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

Een nieuw nummer van de Snelbinder met stukjes over nieuwe fiets-
paden rond de stad Groningen, de jaarlijkse fietstocht en de jaarlijkse 
fietsverlichtingsactie. Het fietsparkeren in de stad komt aan de orde 
en onze laatste reactie op de tracé’s voor de RegioTram. Voor wie zin 
heeft zijn er interessante taken bij de kerngroep voorhanden. In de 
column Deurtrapper komen de scooters op het fietspad aan de orde, 
juist nu er voor overlast daarvan een meldpunt is geopend. Tot slot de 
column van Gazelle.
Veel leesplezier gewenst.

--Iets doen voor de Fietsersbond? ---------

Enkele interessante onderwerpen in Stad

De kerngroep van de Fietsersbond afdeling Groningen houdt zich 
vooral bezig met de stad en de kop van Drenthe. Voor verschillende 
afgebakende onderwerpen zouden we graag nieuwe leden verwelko-
men.

Onderwerpen:
De uitwerking van de RegioTramlijnen 1 en 2 begint aan de orde te 
komen.
In het stationsgebied gaat heel wat gebeuren, de gemeente wil dat dit 
gebied een volwaardig deel van de (binnen)stad wordt met een logisch 
en helder systeem voor alle vormen van verkeer in combinatie met 
wonen, werken, detailhandel, horeca en groen. Een onderdeel van 
verkeer is de doorgang van noord naar zuid voor fietsers. 
Fietsparkeren bij grote instellingen, zoals Martiniziekenhuis en UMCG. 
Met het Martiniziekenhuis zijn we enige tijd geleden in gesprek 
geweest en dat willen we weer oppakken. Bij het UMCG speelt de 
oversteekbaarheid van het terrein, zeker nu de Deusinglaan wordt 
opgeheven.
Fietsparkeren binnenstad: er zijn fietsklemmen met ogen eraan, maar 
om je frame daarmee ‘aan de vaste wereld’ te zetten is nog niet zo 
makkelijk. Bovendien zijn er vaak meer fietsen dan klemmen, waar 
moeten die blijven?
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Voetgangers en fietsers in dezelfde autoluwe straat: voorbeelden zijn 
Folkingestraat, Vismarkt voor Albert Heijn (Korenbeurs), voorkant van 
het stadhuis als het voorstel van student en stad doorgaat om daar een 
fietsverbinding tussen Ebbinge- en Gelkingestraat te maken.
Veel van dit soort zaken komen aan de orde bij het regelmatige overleg 
met de fietsambtenaar van Groningen.

Wie dit ook interessant vindt en er voor een langere periode af en toe 
tijd aan wil besteden, samen met de bestaande kerngroepleden, wordt 
uitgenodigd zich op te geven via groningen@fietsersbond.nl.

