even je mail checkt. Als de weersverwachting slecht is dan 
wordt de tocht afgelast.
Mensen die geen e-mail hebben kunnen bellen: 050-5264146, geef 
dan ook je telefoonnummer door.

--website---------------------------------------

Onze website gaat vernieuwd worden. De landelijke site van de 
Fietsersbond is al een tijd geleden in een nieuw jasje gestoken, en nu 
zijn de afdelingssites aan de beurt. De nieuwe site heeft een duidelijker 
indeling en is vooral gericht op actuele informatie aan de lezers en ser-
vice aan onze leden. Zo zullen de werk- en projectgroepen regelmatig 
worden uitgenodigd om te vertellen over hun activiteiten en discussies.
Volgens de landelijke planning komt in juli de nieuwe site in de lucht 
en gaat de oude op zwart. Of dat echt gehaald wordt is niet duidelijk 
omdat het overgrote deel van de afdelingen nog niet over is gegaan. 
Het kan even duren voor alles volledig op de pagina's staat omdat er 
nogal wat opnieuw geschreven moet worden. Wij streven ernaar dit 
ongemak zo beperkt mogelijk te houden.
Op de oude site stonden veel artikelen van voorgaande jaren. Dit zal 
in het vervolg niet meer het geval zijn; wel worden ze bij het bestuur 
bewaard voor belangstellenden. Ook de informatie op de oude site 
wordt niet zomaar weggegooid; er is al een kopie gemaakt van alle 
documenten, inclusief beeldmateriaal (voor zover mogelijk).
Overigens blijven oude nummers van de Snelbinder op de nieuwe site 
beschikbaar.

In de herfst wil de werkgroep website een digitale nieuwsbrief sturen 
aan alle leden van wie het e-mailadres bekend is. Wilt u die nieuwsbrief 
ontvangen, geef dan uw e-mailadres door. Dat kan via de landelijke 
site op: www.fietsersbond.nl/formulier/lidgegevenswijzigen.

Werkgroep website: Hans Roeloffzen, René Ruiter, Martin Boers
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--Nieuws uit de kop van Drenthe------------

De onderafdeling Kop van Drenthe bestaat nu uit zes actieve leden. 
We zijn vooral bezig met onze PR. Door meer bekendheid via de lokale 
media in Tynaarlo en Noordenveld krijgen we steeds meer steun van 
onze achterban. 
We hebben half mei een goed gesprek gehad met de gemeente 
Tynaarlo over de nieuwe rotonde aan de Meerweg. Ook in de pers is 
deze kwestie uitgebreid aan bod geweest. Onze mening blijft dat de 
fietsers voorrang moeten houden op dit punt en dat dit duidelijk aan-
gegeven moet worden voor de auto’s. Ook vinden we dat de rotonde 
moet voldoen aan de landelijke richtlijnen.
Op 31 mei nam een delegatie deel  aan het fietscongres  van de 
provincie Drenthe. En we hebben plaatsgenomen in het Verkeers- en 
Vervoersberaad, eveneens van de provincie.
Begin juni hebben we kennis gemaakt met de afdeling in Assen. 
Komende tijd gaan we bezig met de storende paaltjes die op sommige 
fietspaden staan en met gevaarlijke oversteekpunten voor fietsers�. 
Leden uit de gemeente Tynaarlo en Noordenveld zijn nog steeds 
welkom om mee te denken of opmerkingen over het fietsen in deze 
gemeenten naar ons toe te sturen.
Ons adres: kopvandrenthe@fietsersbond.nl

Hannie Poletiek

--Regiotram----------------------------------

Nu dit project steeds concreter wordt zijn er nog een aantal wijzigingen 
doorgevoerd waarvan er enkele heel ongelukkig uitpakken voor 
fietsers: Hoofdstation en Grote Markt. Verder de mogelijkheid van een 
fietsbrug over het Van Starkenborghkanaal.

