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

Wat staat er allemaal in deze Snelbinder?
Het gaat over de bruggen over het Van Starkenborghkanaal, die ook 
het onderwerp van onze fietstocht waren. Die fietstocht kunnen we een 
volgend jaar uitzetten met de digitale fietsrouteplanner voor Groningen, 
want die gaat er nu echt komen. In de afgelopen tijd hebben zich af 
en toe al mensen aangemeld die hiervoor gegevens wilden aanleveren 
door zelf routes te fietsen – zij zullen over enige tijd eindelijk aan de slag 
kunnen. Houd hiervoor onze website www.fietsersbond.nl/groningen in 
de gaten.
Helaas zijn we geen fietsstad 2008 geworden, maar kunnen we er toch 
blij om zijn dat de gemeente gewoon doorgaat met het verbeteren van 
de fietsvoorzieningen. Zo worden er ook nu weer veel fietswensen van 
stadjers ingewilligd, waaronder enkele van onszelf.
Verder nieuws over twee acties: de landelijke fietsdiefstalcampagne en 
onze eigen fietsverlichtingsactie. En dan zijn er ook nog maar liefst twee 
columns!
Veel leesplezier.

--DRIE WENSEN VAN FIETSERSBOND 
GEHONOREERD DOOR GEMEENTE GRONINGEN--

Vlak voor de zomer stond er een oproep van de gemeente Groningen in 
de Gezinsbode om ideeën voor de fiets aan te melden bij de gemeente. 
De gemeente heeft 500.000 euro beschikbaar om wensen van stadjers 
uit te voeren in het kader van het uitvoeringsprogramma “Stap Op! 
Fietsmaatregelen 2009-2010”. In totaal zijn er 170 ideeën ingeleverd 
door inwoners van de gemeente, waarschijnlijk ook veel door lezers van 
dit blad. De kerngroep van de Fietsersbond heeft zeven ideeën ingele-
verd bij de gemeente:
1. Kasseien Hoge der Aa vervangen door fietsvriendelijke bestra-

ting.
2. Fiets/voetviaduct aanleggen langs spoorviaduct over Noordelijke 

ringweg.
3. Oude fietsparkeerflat aan de westzijde van het hoofdstation op-
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waarderen door uitschuifbare etagerekken te plaatsen.
4. Wegdek fietspad richting Vinkhuizen bij Friesestraatweg (ACM) 

opknappen (asfalteren).
5. Fietspad langs hoofdfietsroute A. Deusinglaan asfalteren.
6. Kruising Prinsesseweg/Wilhelminakade veiliger en overzichtelijker 

maken.
7. Digitale fietsrouteplanner voor stad Groningen ontwikkelen.

Onlangs kwam de reactie van de gemeente: van onze zeven wensen 
worden er drie gehonoreerd. De oude fietsparkeerflat bij het station 
wordt opgeknapt, het wegdek richting Vinkhuizen bij de Friesestraatweg 
(ACM) wordt opgeknapt en er komt een digitale fietsrouteplanner in 
de stad Groningen. Wij zijn hier als kerngroep erg blij mee, hoewel wij 
natuurlijk liever ook de vier overige wensen toegewezen hadden gezien, 
maar dat komt later wellicht nog eens. Behalve onze drie wensen wor-
den nog eens zeven wensen van andere stadjers vervuld. Zo worden 
de bewaakte fietsenstallingen bij sportcentrum Kardinge en bij winkel-
centrum Paddepoel weer geopend, komt er een bewaakte stalling in de 
Peperstraat en wordt de aanpak van fietsdiefstal geïntensiveerd door 
een AFAC (FietsAfhaalcentrale) op te bouwen in Groningen.
In totaal is in de periode 2009-2010 4,7 miljoen euro beschikbaar voor 

fietsmaatregelen in de stad. Belangrijke andere maatregelen zijn:
1. Aanleg fietspad vanaf de Aquamarijnstraat naar de fietstunnel 

Friesestraatweg (sluit aan op nieuwe fietsbrug Reitdiep langs 
noordelijke ringweg)

