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

Een nieuwe Snelbinder met zomer- en najaarsnieuws. Te beginnen bij 
de fietstocht in zomerweer en te eindigen bij de fietsverlichtingsactie op 
de laatste dag van oktober. Tussenin zijn er berichten over iets grappigs 
bij Noorderzon en de duurzame mobiliteitsmarkt. Ook nieuws over plan-
nen en/of onze reactie daarop. En natuurlijk de column van Gazelle.
Veel leesplezier.

--Prachtig zomerweer tijdens de 
jaarlijkse fietstocht van de fietsersbond 
afdeling Groningen/noord Drenthe------

Op 23 augustus hebben zo’n vijftien leden deelgenomen aan onze jaar-
lijkse fietstocht. Die stond dit jaar in het teken van de ontwikkeling van de 
knooppuntenroutes en de digitale fietsrouteplanner van Groningen. En 
omdat Groningen nog niet zover is zijn we gaan kijken bij onze zuiderbu-
ren en hebben we een rondje Groningen-Roderwolde-Roden-Groningen 
gemaakt, door de prachtige Peizermaden. 
Onze zuiderburen hebben de fietsrouteplanner al helemaal gereed. 
Zie www.fietsersbond.nl bij fietsrouteplanner Drenthe. Nieuw is ook de 
knooppuntenplanner van Drenthe. Hiervoor verwijs ik naar dezelfde site. 

Helaas waren 
de knooppunten 
nog niet tot 
Roden ingevuld, 
maar de digitale 
fietsrouteplanner 
hebben we wel 
gebruikt om onze 
route uit te zetten 
en om het meest 
geschikte fiets-
café te vinden 
voor de nodige 
versnapering.  
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Op de terugweg hebben we de LF 20a gevolgd. Deze bracht ons weer veilig 
bij het station in Groningen. Het was een mooie fietstocht op  een heerlijke 
warme dag. We hopen dat ook die leden die de bordjes hebben gemist in 
het stadspark en dus niet bij het station waren goed thuis zijn gekomen. 
En jammer voor Henny die helemaal uit Roden was komen fietsen voor 
de tocht en 
vervolgens 
een rondje 
Roden met 
ons heeft ge-
daan. Maar 
ondanks dat 
heeft ook zij 
genoten.

De fietsrou-
teplanner 
van Gronin-
gen is nog 
niet klaar, 
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--Kunst en fietsbanden op Noorderzon---

Denk niet gelijk bij een oude fiets: die kan wel naar de schroothoop. 
Iedereen die op Noorderzon heeft rondgelopen weet dat de banden 
geld waard zijn. Voor 15 € een eigen armband gemaakt van een stukje 
buitenband. Een beetje band kunnen wel tien armbandjes uit. Dus reken 
maar uit. En wat dacht je van een riem: voor 20 € de broek weer op zijn 
plaats. Helaas is de mode voor de jongelui hoe lager hoe beter met die 
broek. Dus erg veel riemen zie je niet in het straatbeeld. Maar toch die 
oude banden niet zomaar wegdoen...

Hannie Poletiek

maar voor mensen die alvast een mooie fietsroute op hun gps willen 
zetten: neem een kijkje op www.menterAroute.nl. 
Mocht u ook een mooie (digitale)route hebben voor Groningen, mail 
deze dan naar groningen@fietsersbond.nl dan zetten we deze op onze 
site of in ons blad.

Hannie Poletiek
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--NIEUWE OPLOSSING ZUIDELIJKE RINGWEG 
BETER VOOR FIETSERS---------------------------