Hoofdstation
Bij het Hoofdstation is het idee van een lus, die onder het UWV-
gebouw en over het stationsplein voert, vervangen door een keerpunt 
bij spoor 1B. De tram rijdt volgens het aangepaste ontwerp over dub-
belbaans spoor heen en terug over kruispunt Stationsweg/Hereweg en 
langs de Glaudélocatie. Overwegingen van veiligheid en inpasbaarheid 
liggen daaraan ten grondslag. De nu gekozen oplossing is bovendien 
iets goedkoper.
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Alleen de fietsroute Onderdoor vanuit de 
Lodewijkstraat naar het Stadsbalkon moet worden aangepast. Deze 
loopt niet meer achter het Hunzehuys langs, maar loopt na de onder-
doorgang bij het Herewegviaduct rechtstreeks naar de Stationsweg. 
Door deze aanpassing zal het fietspad door het Stadsbalkon zijn func-
tie als doorgaande fietsroute verliezen. Hierdoor moet het bestaande 
fietspad langs de kade op de Stationsweg over de gehele lengte, tot 
aan de Emmabrug, geschikt gemaakt worden voor fietsverkeer in twee 
richtingen. 
Dit is voor ons een grote teleurstelling. Hoewel het voor de tram grote 
voordelen heeft zijn wij van mening dat de nadelen voor de fietsers 
toch zo groot zijn dat er nog wel wat denkwerk mag worden verricht om 
de nadelen voor de fietsers zo veel mogelijk te beperken.
Grootste nadelen zijn:
1. Om vanaf de Lodewijkstraat het  Stadsbalkon te bereiken moet 

twee keer de Stationsweg worden overgestoken
2. Doorgaande fietsroute vanaf de Lodewijkstraat door Stadsbalkon 

vervalt
Vanuit de Fietsersbond afdeling Groningen hebben we nog wel een 
brief aan de Raadscommissie Beheer en Verkeer gestuurd. Diverse 
commissieleden onderschrijven de door de Fietsersbond beschreven 
problematiek, maar zien geen alternatief. We proberen wel met het 
projectbureau RegioTram in gesprek te blijven om te kijken of we toch 
nog iets kunnen redden van het fietspad of een minder slecht alterna-
tief voor elkaar kunnen krijgen.

Aangepast ontwerp  Stationsgebied



2012 juni jaargang 35 nummer 2 snelbinder-----
1 7 

snelb
in

der

Grote Markt
Inmiddels is besloten dat er geen fietspad komt langs de oostzijde van 
de Grote Markt. Waar het precies komt te liggen moet nog worden 
uitgezocht. 
We hebben in een inspraakreactie gevraagd de fietsroute over de 
Grote Markt via de oostkant te laten lopen: "Wat de Fietsersbond 
betreft wordt hier ook een variant onderzocht waarbij het fietspad langs 
de oostkant van de Grote Markt loopt en afbuigt voordat de trambaan 
gekruist wordt. Dit alternatief heeft als voordeel dat er een aaneenge-
sloten voetgangersgebied overblijft en dat tram en fiets naast elkaar 
langs de oostkant van de Grote Markt gaan."
Ook hier teleurstelling dat niet voor de Oostzijde Grote Markt is 
gekozen. Nu moeten we maar afwachten waar het fietspad komt en 
de vraag is dan of het bij evenementen of de warenmarkt niet wordt 
gestremd voor fietsers!

Fietsbrug over Van Starkenborghkanaal, (bij huidige busbaan)
Al in eerdere stukken en ook nu in de aanbestedingsstukken is 
vermeld dat deze, door ons zeer gewenste, fietsbrug over het Van 
Starkenborghkanaal als wens wordt  meegenomen. Dit houdt in dat 
aan de opdrachtnemer een vaste vergoeding wordt verstrekt als deze 
de fietsbrug meeneemt bij het geschikt maken van de huidige busbaan-
brug voor de tram.  Als de opdrachtnemer het (financieel) niet aantrek-
kelijk vindt om de fietsbrug in dit tramproject mee te nemen, dan komt 
er geen fietsbrug. Dit is jammer want nu is er een mogelijkheid de 
fietsbrug voor betrekkelijk lage kosten en op korte termijn te realiseren. 
Dit geldt ook voor de aansluitingen van de bestaande fietsinfrastructuur 
op de fietsbrug. Als deze fietsbrug los van het tramproject aangelegd 
zou moeten worden zijn de bouwkosten vele malen hoger! 