2. Aanleg fietspad tussen fietsbrug Reitdiep en Iepenlaan (langs 
noordelijke ringweg)

3. Aanleg fietspad tussen ACM fietsbrug en Kerklaan (langs spoor-
lijn)

4. Aanleg fietspad Groningen-Waterhuizen langs westzijde Win-
schoterdiep (vanaf Stainkoeln)

5. Aanleg fietspaden langs Antwerpenweg en Duinkerkenstraat 
(Bedrijventerrein Zuidoost)

6. Asfaltering van acht tegelfietspaden
7. Extra stallingcapaciteit en promotie achterzijde NS-station
8. Fietsvriendelijke afstelling van vier verkeerslichten 

De lange lijst met wensen op fietsgebied van de kerngroep wordt op 
deze manier snel kleiner, maar voorlopig blijft er nog genoeg over om 
ons voor in te zetten, zoals handhaving en verbetering van de fietspa-
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den langs de A. Deusinglaan en het voorkomen van problemen met het 
fietsverkeer door de komst van de tram in de stad.

Harrie Miedema

--Landelijke fietsdiefstalcampagne was 
op 3 september in Groningen----------------

Zoals op bij-
gaande foto te 
zien is, werd 
er door het 
ministerie van 
Binnenlandse 
zaken spec-
taculair uitge-
pakt bij deze 
campagne, 
die door heel 
Nederland 
toerde. Uit 
grote vracht-
wagens werd 
de Grote Markt 
volgezet met 
teruggevon-
den fietsen die ooit gestolen waren, maar waarvan de eigenaar geen 
aangifte gedaan had. Nu konden deze fietsen dus niet aan die eigenaren 
worden teruggegeven. Per dag worden er 1000 gestolen fietsen terug-
gevonden, dus het loont de moeite.
Om te zorgen dat de kenmerken van de fiets na stelen bekend zijn, kun 
je op de website www.fietsdiefstal.nl nu alvast een fietspaspoort maken 
en printen.
Ook de Fietsersbond was op 3 september present, mede om uitleg te 
geven hoe je je fiets zodanig op slot zet dat de kans op stelen veel 
kleiner wordt.

Màrria van Winkel
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--Vervanging bruggen Aduard en 
Dorkwerd--------------------------------------

Afdeling Groningen van de Fietsersbond heeft hierover een inspraak-
reactie gestuurd die is na te lezen op www.fietsersbond.nl/groningen. 
Daarin staat dat alternatief D de voorkeur heeft. Mocht het toch het voor-
keursalternatief F+ worden, dan moet daaraan nog het een en ander 
bekeken en onderzocht worden.
Hieronder een bespreking van dit alternatief door Paul Wesselius.

Schets van de situatie
Ten westen van Groningen bestaan er twee bruggen over het brede 
Van Starkenborghkanaal, één bij Dorkwerd, een klein dorpje net ten 
noordwesten van Groningen, en één bij Aduard, 8 km naar het westen. 
De brug bij Dorkwerd gaat in zijn geheel omhoog en de boot vaart er 
onderdoor, die bij Aduard kan gewoon omhoog geklapt worden.
Volgens besluit van het Rijk en de provincies Groningen en Fryslân 
moet de vaarweg Lemmer-Delfzijl verruimd worden, zodat de z.g. klasse 
V schepen er doorheen kunnen varen. Vrijwel alle bruggen in deze 
vaarweg moeten vervangen worden, ook de bruggen bij Dorkwerd en 
Aduard. Deze zijn bovendien sterk verouderd. Het Rijk wil € 18,5 miljoen 
betalen voor deze bruggen.
De provincie Groningen heeft gemeend dat dit plan ‘breder’ gezien moest 
worden en heeft o.a. een klankbordgroep ingesteld om advies te geven. 
Tussen juli 2006 en november 2007 heeft deze groep vijf keer verga-
derd. Belangrijkste extra plan was een rondweg om het dorp Aduard: nu 
gaat al het verkeer voor Aduard en het noorden daarvan midden door 
het fraaie dorp heen. Dat plan is ter gelegenheid van deze twee nieuwe 
bruggen ter sprake gekomen: er lag nog geen wens op tafel van de 
gemeente Zuidhorn, die over Aduard gaat. Zes alternatieven, A t/m F, 
zijn door de provinciale projectgroep en de klankbordgroep voorgesteld. 
Die zijn nader bestudeerd door Royal Haskoning op o.a. MER (milieu 
effect rapportage) en te verwachten verkeersstromen. 
Het is opmerkelijk dat de provincie Groningen bij zijn voorlopige besluit-
vorming op 24 juni 2008 voor een eigen alternatief heeft gekozen dat ze 
F+ hebben gedoopt. Plan F+ bevat de elementen: twee bruggen voor 
alle verkeer (zoals nu), de brug bij Aduard naar het oosten verschoven 
over 600-900 meter (net ten westen of ten oosten van een bestaande 
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‘loswal’), een rondweg ten oosten van Aduard, een nieuwe aansluiting 
op de Friesestraatweg (N355). Zie onderstaande figuur voor een schets 
van de situatie (Provincie, 25 aug 08)