In de vorige Snelbinder stond dat we als Fietsersbond afdeling 
Groningen grote problemen hadden met de voorgestelde tracés voor de 
verdubbelde zuidelijke ringweg in Groningen en dat we aandrongen op 
uitstel van het besluit over de voorkeursoplossing. Er is begin juli toch 
een besluit genomen over het voorkeurstracé, maar tot ieders verbazing 
kwam er een nieuwe variant uit de hoed van gemeente, provincie en 
Rijkswaterstaat: ‘verdiepte ligging met een aantal deksels’. De nieuwe 
zuidelijke ringweg wordt verdiept aangelegd en op een drietal plaatsen 
wordt de weg overkapt: bij de kruising met Hereweg/Sterrebos, bij de 
kruising met het spoor, en bij de Meeuwerderbaan/H.L. Wicherstraat.
Voor fietsers betekent deze variant een vooruitgang ten opzichte van 
alle andere varianten, wellicht met uitzondering van de tunnelvariant. In 
elk geval op drie plaatsen kan de ringweg bij deze variant gepasseerd 
worden zonder tunnel of brug en volgens de gepresenteerde maquettes 
zou de ringweg bij deze variant op nog drie plaatsen zonder problemen 
gepasseerd kunnen worden. De plannen voor de ringweg moeten nog 
verder uitgewerkt worden, zodat lang niet alles al duidelijk is over de 
gevolgen voor fietsers.
We zijn in elk geval blij 
dat niet gekozen is 
voor de varianten 
Parallelstructuur 
en Alle richtin-
gen, die veel 
problemen voor 
fietsers hadden 
opgeleverd. De 
kerngroep zal de 
verdere planont-
wikkeling op de 
voet volgen en 
proberen er voor fietsers 
een zo goed mogelijke 
oplossing te realiseren.

Harrie Miedema tunnelvisie
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--Fietsersbond Groningen op Grote Markt 
voor duurzame mobiliteit-------------------

‘Uit de auto’ was het thema van de markt in het kader van de week van 
de vooruitgang, op 20 september. Deze markt werd gehouden op een 
prachtige zondagmiddag. Er werden allerlei manieren van duurzame 
mobiliteit getoond. Kinderen konden proefrijden op de BMX of allerlei 
soorten skeelers. Men kon ligfietsen uitproberen, bakfietsen en trans-
portfietsen. De meest bizarre manieren van duurzame mobiliteit werden 
gedemonstreerd.
De Fietsersbond kon bij deze promotie van het duurzaam bewegen na-
tuurlijk niet ontbreken. Met bak- en transportfietsen vol met boodschap-
pen lieten we zien dat boodschappen doen in Groningen toch nog altijd 
het beste op de fiets kan. Zo houden we de binnenstad leefbaar en liften 
we mee met Groningen: duurzame stad.

Hannie Poletiek
fietsersbond Groningen op Grote Markt voor duurzame mobiliteit
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--Fietsroute PLUS Bedum-Groningen--------

Intussen hebben Gedeputeerde Staten een keuze gemaakt voor het 
tracé van de nieuwe zogeheten plusroute tussen Bedum en Groningen. 
Deze zal geheel komen te liggen langs de Groningerweg, met een over-
steek via een rotonde ter hoogte van de N46. In feite komt het er vooral 
op neer dat de bestaande fietsroute langs de weg goed wordt aangepakt 
door deze zoveel mogelijk te laten voldoen aan de criteria van een zo’n 
plusroute. Ik zeg uitdrukkelijk ‘zoveel mogelijk’, omdat de situatie ter 
plaatste het lang niet altijd mogelijk maakt om te voldoen aan de criteria. 
Zo zal de afstand tussen het fietspad en de weg op een aantal plaatsen 
ruim minder zijn dan de 6 meter die er voor staan.
De nieuwe route  is ongetwijfeld een verbetering, zeker voor de scho-
lieren die dagelijks tussen Bedum en Groningen heen en weer moeten. 
De Fietsersbond heeft echter nadrukkelijk gepleit voor een andere route, 
binnendoor, van de weg af, via Ellerhuizen en door Zuidwolde, een 
meer landelijke variant. Deze variant is afgewezen, wat de Fietsersbond 

fietsersbond Groningen op Grote Markt voor duurzame mobiliteit



2009 november jaargang 32 nummer 3 snelbinder-----
9 

snelb
in

der

betreurt. Volgens ons was die variant veel beter vanuit een recre-
atief oogpunt en ook omdat die variant geen oversteek kent over de 
Groningerweg en daarom al bij al veiliger zou zijn.
De route waarvoor de provincie nu kiest, zal in tegenstelling tot de 
voorkeur van de Fietsersbond niet of nauwelijks een bijdrage leveren 
aan het terugdringen van het woon- werkverkeer tussen beide plaatsen. 
Daarvoor is deze weinig aanlokkelijk. De Fietsersbond blijft de ontwik-
keling volgen en tussenbeide komen wanneer er nog mogelijkheden 
ontstaan om de tracékeuze te beïnvloeden.