Màrria van Winkel

--NIEUWE FIETSPADEN IN GRONINGEN EN 
NOORD-DRENTHE-------------------------------

Tijdens de vele fietstochten die ik 
afgelopen zomer in Groningen en 
Noord-Drenthe heb gemaakt ben 
ik verschillende nieuwe fietspaden 
tegengekomen die nog niet op de 
meest recente fietskaart van de 
ANWB zijn terug te vinden. Omdat 
veel mensen deze fietspaden 
waarschijnlijk nog niet kennen en 
omdat ze wel de moeite waard 
zijn om eens te gebruiken, volgt 
hieronder een beschrijving.
In Groningen is al enige 
jaren bekend dat er een mooi 
nieuw fietspad is aangelegd 
langs de noordzijde van 
het Zuidlaardermeergebied, 
dwars door de natuurgebieden 
Westerbroekstermadepolder en 
Kropswolderbuitenpolder vanaf de Ebelsweg bij 
Waterhuizen naar Meerwijck in Hoogezand. Nu is er vorig jaar ook een 
nieuw fietspad aangelegd langs de noordzijde van het Schildmeer. Het 
schelpenpad langs de zuidzijde van het Schildmeer ligt er al heel lang, 
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maar omdat er nu ook een nieuw betonfietspad langs de noordzijde is 
aangelegd, is het mogelijk geworden om een echt rondje Schildmeer 
te fietsen. Het nieuwe fietspad sluit aan de zuidwestzijde van het meer 
aan op het al bestaande bij de Schildmaarweg. Via een bruggetje over 
het Afwateringskanaal loopt het fietspad eerst over een dijkje vlak 
langs het meer met een prachtig uitzicht. Ter hoogte van Overschild 
buigt het fietspad van het meer af naar het noorden. Hier is een mooi 
nieuw natuurgebied aangelegd, Tetjehorn, waar veel vogels te zien zijn 
en waar gewandeld kan worden. Het fietspad loopt pal langs de rand 
van dit gebied. Uiteindelijk komt het fietspad uit op de Graauwedijk, 
vanwaar via de Groeveweg en de Damsterweg bij Steendam weer 
op het oude fietspad kan worden aangesloten. In Steendam is ook 
veel horeca aanwezig waar op een terrasje van een consumptie kan 
worden genoten.
In Noord-Drenthe zijn de afgelopen tijd op meer plekken nieuwe fiets-
paden aangelegd. Zo is nu vlak ten zuidwesten van de stad Groningen 
een fietspad langs het omgelegde Eelderdiep vanaf de nieuwe wijk Ter 
Borch in Eelderwolde naar het zuiden richting Schelfhorst, waar aan-
gesloten wordt op al bestaande wegen en fietspaden. Vanaf het pad 
heeft men een mooi uitzicht op natuurgebied Eelder- en Peizermaden. 
Het fietspad vormt een prettig alternatief voor de drukke Groningerweg 
richting Eelde/Paterswolde.
Iets verder weg richting Zuidlaren is een nieuw fietspad aangelegd 
vanaf de Westerseweg aan de zuidwestkant van het Noordlaarderbos 
naar het Okkenveen. Dat fietspad gaat dwars door het mooie dal van 
de Drentse Aa en gaat daar ook met een bruggetje overheen. Dit 
pad lost een ontbrekende schakel op in het fietsnetwerk van Noord-
Drenthe. Tussen De Punt en Westlaren kon nergens de Drentse Aa 
worden overgestoken. Nu kunnen er leuke rondjes gefietst worden 
vanuit Zuidlaren, Tynaarlo en Haren.
De Fietsersbond heeft bij de vaststelling van het Beleidsplan Fiets van 
de Provincie Drenthe aangedrongen op de aanleg van dit fietspad en 
het geeft veel voldoening dat dit nu gerealiseerd is.
Waarschijnlijk zijn er nog veel meer van dit soort nieuwe fietspaden die 
slechts bij weinig mensen bekend zijn. Schrijf er een leuk stukje over 
en stuur het op naar de redactie van de Snelbinder! Op deze manier 
worden nieuwe fietspaden sneller bekend en kunnen meer mensen 
ervan genieten.

Harrie Miedema
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--JAARLIJKSE FIETSTOCHT FIETSERSBOND 
AFDELING GRONINGEN--------------------------

29 augustus j.l. zou de jaarlijks fietstocht worden gehouden. De tocht 
was gepland richting Ten Boer daarna richting Bedum, via Ellerhuizen 
en langs de oostzijde van het Boterdiep terug naar de stad. Echter 
de weersomstandigheden waren die dag zodanig dat om 12.00 uur is 
besloten de fietstocht niet te laten doorgaan. Er is toen gekozen om dat 
op 19 september te doen. 
Ook op 19 september was het weer ook niet gunstig. Er werd die dag 
in de loop van de middag regen verwacht. Op het afgesproken tijdstip 
hebben zich uiteindelijk slechts vier fietsliefhebbers gemeld bij het 
vertrekpunt. De regen werd om ongeveer 15.00 uur verwacht. Derhalve 
is toen besloten de geplande tocht aanzienlijk in te korten. We zijn via 
de route waarlangs tramlijn 2 is gepland door de binnenstad en de 
Oosterhamrikkade naar de Gerrit Krolbrug gereden en vandaar via 
Kardinge op de Kardingermaar gekomen. Het oorspronkelijk plan was 
om over de brug in het verlengde van de Oosterhamrikkade (busbaan) 
over het van Starkenborghkanaal te fietsen. Deze brug is echter niet 
voor fietsers toegankelijk. Om er toch over te mogen fietsen was er 
politiebegeleiding bij nodig geweest.