Het voorkeursalternatief
Twee inspraakavonden daarover, op 25 augustus en 6 oktober te Aduard, 
zijn door mij bijgewoond. De provincie (bij monde van gedeputeerde 
Bleker van het CDA) zei dat ze er uitsluitend waren om te luisteren, maar 
vooral op 6 oktober sprak de heer Bleker veel. Naast bijval van enkelen 
was er sterke kritiek van velen.
Een grote nieuwe wijk van Groningen ten westen van het Reitdiep, de 
Reitdiepwijk, die alle groepen tezamen in aantal personen overtreft, 
zou veel ‘sluip’verkeer krijgen van de brug bij Dorkwerd. Die term sluip-
verkeer wekte de ergernis op van bewoners van dorpen ten noorden 
van Groningen, zoals Garnwerd en Ezinge. De dorpsbewoners komen 
Groningen al sinds het graven van het van Starkenborghkanaal binnen 
over deze brug.
De oplossing die de meeste personen wilden is alternatief D, een nieuwe 
brug, hoog over het van Starkenborghkanaal, midden tussen Aduard en 
Dorkwerd in. Dit alternatief is door de provincie niet gekozen, vermoede-
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lijk te duur, maar dat werd niet uitgesproken door Bleker.
Op 6 oktober viel mij op, door diverse vragen uit het publiek, dat de 
vervanging van de twee bruggen niet los gezien kan worden van het 
verbeteren van de gehele N355 tussen Groningen en Aduard. Bij deze 
opknapbeurt zullen diverse wegen niet meer aansluiten op de N355, 
zodat langzaam verkeer soms ver moet omrijden. De gevolgen van dit 
afsluiten voor anders gaan rijden van autoverkeer en langzaam verkeer 
bleken niet doorgedacht te zijn door de provinciale projectgroep (bij 
monde van Frodo Verberg, de projectleider). Bleker probeerde zich eruit 
te redden door op te merken dat het hier om het vervangen van twee 
bruggen ging, maar niet over de opknapbeurt van de N355. 
Een volgende vraag, van een dame uit Aduard, bewees zijn ongelijk. Zij 
was gewend te fietsen langs het riviertje de Lindt, dat loopt van noord-
Aduard naar een gehuchtje Nieuwklap, midden tussen Groningen en 
Aduard, en dan verder langs de N355 naar Groningen. Zij vroeg hoe 
het nu stond met de aansluiting van deze route langs de Lindt op de 
N355, waar ook de rondweg van Aduard aansluit. Een gedeputeerde 
liet ‘geestig’ zien dat de dame een enorme omweg moest maken langs 
de toevoerwegen naar deze aansluiting. Frodo Verberg stond echt met 
de mond vol tanden. Daar was niet over nagedacht. Er komt een ‘super’ 
fietspad langs de N355 na het opknappen, maar dat ligt ten zuiden van 
deze weg. Dat fietspad per fiets vanuit het noorden bereiken was niet 
doorgedacht, zo leek het. Opmerkelijk!

Fietsgevolgen
De gevolgen voor fietsers (en ander langzaam verkeer) van opknappen 
N355 en het twee-bruggenplan zijn de volgende:
• Er komen veel minder aansluitingen op de N355 en het wordt (ver-

moedelijk) zeer lastig gemaakt om bij de vroegere aansluitingen de 
N355 over te steken.

• Gevolgen rondweg om Aduard voor langzaam verkeer blijken niet 
doorgedacht te zijn en zouden een enorme verslechtering kunnen 
opleveren voor huidig langzaam verkeer – forenzen zowel als recre-
anten – tussen Aduard en Groningen.