Bart van der Grinten

--Inspraakreactie Bodenterrein-UMCG-----

Op 22 september 2009 hebben we onze inspraakreactie op het vooront-
werp-bestemmingsplan voor dit terrein naar B&W verzonden.

In een eerder stadium hadden we al via de pers laten weten dat we het 

bestaande fietsroute over UMCG-terrein vanaf Petrus Campersingel
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niet eens zijn met het omleiden van de hoofdfietsroute die momenteel 
via de A. Deusinglaan gaat. Na lezing van het bestemmingsplan, bestu-
dering van de kaarten en de antwoorden op onze vragen tijdens de in-
spraakbijeenkomst op 15 september is ons gebleken dat onze bezwaren 
deels zijn weggenomen, maar voor een ander deel niet. De Fietsersbond 
is tevreden dat het voor fietsers mogelijk blijft om vanaf de kruising 
E.T.A.Thuessinklaan/Van Doeverenplein naar de W.A. Scholtenstraat 
te fietsen over het UMCG-terrein, maar er zijn nog wat vragen.

Samengevat komen we op de volgende punten:
Een fietsparagraaf ontbreekt. Deze is verplicht in elk stedebouwkundig 
plan, maar omdat er voor dit gebied geen stedebouwkundig plan is wil-
len wij graag een fietsparagraaf zien in dit bestemmingsplan.
We missen een onderbouwing voor het verleggen van de hoofdfiets-
route die momenteel over de A. Deusinglaan gaat. Wat zijn de voor- en 
nadelen hiervan?
De nieuwe route vanaf kruising E.T.A.Thuessinklaan/Van Doeverenplein 
naar Grote Markt is via de Vrydemaweg met doorsteek over het 
Gasfabriekterrein 25 % langer dan de huidige route langs A. Deusinglaan 
en W.A. Scholtenstraat. Dit past niet in het duurzaamheidsbeleid van 
de gemeente Groningen. De huidige fietsroute over het Deusingtracé 
moet dus zoveel mogelijk gehandhaafd worden, ook tijdens de bouw-

bestaande fietsroute over UMCG-terrein vanaf Oostersingel
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werkzaamheden.
Om de fietsroute over het Deusingtracé te laten aansluiten op de nieuwe 
Vrydemaweg maakt deze twee extra bochten en naar de binnenstad toe 
een oversteek, wat zeer inefficiënt is voor de doorstroming. Wij vragen 
daarom de huidige route in zijn geheel te handhaven met een eigen 
aansluiting op de kruising E.T.A.Thuessinklaan/Van Doeverenplein.
Over de detaillering van deze fietsroute langs het Deusingtracé wordt 
verder bijzonder weinig informatie gegeven. Waar loopt de route pre-
cies? Wordt deze uitgevoerd als fietspad in rood asfalt? Wanneer is de 
nieuwe uitvoering klaar?

De Fietsersbond vindt dat alle nieuwe fietsroutes volwaardige snelle 
fietsroutes moeten worden: voldoende breed, veilige aansluitingen op 
de al bestaande infrastructuur, geen gevaarlijke situaties met kruisend 
verkeer. Dit geldt ook voor de fietsroute dwars over het UMCG-terrein, 
ter hoogte van de Walstraat. Deze nu al bestaande verbinding tussen 
de Oosterparkwijk en de binnenstad is slecht te vinden, sluit niet goed 
aan op de Oostersingel en is volgens de huidige bebording verboden 
toegang of verboden in te rijden voor doorgaand verkeer (zie de foto’s).