Ter hoogte van de Noorddijkerweg zijn we van de geplande route 
afgeweken en vandaar rechtstreeks naar de dan wel weer geplande 
pleisterplaats in Zuidwolde gereden. De ingekorte route was echter 
toch nog te lang: we waren nog maar net op de Noorddijkerweg toen 
het al begon te regenen. Dientengevolge zijn we toch nat van de regen 
aangekomen bij Moeke Vaatstra in Zuidwolde, waar we ons de koffie 
goed hebben laten smaken. Na het nuttigen hiervan en opwarming is 
eenieder op eigen gelegenheid huiswaarts gekeerd. Al met al hebben 
we een 20 kilometer gefietst in plaats van de geplande 45 kilometer.
Volgend jaar hopen we op beter weer en een grotere deelname. 
Omdat de schoolvakantie dan laat valt overwegen we de fietstocht aan 
het begin van de zomer te houden. Vindt u dat een goed idee, wilt u 
dat dan laten weten op groningen@fietsersbond.nl.

Foppe Nieuwenhuis
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--PARKEREN FIETS IN DE BINNENSTAD----------

In een eerdere Snelbinder heb ik al eens een artikel gewijd aan boven-
genoemd onderwerp.
Daarbij kwam de situatie in de Rode Weeshuisstraat aan de orde. Laag 
geplaatste klemmen, die allemaal dezelfde hoogte hebben. De klem-
men stonden toen op een hart-op-hart afstand van 40 centimeter. Op 
dit moment is de hart-op-hartafstand vergroot naar 50 centimeter, maar 
het zijn allemaal lage klemmen gebleven. Op bijgaande foto is te zien 
dat de sturen dan toch nog met elkaar in conflict komen.
De Fietsersbond is zeer teleurgesteld in deze wijziging die eigenlijk 
geen verbetering van de parkeergelegenheid voor de fietser op deze 
plaats heeft teweeggebracht. Er is wel arbeid en dus geld in gestopt 
maar het rendement hiervan is 0,0.

Een ander aspect dat beter kan is de gebruiksvriendelijkheid van de 
bevestigingsmogelijkheid van de fiets aan de ‘vaste wereld’ (in dit geval 
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aan de klem). Het is helaas zo, dat een fiets wel eens ongeoorloofd 
van eigenaar wisselt. De tweede ‘eigenaar’ zal hier wel blij mee zijn, 
die heeft het bewerkstelligd, maar de eerste eigenaar natuurlijk niet. Er 
zijn hele campagnes om fietsdiefstal tegen te gaan. Op 3 september 
2008 is een grote manifestatie op de grote markt gehouden om het 
stelen van fietsen te bemoeilijken. Daarom zou het prettig zijn als de 
fiets op een gemakkelijke wijze aan de fietsklem vastgemaakt kan 
worden. Bij veel klemmen is wel een stalen ring aanwezig waardoor de 
ketting van een kettingslot kan worden aangebracht om de fiets aan 
de klem te ketenen. Maar dit kan alleen worden gedaan als men aan 
de voorkant van de fiets staat. Men moet dus om de fiets heen lopen. 
Dit is lastig en soms moet dan een hele wandeling worden gemaakt 
omdat er een hele rij klemmen naast elkaar staan. (Wel is er dan veel 
fietsparkeergelegenheid.) Bovendien staan sommige klemmen zo 
dicht aan de rijweg, dat men vaak op die rijweg moet staan om vanaf 
de voorzijde van de fiets de ketting aan te brengen. Dit bevordert de 
verkeersveiligheid niet!
Het is dus gewenst dat de ketting vanaf de achterzijde van de fiets 
door de stalen ring aangebracht kan worden. Bovendien moet niet 
alleen het voorwiel maar het frame van de fiets kunnen worden vast-
gezet. Bij veel fietsklemmen in de binnenstad kan dit net als de ketting 
voldoende lang en wendbaar is, en als de vóórkant van het frame aan 
slechts één oog van de fietsklem wordt vastgemaakt. Dan nog is dat 
niet gemakkelijk te bewerkstelligen vanaf de achterkant van de fiets. 
Er zou een extra aanbindmogelijkheid moeten zijn die meer naar voren 
uitsteekt, tussen twee geparkeerde fietsen in. Dergelijke fietsklemmen 
bestaan ook al…