• Fietsers uit het noorden (veel scholieren bezoeken scholen in Aduard) 
moeten bij verplaatsen van de brug over 800 meter minstens 1600 
meter gaan omrijden. Wellicht nog meer omdat er plannen zijn om 
helemaal om het ten oosten van Aduard gelegen industrieterrein 
heen te moeten gaan. Wil je in noord-Aduard zijn, komend vanuit 
het noorden, dan wordt de omweg makkelijk 2,5 km. 
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Vele forens-fietsers zullen na uitvoeren van deze ‘verbeter’-plannen de 
auto gaan nemen, zodat de wegen al snel vol zullen lopen (soort self-
fulfilling prophecy?).

Hoe kan het beter?
1. Stap over op alternatief D, een zeer hoge brug over het van 

Starkenborghkanaal met een aanvoerweg vanaf de N355 langs het 
Aduarderdiep westzijde (daar loopt nu ook al de A. Harkemaweg) 
en eventueel een weg vlak langs de zuidzijde van het Van 
Starkenborghkanaal die naar Aduard voert.

2. Maak een aantal tunneltjes onder de N355 door of fietsbruggen 
er overheen zodat langzaam verkeer niet nog ernstiger belem-
merd wordt dan nu al het geval is door de N355 en het Van 
Starkenborghkanaal.

3. Verzorg een prettige fietsroute van Aduard naar Groningen. Dat 
kan door een fietsbrug aan te leggen over het Aduarderdiep die 
de weg langs de Lindt verbindt met een bestaande weg langs de 
Gaaikemaheerd.

Paul Wesselius

--Deurtrapper---------------------------------
Beste fietsgenoten, 

Eigenlijk mag ik mij geen “deurtrapper” en/of “fietsge-
noot” meer noemen en wel om de volgende reden. 
Ik moet iets bekennen wat me niet makkelijk valt. 
Nog geen twee jaar geleden reed ik zowat 
elke week op de fiets naar mijn moeder 
(23 km) als het weer dit toeliet. Waarom? 
Omdat ik dat niet van mijn moeder mag verwachten met haar 89 jaar! 
Hoosde het dan ging ik met de auto van mijn vrouw, maar toch, als 
aan mij gelegen had stond dat ding al lang niet meer in de garage. 
Nog afgezien van het milieuaspect kost zo’n ding klauwen vol geld aan 
vaste lasten inclusief de garage! Ik hoef hier geen uitleg te geven over 
hoeveel en waaraan, zelfs als hij stilstaat kun je er ruimschoots van op 
vakantie! Maar het  fietsen wil niet meer! Ook hier geef ik geen opsom-
ming waarom niet, het wil gewoon niet meer, althans niet zulke enden.
En nu komt het hoge woord er uit, IK HEB EEN SCOOTERBROMMER 
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GEKOCHT!!! Shame Frankieboy, shame! Nee dus, ik schaam me niet, 
het is geen opgevoerd lawaaiding, het is een viertact, rijdt zuinig, heeft 
een katalysator en nood breekt principewetten! Was een de vandaag 
de dag zo gepropageerde elektrische fiets niet milieuvriendelijker 
geweest? Nee dus, die rijdt op stroom wat ook weer opgewekt moet 
worden en ik heb geleerd dat het omzetten van energie duurder is dan 
het direct gebruik van één er van. Excuus? Heel eerlijk, misschien… 
nou vooruit een beetje. Maar hoe je het wendt of keert, ik puf elke 
week weer naar mijn moedertje die het een zorg zou zijn hoe ik bij haar 
kom, als ik maar kom! In een half uur sta ik bij haar voor de deur. Ga 
ik daarentegen met het openbaar vervoer doe ik er langer dan een uur 
over tegen dubbele kosten. (Verdorie, ruik ik daar weer een excuus?…, 
laat maar…)
Maar fiets ik dan nog wel? Ja dus, alleen de kleine eindjes, hooguit 
10 km, maar wel met vreugde want je hebt niet alleen meer oog voor 
de omgeving, je hebt ook gauwer contact met overige fietsers en/of 
wandelaars. Ik draag de Fietsersbond nog steeds een warm hart toe 
en heb daar zelfs een hele pagina aan gewijd op mijn “klein Sijtje”. 
Google er maar eens naar toe en dan niet naar een “site’tje”, maar 
gewoon “klein Sijtje”. Zo draag ik ook nog iets op mijn manier bij aan 
onze zo belangrijke bond (lees, de actieve vrijwilligers die deze bond 
belangeloos in stand houden!) en het geeft voldoening om daar iets 
voor terug te kunnen doen. Vreemde context eigenlijk, dat belangeloos 
belangen behartigen. Maar goed, hoe dan ook, blijven jullie nog maar 
zo lang mogelijk deurtrappen zo lang het kan, kom ik je een keer tegen 
op de scooter, mij herken je niet onder die pothelm en kun je m’n 
gezicht wel zien, dan kleurt die misschien wel een beetje rood…