Foppe Nieuwenhuis, projectgroep RegioTram

--“Kiek over Diek”-----------------------------

Er is een prachtig initiatief om de Waddendijk van Lauwersoog tot aan 
de Duitse grens toe meer leven in te blazen voor de fietsende recreant. 
Dat heet “Kiek over Diek”. Typ het in op internet en er komt een schat 
aan informatie naar voren. Niet alleen zul je straks afwisselend stukken 
binnen, op, of aan de buitenkant van de dijk kunnen fietsen, maar er 
zullen ook een aantal interessante pleisterplaatsen komen en leuke 
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plekken in de buurt ontsloten worden. 
Dat pad loopt dus volgens de plannen op de rand van land en wad, 
door en langs verschillende sferen. Voor grote delen is dat natuurlijk 
tussen gras, klei, basalt en water, maar ook bijvoorbeeld langs de 
kern van Delfzijl, de jachthaven, en tussen het bedrijventerrein en het 
havengedeelte van de Eems. Dat stuk van het pad is weer heel anders 
van karakter dan de rest, maar het blijft tussen land en water lopen. 
Leuk om eens langs te rijden! Dat realiseren van “Kiek over Diek” heeft 
de provincie zich ten doel gesteld en in Provinciale Staten wordt er 
krediet voor gevraagd. Bravo! Hulde! Doen!

En nu komt er bijna tegelijkertijd het verzoek van de gemeente Delfzijl 
om het bestaande dijkpad tussen het industriegebied en de Eems, 
dat dus een onderdeel is van “Kiek over Diek” aan de openbaarheid 
te onttrekken, met als argumentatie dat de veiligheid in het geding 
is. Logisch dat krachten uit het bedrijfsleven dat aantrekkelijk vinden. 
Maar waarom zou dat “probleem” moeten worden afgewenteld op de 
economisch zwakste belanghebbende van het gebied: de fietsers, de 
(langeafstands)wandelaars, de recreanten? 

Wij vinden het van belang dat deze unieke grens tussen water en 
land hier beleefbaar blijft, zoals dat ook in het voorstel voor “Kiek over 
Diek” staat. We staan niet alleen in ons standpunt: ook het Waterschap 
vindt het geen goed idee, en natuurlijk het Wandelplatform ook niet! 
Wij hebben nu een brief aan de staten gestuurd om te wijzen op de 
tegenstrijdigheid van die twee voorstellen, en gevraagd om verstandige 
besluiten te nemen: wel instemmen met het budget voor “Kiek over 
Diek” en niet in te stemmen met het daaraan tegengestelde voorstel: 
onttrekken aan de openbaarheid van het dijkpad in Delfzijl.

Het is nog even afwachten wat er uiteindelijk wordt besloten. 

AG

--Oproep – verslaglegging 
kerngroepbijeenkomsten--------------------

Ik presenteer mezelf meestal als actief lid en secretaris. Een van mijn 
werkzaamheden wordt me te veel: het notuleren van de kerngroep-
vergaderingen. Na de zomer wil ik niet meer op elke kerngroepbijeen-



2012 juni jaargang 35 nummer 2 snelbinder-----
1 9 

snelb
in

der--Fiets en Binnenstad-------------------------

De gemeente is bezig met beleid op rijdende en stilstaande fietsen in 
de binnenstad van Groningen. De projectgroep Fiets en Binnenstad 
houdt zich bezig met een eigen visie van onze afdeling.
Er moet onderscheid gemaakt worden in soorten fietsers.
-Fietsers die de binnenstad willen passeren: het doorgaande verkeer.
-Fietsers die in de binnenstad naar iets toe gaan. Zij moeten daar 
kunnen komen en ook hun fiets ergens kunnen parkeren.

Doorgaand verkeer:
In plaats van bij drukte straten afsluiten voor fietsers vinden wij het 
slimmer om alternatieve routes te faciliteren voor doorgaand fiets-
verkeer: goed befietsbaar en goed bewegwijzerd. Voorbeeld is de 
Folkingestraat: daarvoor kan de Schoolholm en de doorgang tussen 
Der Aa-kerk en Korenbeurs worden gebruikt, mits met goede bestrating 
en goed aangegeven. We hebben de gemeenteraad gevraagd deze 
omleidingsroute te behandelen.
De tram heeft ook invloed op de rijdende fiets in de binnenstad, bij-
voorbeeld om de Grote Markt te passeren: voor het stadhuis langs met 
vergelijkbare sitaties als in de Folkinge straat?

Parkeren:
Mensen met een dure fiets zullen die in een bewaakte stalling zetten, 
maar voor mensen die van winkel naar winkel gaan moet ter plekke 
ook een stallingsvoorziening zijn, al is het maar in een parkeervak op 
de eigen standaard en zonder aanbindmogelijkheid.

komst aanwezig hoeven zijn voor de verslaglegging.
Dit valt bijna samen met de vernieuwing van de kerngroepbijeenkom-
sten waarin de thema-discussies belangrijk worden. Aan het eind van 
die discussies zal gezamenlijk worden vastgesteld wat de uitkomst is, 
waardoor de verslaglegger ook kan meedoen. De punten na de discus-
sie zoals nieuwe ontwikkelingen en acties moeten wel meteen precies 
worden bijgehouden.
Kon je altijd goed aantekeningen maken in de les of op college en wil 
je iets voor de Fietsersbond doen? Geef je op! 
groningen@fietsersbond.nl.