Foppe Nieuwenhuis
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--Oorzaak irritatie scooters en brommers 
een mentaliteitskwestie----------------------

We kennen ze allemaal, brommers en scooters 
die door het verkeer scheuren en lak hebben aan 
de medeweggebruikers – waarbij wel opgemerkt 
dat ook dit laatste bij veel fietsers opgaat! 
Vaak zijn brommers en scooters ook nog 
eens opgevoerd, maken een verschrikkelijke herrie en stoten 
een behoorlijke hoeveelheid fijnstof uit! Het betreft hier in de meeste 
gevallen de jeugd die over de schreef gaat en toch niet meer is te 
veranderen; sommigen denken wat dat betreft zelfs in een vrijstaat te 
leven. Dus wat is dan helaas de enige oplossing: sancties uitbreiden! 
En kom me nou niet direct aan met flauwekul als “wil je soms een 
politiestaat”, of “ben jij niet jong geweest”, maar zie het als bescher-
ming van alle weggebruikers en dan denk ik persoonlijk vooral aan 
onze kinderen in de steden! Nou kun je allerlei sancties bedenken en 
dan zou ik als eerste voorstellen: wanneer een brommer opgevoerd is, 
wordt deze zonder meer (lees zonder waarschuwing!) verbeurd ver-
klaart en naast een hoge boete wordt het vernietigen van het voertuig 
ook in rekening gebracht. Alleen al deze maatregel scheelt een slok 
op een borrel! Nog een slokje: het moet ook verboden worden dat er 
harder op fietspaden gereden wordt dan 25 km/uur. Zo kan ik nog heel 
wat slokjes bedenken, maar de rest laat ik aan uw eigen fantasie over. 

Milieuaspecten
De uitstoot van fijnstof van scooters brommers is door de meet 
genomen bijzonder groot. Een oplossing hiervoor zou zijn om alleen 
nog elektrische, of viertakt motoren toe te staan met een katalysator! 
Degene die toch een tweetakt motor willen, betalen hiervoor een forse 
milieubelasting, maar uiteindelijk moet dit op korte termijn gewoon 
verboden worden. Natuurlijk is elk motorisch vervoer milieuverontrei-
nigend, ook een viertakt heeft zijn uitstoot en ook de stroom van een 
elektrische motor wordt wellicht gevoed door milieuverontreinigende 
kolencentrales, maar je stelt tenminste een daad! Het hoeft verder 
geen betoog dat de beste daad is om als het even kan op de fiets te 
stappen! Ik wens een ieder in elk geval veel en vooral veilig fietsplezier!
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Van de redactie:
Blijkbaar is er ook in Groningen overlast van scooters/snorfietsers op 
het fietspad.
Geef uw eigen overlast door op scooteroverlast@fietsersbond.nl!

--Fietsverlichtingsactie 2010----------------

Op 30 oktober werd de jaarlijkse fietsverlichtingsactie weer gehouden. 
Deze keer was het vlakbij de plaats waar we voorheen stonden, aan 
de oostkant van de Grote Markt, voor het gebouw van studentenver-
eniging Vindicat. Dat heeft als voordeel dat mensen er ook fietsend 
kunnen komen.
Wel begon de actie met miezerweer, wat zich uitbreidde tot regen, 
maar later klaarde het gelukkig op, waardoor er alsnog heel wat klan-
ten kwamen: we deelden 70 volgnummers uit.

Voordeel van een minder grote stroom klanten is wel dat de vrijwillig 
werkende reparateurs niet zo’n druk voelen. Daardoor maak je name-
lijk eerder fouten, waardoor het juist weer langer duurt.
Uiteindelijk hebben we deze keer minstens 54 mensen van weer wer-
kend licht voorzien – en nog twee mensen extra die als actiecadeautje 
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een verlichtingsset kozen bij hun nieuwe lidmaatschap. De andere drie 
nieuwe leden kozen de als best geteste fietsketting met hangslot.