De groeten van: 

--Projectplan fietsrouteplanner 

provincie Groningen-------------------------

(Let op: frp = routeplanner, fkp = knooppuntenplan)
Zo langzamerhand begint het op te vallen dat wij nog geen fietsroute-
planner (frp) in onze provincie hebben. Onze buurprovincies Fryslân en 
Drenthe hebben al wel een slagvaardige planner, evenals o.a. Utrecht 
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en Gelderland, terwijl meerdere andere provincies drukdoende zijn er 
een op poten te zetten. Reden genoeg om als Fietsersbond (opnieuw) 
bij ons provinciebestuur aan de (fiets)bel te trekken. Het initiatief ging 
dit keer uit van Miriam van Bree, projectleider frp bij onze landelijke 
kaderondersteuning, die mij begin september uitnodigde mee te gaan 
naar een bespreking in het provinciehuis alhier. Van de zijde van de 
provincie waren o.a. aanwezig Ties Hazeberg van de afdeling Toerisme 
en Recreatie (gedeputeerde Gerritsen) en Anette Doornbosch, commu-
nicatieadviseur bij Groningen Promotie Overleg.
Miriam heeft nog eens uitleg gegeven van de opzet van het projectplan, 
dat mee door de ervaringen en andere provincies helder en overtui-
gend is overgekomen. Om tot een functioneel frp te komen moeten 
Fietsersbond en Provincie een aantal verplichtingen aangaan en taken 
uitvoeren. Belangrijke voorwaarde is dat de provincie het project finan-
cieel ondersteunt met een bedrag van 75000,- euro. Verder stelt de 
provincie kaartmateriaal beschikbaar en verzorgt daarvan de updating 
tot en met 2013. De Fietsersbond levert de software die tot nu toe is 
ontwikkeld, en organiseert de vrijwilligers die de vereiste gegevens van 
het fietsnetwerk moeten verzamelen. Ook houden 
we de planner tot en met 2013 “in de lucht” 
met actuele gegevens over het 
netwerk. Het gehele 
invoeringstraject 
neemt on-
geveer 
één jaar in 
beslag.
Ties Hazeberg 
gaf aan dat er nu 
ambtelijk gewerkt 
zal worden aan een 
beleidsplan, waarin 
de frp in combinatie 
met de ontwikkeling van 
een provinciaal fietsknoop-
puntenplan (fkp) wordt gepresen-
teerd aan Gedeputeerde Staten 
voor goedkeuring en financiering. 
Uit recente informatie is ons duidelijk 
geworden dat politieke besluitvorming 
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hierover in het voorjaar van 2009 waarschijnlijk met positief resultaat 
wordt afgerond. Dus 2009 wordt een spannend jaar, ook voor onze 
afdeling, want wij zullen ons moeten inzetten om vrijwilligers te weren 
en te begeleiden. De kwaliteit van de frp is sterk afhankelijk van wat zij 
aanleveren. In de loop van het jaar kunnen we dan zien welke vrijwil-
ligers actief zijn en ook hoe we kunnen werven voor de gebieden die 
dan nog blanco zijn. Zodra de frp on line is, zal ze actief reageren op 
opmerkingen en vragen van gebruikers.
Ik wens onszelf veel succes in het komende jaar en een fietsrouteplan-
ner die laat zien hoe mooi onze provincie is.