Màrria van Winkel
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Bewaakte inpandige stallingen zijn mooi, maar heel grote op maar een 
paar plaatsen zijn minder goed dan kleinere op meer plaatsen. Fietsers 
willen niet lopen!
Om fietswrakken en weesfietsen te voorkomen moeten oude fietsen 
niet meer als grof vuil worden behandeld maar moeten ze op loop-
afstand kunnen worden ingeleverd. Weliswaar moeten ambtenaren 
deze fietsen dan afvoeren, maar ze hoeven minder tijd te steken in het 
tevoren bestickeren van die fietsen.

Bovenstaande is gebaseerd op een visie die de projectgroep nog aan 
het maken is.
Op de kerngroepbijeenkomst van 9 juli is Fiets en Binnenstad het 
discussiethema.

Màrria van Winkel

--MESSIAS IN POCAO (2)------------------------

In het laatste nummer van de Snelbinder kwamen de (fiets)
ervaringen van stadjer en Fietsersbondlid Bert in het Braziliaanse 
stadje Pocao aan de orde. Nu het tweede en laatste deel van het 
relaas.

Voor het beklimmen van een heuvel is Berts techniek als volgt: het 
eerste stuk op de pedalen om dan af te springen 
en de fiets naar de top te duwen. Bergaf met 
eerst de handremmen stevig aangeknepen en 
deze dan halverwege loslaten en er maar het 
beste van hopen. Blijkbaar de juiste aanpak, 
want gevallen is hij nog nooit. Dit in tegenstel-
ling tot zijn dochter, die hem eens opzocht. Het 
voorspatbord van haar fiets liet tijdens een afda-
ling in de stad los en blokkeerde het voorwiel. Ze 
ging over de kop en schoof met haar blote been 
over het asfalt. Heel anders dan Nederland, waar 
gevallen fietsers doorgaans op begrip en hulp 
van omstanders kunnen rekenen, geeft zoiets 
doorgaans aanleiding tot veel gelach. Volgens 
Bert kan zo’n benadering in zijn algemeenheid 
aan een snelle ‘genezing’ bijdragen.
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Elke zichzelf respecterende 
Pocaoënse rijdt motor of brom-
mer. Bert is als verstokte fietser 
dan ook net als in ons land ook 
overzee een uitzondering. Z’n 
bijna dertig jaar oude fiets heeft 
eveneens twee wielen, maar 
daarmee houdt de vergelijking 
met zijn idworx Rohler, waarop 
hij zijn pelgrimstocht naar Porto 
volbracht, wel zo’n beetje op. Het is een Monark, hét Braziliaanse 
fietsmerk, verwant met het oorspronkelijke Zweedse Monark AB. Sinds 
de jaren veertig worden de fietsen in grote aantallen in Saõ Paulo 
geproduceerd. Het schijnt, dat er wel eens tien miljoen in een jaar zijn 
gemaakt. De naam kende ik nog van de Alkenreeks, een in de jaren 
zestig van de vorige eeuw populaire serie naslagwerkjes. De daarin 
afgebeelde Monark-brommer heb ik echter nooit bij ons zien rondrijden. 

Bert’s fiets is van het type ´barra circular´, oftewel met een ronde stang 
in het frame. Hij is robuust zonder toeters en bellen en leverbaar in 
twee kleuren: (dof)rood en soms groen. “Sober en dankbaar” noemt 
de fietsliefhebber hem waarderend. Een andere fiets dan een Monark 
is in Pocao vanwege de kwaliteit van het asfalt en de vele onverharde 
of met steenslag verharde wegen zijns inziens niet denkbaar. De vele 
kuilen met scherpe randen in de weg zijn uiterst gemeen. De fiets 
heeft remstangen, geen versnellingen en geen licht. Want licht is voor 
kinderen, vindt men. En ook geen slot. Dat is daar niet nodig, omdat 
je je bicicleta overal kunt laten staan. Niemand die het in zijn hoofd zal 
halen om hem te stelen. Zo kon het gebeuren, dat Bert na eens bood-
schappen te hebben gedaan in de plaatselijke supermarkt, per ongeluk 
op de verkeerde fiets stapte en daar pas na geruime tijd achter kwam. 