Foppe Nieuwenhuis

--Fietsrouteplanner in Groningen---------

een kort voortgangsbericht

Het eindrapport basisplan fietsroutenetwerk annex fietsrouteplanner van 
de provincie Groningen is gereed. Onder de werktitel Van Hongerige Wolf 
naar Doodstil zal het plan, opgesteld door Bureau Grontmij Vandertuuk, 
dienen voor het realiseren van een recreatief fietsroutenetwerk volgens 
het knooppuntensysteem, zoals dat al in diverse andere provincies in 
gebruik is. Belangrijke uitgangspunten bij de opstelling zijn geweest 
de aansluiting bij de Friese en Drentse netwerken en de opname 
van bestaande bewegwijzerde routes. In de zomer is een zogeheten 
expertmeeting gehouden in het provinciehuis. Een dertigtal mensen 
met ervaringskennis van de Groningse fietspaden heeft zich over het 
kaartmateriaal gebogen. Het was een voldoening om te zien dat onze 
Fietsersbond zo sterk was vertegenwoordigd. In groepen zijn de ver-
schillende regio’s gecontroleerd en waar nodig verbeterd of aangevuld.
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Het eindrapport met het definitieve kaartmateriaal is nu aangeboden aan 
de gemeenten en de provincie. Gezamenlijk wordt van hen een bijdrage 
van circa 34 % verwacht van een totale investering van ruim 1,7 miljoen 
euro. De rest is afkomstig van nationale en europese subsidies.
We verwachten dat het definitieve besluit zal vallen in het vroege voorjaar 
2010. Inmiddels is er goede hoop dat onze Fietsersbond de opdracht zal 
krijgen de fietsrouteplanner te ontwikkelen. Tussen de tien en vijftien 
van onze leden hebben zich al gemeld om aan de inrichting mee te 
werken door het rijden, beoordelen en beschrijven van de fietspaden. 
In het oosten is de opkomst nog beperkt. We roepen dan ook leden op 
die bekend zijn in het zo mooie Oldambt om zich nog te melden. Zodra 
we weten dat het project definitief doorgaat nodigen we alle experts uit 
voor een informatiebijeenkomst, waar ook deskundigen van het landelijk 
bureau van de Fietsersbond zich zullen presenteren.

Frank Dijkstra

--Fietsverlichtingsactie ook op Waagplein 
een succes--------------------------------------

Omdat de oostkant van de Grote Markt vol staat met 
bouwmaterialen voor Oostwand en Forum, was 
de gewoonlijke plaats naast de poffertjes-
kraam voor de najaarlijkse fietsverlichtings-
actie deze keer niet beschikbaar en stonden 
we op het Waagplein. Ondanks dat je daar niet 
langs mag fietsen – slechts met de fiets in de hand ernaartoe lopen – 
kwamen er net zoveel klanten als voorgaande jaren. Men wist ons dus 
gelukkig toch te vinden!
We hebben meer dan 100 volgnummertjes uitgedeeld en ruim 70 men-
sen geholpen, waarvan zo’n 40 ook een lamp, dynamo of snoertjes en 
dergelijke moesten afrekenen. Daarbij werd de afdelingskas gul gespekt!
Sommige mensen waren zo klaar, anderen moesten helaas langer 
wachten. De reparateurs zijn vrijwilligers van de Fietsersbond, geen 
professionele fietsenmakers; zij kunnen het mankement niet altijd heel 
snel vinden. Of het voorlicht doet het heel snel maar dan moet ook het 
achterlicht nog. Ook het wachten in de rij duurde soms lang en viel 
soms mee. Wel ging iedereen met gemaakt licht weer naar huis, weer 
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zichtbaar in het donker!
In de kraam werd intussen informatie over de Fietsersbond gegeven en 
leden geworven. Een klein voordeel van de wachtrij is dat mensen de 
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tijd hebben om na te denken of ze meteen lid willen worden met de bij 
de actie horende aanbieding van een fietsslot of een verlichtingsset;  en 
enkele mensen deden dat.
Van natuurvoedingswinkel MAIKEL aan het Boterdiep hadden we 
opwindbare fietsverlichting geleend om te demonstreren. Dit systeem 
werkt eigenlijk hetzelfde als een lamp met een dynamo – je wekt zelf de 
stroom op voor het lampje – alleen niet tegelijkertijd. Je laadt namelijk 
een accu’tje op waarmee de lampjes gevoed worden. Dit systeem is 
dus ook niet gevoelig voor slippen bij regen of ladingen sneeuw, en je 
hebt nooit meer lege batterijtjes. Als je een nieuwe fiets koopt kan het 
systeem overgezet worden, dus met eenmaal kopen ben je voor altijd 
verzekerd van licht.