Frank Dijkstra

--Fietstocht langs menig bruggenstelsel--

Op 24 augustus 
2008 verzamelden 
zich zo’n twaalf le-
den voor een geza-
menlijke fietstocht 
georganiseerd 
door de plaatse-
lijke kerngroep. 
Het was een beetje 
fris, maar droog. 
Dus togen we vol 
goede moed rich-
ting Garnwerd. Het 
thema van deze 
tocht – kunnen we 
wel stellen – was 
bruggen. De aan-
wezige bruggen, de bruggen in aanleg en de nog te plannen bruggen. 
Harrie Miedema en andere actieve leden wisten ons hier veel over te 
melden. Het begon met de nieuwe fietsbrug over het Reitdiep, paral-
lel aan de spoorbrug. Hierdoor kunnen fietsers straks makkelijker van 
Vinkhuizen naar het centrum en vice versa. De nieuw geplande bruggen 
over het Starkenborghkanaal voor fietsers en voor auto’s werden ook in 
gedachten bekeken. De ezelsbrug die boze bewoners hadden gemaakt 
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om de zot-
heid van de 
geplande brug 
bij Aduard aan 
te geven. En 
verder kregen 
we toelichting 
op de oude 
sluis/brug van 
Wetsingerzijl. 
Bij Garnwerd 
heerlijk op het 
nieuwe terras 
gezeten aan 
het water. De 
weg terug 
bracht ons nog 
in het kerkje 
van Fransum. 
Na Slaperstil begon het een beetje te spetteren. Het was regenpak aan, 
regenpak uit, we waren bijna weer in Groningen. Over het fietspad van 
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de nieuwe wijk De Held. Bij het Reitdiep hebben we weer afscheid van 
elkaar genomen. De ene helft ging nog naar Noorderzon, de andere helft 
naar huis. Iedereen tevreden over een goed besteedde zondagmiddag.
Op bijgaande foto’s een impressie van de tocht. De route is ook bijge-
voegd.
Nog wat gegevens voor de liefhebbers: de route is 40,64 km, wij deden 
er inclusief pauze (van 43 min.) 3 uur en 24 minuten over. Ons gemid-
delde was inclusief pauze 11,9 km/uur.

Hannie Poletiek
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--GRONINGEN GEEN FIETSSTAD MEER;  NOG 

WEL GOED VOORBEELD VOOR REST VAN 

NEDERLAND-------------------------------------

Op woensdag 29 oktober j.l. vond in Utrecht tijdens een symposium van 
de Fietsersbond de verkiezing plaats van Fietsstad 2008. Groningen was 
al fietsstad in 2002 en was nu opnieuw genomineerd voor de prijs, sa-
men met Nijmegen, Goes, Veenendaal en Houten. Helaas is Groningen 
niet opnieuw tot beste Fietsstad van Nederland gekozen; de keus viel dit 
keer op Houten, vanwege het uitgekiende stedelijk ontwerp dat geheel 
op de fiets is afgestemd. 
De indruk was wel dat de keus eigenlijk op Groningen had moeten vallen, 
maar dat men ook eens een ander stad wilde kiezen. Groningen scoorde 
namelijk op vier van de tien criteria uit de Fietsbalans als beste en tijdens 
het symposium in Utrecht kwam Groningen vele malen voorbij als goed 
voorbeeld voor de rest van Nederland. Zo werden het Stadsbalkon (de 
grote fietsenstalling bij het Hoofdstation), de gratis bewaakte stallingen, 
de spitsrekken en de rode lopers in het centrum van de stad de hemel in 
geprezen tijdens een workshop over fietsparkeren. 

Goed nieuws kwam er van de NS: men wil in samenwerking met de 
rijksoverheid en de gemeenten de capaciteitsproblemen bij de fietsen-
stalling op de grote stations oplossen door meer capaciteit te creëren. 
In Groningen wordt de fietsparkeerflat opgeknapt en worden er aan de 
achterkant van het station extra rekken bijgeplaatst. Daarnaast krijgt 
de betaalde stalling op het hoofdstation een kwaliteitsimpuls, waardoor 
die ook weer aantrekkelijk wordt voor mensen die hun fiets langere tijd 
willen stallen.
In de wandelgangen werd goed nieuws opgevangen over de digitale 
fietsrouteplanner: de provincie Groningen lijkt nu toch van plan om ook in 
Groningen aan de slag te gaan met de fietsrouteplanner, gecombineerd 
met het instellen van een knooppuntennetwerk. Omdat ook de stad 
Groningen geld beschikbaar heeft gesteld voor de fietsrouteplanner lijkt 
dit volgend jaar echt te gaan gebeuren. Wij houden jullie op de hoogte.