De Monark leende Bert opnieuw van een goede vriend. Destijds in ruil 
voor een doos chocola en een fles drank. Zijn tegenprestatie viel nu 
hoger uit. De fiets had een jaar of vijf buiten in de tropische regen op 
een binnenplaats gestaan en moest op kosten van Bert weer rijklaar 
worden gemaakt. Nieuwe wielen, banden en trappers en hier en daar 
een klap met een hamer of even wrikken met een schroevendraaier. 
De fietsenmaker heet Messias.

Rein Rosing
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--Vragen aan de fietsverkopers van 
Groningen-------------------------------------
Door Hannie Poletiek

Dit keer een interview met de eigenaar 
van Belga Fietsen, in het oude pand 
van Ikea aan het Sontplein.
Naam: Luuk Belga, samen met zijn 
vader en broer is hij eigenaar van de 
Belga Fietsenwinkels
Naam van de zaak: Belga Fietsen
Adres van de zaak: Sontplein in 
Groningen, maar ze hebben ook vesti-
gingen in Harkstede en in de Groninger 
wijk Vinkhuizen. De zaak in Lewenborg is gesloten na de opening aan 
het Sontplein.

Wanneer bent u begonnen met uw zaak?
36-37 jaar geleden is mijn vader begonnen in Oosterhogebrug en is 
later verhuisd naar Lewenborg.

Wat heeft u er toe gebracht om een fietsenzaak te openen in 
Groningen?
Een fiets is een mooi, nuttig, sportief en leuk product waar je mensen 
blij mee kunt maken. En de locatie in Groningen is perfect.

Wat vindt u van het fietsklimaat in Groningen?
Positief, gemeenten zijn onderling goed bezig. Mooie ruime fietspaden 
voor forenzen, maar ook om te toeren en om lekker sportief te fietsen. 
 
Wat vindt u van de Groningse fietser?
Die bestaat niet. Iedereen heeft andere wensen en andere eisen.

Wat is de meest voorkomende reparatie waarvoor fietsen worden 
aangeboden?
Bandreparaties en onderhoud.

Hoe is de conditie van de voor reparatie aangeboden fietsen?
Wisselt sterk. Soms zijn het echte ‘oude barrels’  (meestal van studen-
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ten) en soms zie je amper dat ze gebruikt zijn. Veel mensen zijn zuinig 
op hun fiets (forensen en vrijetijd-fietsers).

Welke fiets uit uw assortiment, voor dagelijks gebruik, zou u 
iedereen aan willen bevelen?
Iedere klant heeft andere wensen, dus er is niet één fiets aan te wijzen. 
Iedere persoon heeft een ander specifiek doel waar hij of zij de fiets 
voor wil gebruiken. Daarom hebben we veel keuze, voor ieder wat wils.

Heeft u nog een bijzondere fiets in uw assortiment, die het vermel-
den waard is?
Vouw-Tandem van Multicycle.

Of een handig/nieuw fietsgadget?
De houder voor een smartphone op het stuur.

Waar fietst u zelf op?
Scott racefiets en Scott mountainbike.

Welke klant bedient u het liefst?
Ik bedien zelf het liefst de racefietser/mountainbiker, want ik beoefen 
deze hobby's fanatiek. Maar we hebben dertig mensen in dienst, met 
ieder zijn specialisme. Dus we helpen samen alle klanten het liefst.

Wilt u nog iets kwijt aan de Groningse en Noord-Drentse leden 
van de Fietsersbond?
Blijf lekker fietsen. En kijk eens op www.belgafietsen.nl. De winkel aan 
het Sontplein is open van 9 tot 9 uur!

DEADLINE NUMMER 3: ZONDAG 28 OKTOBER



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

Alle 
leden worden 
uitgenodigd hun wederwaardigheden in 
de Snelbinder wereldkundig te maken. Bekommer je niet om 
spelfouten, daar is de eindredacteur voor. Een foto bij je verhaal-
tje is ook welkom. Stuur je tekst met je naam en adres naar ons 
postadres of (bij voorkeur) naar ons e-mailadres 
groningen@fietsersbond.nl.
Alvast bedankt voor je bijdrage!

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

DEADLINE NUMMER 3: ZONDAG 28 OKTOBER
groningen@fietsersbond.nl