De website van de gemeente Groningen is pasgeleden veranderd 
waardoor moeilijker te vinden is hoe je via internet aan de gemeente 
knelpunten kunt doorgeven. Daarom werd aan belangstellenden een 
strookje met instructie aangeboden bij de kraam, dat gretig aftrek vond. 
(In het colofon staat een verkorte tekst – hopelijk nog begrijpelijk.)
Ook hadden we deze keer een enquête over fietsen in Groningen, met 
de nadruk op het parkeren. Die werd door meer dan dertig mensen met 
enthousiasme ingevuld.
Een van de enquêtevragen was of mensen actief wilden worden. Als 
het jou nou ook nou leuk lijkt om 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 reageeren als je mee wilt doen. Meld je aan via 
groningen@fietsersbond.nl.

Màrria van Winkel
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--Het wit tussen de regels-------------------

In de wetenschap is er al enkele jaren aandacht voor het wit tussen 
de regels. Welke functie heeft het wit op een bladzijde. Yra van Dijk 
onderzoekt de boodschap van dit wit bij poëzie en proza. Volgens haar 
heeft de auteur een bedoeling met de indeling van een blad. Het wit 
stuurt de gedachte van de lezer; komt een lezer tot andere inzichten 
als de tekst op een andere manier op een bladzijde wordt afgedrukt? 
De tekst wordt ingebed door het wit, er is een betekenis en een struc-
tuur. Geeft dat rust of roept het chaos op?
Wit heeft ook een functie in het verkeer. Denk maar aan de belij-
ning die op het wegdek in verschillende vormen is aangebracht. 
Ogenschijnlijk is het allemaal heel vanzelfsprekend dat het verkeer 
met zekere regelmaat en redelijk geordend verloopt. We kunnen ons 
echter vrijwel geen drukke wegen in het stedelijk gebied meer voorstel-
len zonder die hulplijnen. Wit fungeert hier om aan te geven waar het 
gemotoriseerd verkeer zijn domein heeft en waar het langzaam verkeer 
een plaats heeft gevonden. Soms is er extra ruimte bij een verkeers-
licht door middel van een extra groot opstelvak voor langzaam verkeer, 
in hoofdzaak fietsers. De vraag is echter of die extra grote vakken echt 
een oplossing zijn voor de doorstroming van het verkeer. Dat het ook 
anders kan bewijzen verkeerslichten die enige tijd alle fietsers op een 
kruispunt ruim baan geven alvorens het gemotoriseerd verkeer weer 
op gang komt.
Wit is op een aantal punten ook misleidend in het verkeer. Denk 
daarbij vooral aan de haaientanden die de voorrang regelen. Vooral 
bij minirotondes lijken gemeenten of provincies, maar in ieder geval de 
wegbeheerder, naar willekeur te hebben gestrooid met het afwisselen 
van de plaats van de haaientand. Er zijn dus verschillende mogelijk-
heden naar aanleiding van die plaats: mag het gemotoriseerd verkeer 
ongestoord zijn weg vervolgen of staan de tanden zo dat juist de fietser 
daaraan voorrang (en dus zekere rechten) mag ontlenen? Waarom is 
er destijds bij de introductie van de minirotonde geen uniform beleid 
afgesproken? Het thans gangbare beleid heeft soms rare situaties 
tot gevolg. Een fietser mag er nimmer vanuit gaan dat er voorrang 
gegeven wordt, altijd zal de fietser zich moeten oriënteren: hoe zijn de 
leestekens op het wegdek aangebracht? Wat in de eigen gemeente 
gebruikelijk is kan enkele kilometers verderop net weer even anders 
zijn.
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Dan is er nog het aspect van de belijning die de nadering van een 
voorrangskruising aangeeft. Stoppen is het devies en eerst uitkijken 
alvorens over te steken. Maar wat doe je als die lijn te ver naar achte-
ren ligt en de kruising vanaf die lijn nauwelijks goed te overzien is? Als 
de as van de weg te ver weg ligt van de lijn? Dan ben je als fietser toch 
gedwongen op een rijbaan positie te nemen en snel een oordeel te 
vellen: verder fietsen of wachten. Ambtenaren zouden toch eens vaker 
in het veld moeten gaan kijken waar zij de witte leestekens voor het 
dagelijks verkeer hadden willen plaatsen alvorens de lijntrekkers hun 
werk met de spuitmallen doen. Het zou de veiligheid ten goede komen 
en de leestekens in het verkeer krijgen het recht dat hen toekomt.

Gazelle
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Fietstocht mei 2006
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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)