Als het je nou leuk lijkt om ook eens reparateur te zijn, of informatie te 
geven in de kraam, geef je dan op voor het activiteitenbestand. Bij elke 
actie van de afdeling sturen we de mensen van dat bestand er een mail 
over, en per keer kun je zeggen of wel of niet mee wilt doen. Meld je aan 
via groningen@fietsersbond.nl.

Màrria van Winkel

Op de diek

Ver voordat ondergetekende zich opnieuw onder de bewoners van 
dit gewest mocht voegen werd er eens een tocht ondernomen. Ruim 
twintig jaar geleden was een geboren en getogen Groninger zo vrien-
delijk geweest mij delen van het Hooge Land te laten zien. Iemand die 
de mooiste plekjes kende. Zo kwamen we op een mooie zomerdag 
op smalle polderwegen en kleine buurtschappen zoals het Lage van 
de Weg. Het landschap bestond op dat moment uit ruisend koren, 
eindeloze vergezichten, koeien in grazige weiden en de diek. Dat 
gebeurde op een dag waarop je de hitte voelde zinderen en de stilte 
adembenemend was.
Tien jaar later had ik het genoegen dat bewuste plekje nog eens te 
mogen bezoeken. Van sommige plekken neem je een bepaalde voor-
stelling mee in het geheugen: rust en ruimte. Tegen mijn verwachting 
in stonden er op de bewuste dag tientallen auto’s in de kant van de 
smalle polderweg geparkeerd. Terwijl ik dacht een rustige fietstocht te 
kunnen ondernemen langs de verhoogde zeedijk leek het een drukte 



2009 november jaargang 32 nummer 3 snelbinder-----
1 5 

snelb
in

der

van belang te worden. Aangekomen bij het etablissement als markant 
punt aan het einde van de wereld en na het nuttigen van een consump-
tie vervolgens de diek op.
Als mens ben je immer nieuwsgierig naar wat er achter een diek 
te zien is of wat er achter ogenschijnlijk onbereikbare plaatsen nog 
meer valt te ontdekken. Omdat de onafscheidelijke minivouwfiets deel 
uitmaakte van de expeditie ging die in opgevouwen toestand mee de 
diek op. Daar ontvouwde zich ook het geheim van al die geparkeerde 
auto’s. Het etablissement bleek het startpunt te zijn van een modderige 
wandeltocht. Voordat de groep afdaalde werd de minivouwfiets toch 
als een onherkenbaar object geobserveerd. Wat volgde was een kleine 
demonstratie van dit fietsje, uitklappen en invouwen. Dat was na jaren 
uitlandig te zijn geweest mijn eerste hernieuwde prettige kennismaking 
met de inwoners van het gewest. Met genoegen denk ik terug aan 
deze bijzondere plaats om een demonstratie te geven. Dat zou zich 
naderhand op veel meer plaatsen in het land herhalen. Nu ja, voor een 
mercedes onder de vouwfietsen hoef je je ook niet te schamen.
Nadat de wandelaars hun tocht waren begonnen kon de fietstocht een 
aanvang nemen. En laten we wel wezen, het was adembenemend. 
Binnen enkele honderden meters waren er alleen nog wat schapen 
of paarden en verder akkers met tarwe, bieten en aardappelen. In 
de strakke lucht hingen de vogels. Schilders van stroming ‘de Ploeg’ 
zouden hun hart op kunnen halen. Zo’n schitterend tafereel. De 
Ploegschilders waren plus minus tachtig jaar geleden actief maar 
sommige plekjes lijken onaangetast. Met het nieuwe Provinciaal 
Omgevingsplan (POP) lijkt het provinciaal bestuur die gedachte ook 
te koesteren: bescherm wat beschermwaardig is tegen opkomende 
verrommeling. Of zoals Lucebert het zei: ‘alles van waarde is weer-
loos’. Een fietser die tijdens een fietstocht oog heeft voor het specifieke 
Groningse land kan daar nog steeds volop van genieten. 

Gazelle
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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)