Harrie Miedema
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--Fietsverlichtingsactie 2008---------------

Op 1 november j.l. hebben we de fietsverlichtingsactie 2008 gehouden 
op de Grote Markt in Groningen.
Na ongeveer vier weken van voorbereiding, vergunning aanvragen, 
marktkramen bestellen vrijwilligers van de Fietserbond benaderen of ze 
mee wilden helpen enzovoorts, door Màrria en ondergetekende was het 
afgelopen zaterdag zover. Vooraf hebben we op een avond de opfriscur-
sus “hoe repareer ik fietsverlichting” van Atte Bakker gevolgd. We zijn 
elke keer weer verbaasd over de grote hoeveelheid meetapparatuur, 
speciaal gereedschap, onderdelen en verdere hulpapparatuur waar Atte 
over beschikt om elke storing in de fietsverlichting snel op te sporen en 
te herstellen. Er waren die avond twee fietsen met mankementen aan de 
verlichting als oefenmaterieel aangeboden. Deze zijn tot volle tevreden-
heid van de gebruikers hersteld. Bovendien is de binnenverlichting van 
een ligfiets gerepareerd.

Op de bewuste zaterdag zijn de marktkramen om half tien opgesteld, 
om ongeveer kwart voor tien arriveerde Atte met het gereedschap, de 
onderdelen en met Joost Bosman, die veel elektronicakennis heeft. 
De werkplekken en de kraam met voorlichtingsmateriaal zijn ingericht, 
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spandoeken uitgehangen en een plattegrond van de stad Groningen 
opgesteld. Hierop kon men onvolkomenheden in de fietsvoorzieningen 
van de stad vermelden. Er werden volgnummers uitgegeven aan de 
mensen die hun fiets ter reparatie aanboden, zodat ieder op zijn beurt 
kon worden geholpen. Op een omklapbord werd bijgehouden wie er aan 
de beurt was.
Naast onze kramen hebben de stadswachten een stand opgesteld waar 
de postcode in de fietsframes konden worden gegraveerd.

Om drie uur zijn we gestopt met het verstrekken van nummers; wie een 
nummer had is geholpen. Iedereen was zeer tevreden met de gerepa-
reerde fietsverlichting en de gegraveerde postcodes in de fietsframes.  
We hebben iets meer dan zeventig reparaties aan fietsverlichtingen 
uitgevoerd. Om circa half vijf waren de spullen opgeruimd en konden we 
tevreden huiswaarts keren. 

Er is me opgevallen dat er veel storingen in de elektrische verbindingen 
in de lamparmaturen voorkwamen. Je vraagt je dan af: waarom trekken 
de fabrikanten van fietsverlichtingen niet, zoals vroeger, de stroomdraad 
door tot een koperen stripje, dat de verbinding met het lampje maakt? En 
aan het koperen stripje een verend element dat zorgt dat de stroomdraad 
hier goed mee wordt verbonden. Nu zijn we diverse keren een storing 



-----snelbinder nummer 3 jaargang 31 november  2008  
1 8  

--Nieuwe projecten

In de komende jaren gaat er heel wat gebeuren. Dit is een algemeen-
heid die altijd voor alles en voor iedereen van toepassing is en 
daarmee een open deur. Vaak wordt er aan het eind en vooral aan het 
begin van een jaar een bespiegeling gehouden met wat er geweest is 
en wat gaat komen, althans waarvan menig bestuurder hoopt dat het 
ervan gaat komen.
In de afgelopen zomerperiode lag er een vuistdikke informatiemap van 
de Regio Groningen – Assen 2030 ter inzage op alle gemeentehuizen 
die bij het project betrokken zijn. Uit dat dikke boekwerk komen twee 
rubrieken naar voren die de aandacht van iedere fietser verdienen: 1) 
Overzicht Projecten Fiets en 2) Overzicht Project Regiopark. Met het 
oog op de bereikbaarheid van Groningen en Assen vanuit de directe 
omgeving wordt de fiets als serieuze optie gezien om knelpunten aan 
te kunnen pakken. In het Overzicht Projecten Fiets staan maar liefst 
twaalf plannen opgesomd die in uitvoering zijn of waarvoor in het 
komende jaar de spade de grond in zal gaan. Al deze twaalf projecten 
dienen het comfort om te fietsen te bevorderen maar evenzeer de 
veiligheid. Bij verschillende projecten valt te lezen: vanwege het 
ontbreken van een vrijliggend fietspad of om de omrijroute in te korten 
(sneller van A naar B). 
Toch moet helaas worden geconstateerd dat er ook enkele projecten 

tegengekomen in de verbindingen in het armatuur van stroomdraad naar 
het lampje. Als je deze verbindingen niet hebt kun je er ook geen storing 
aan krijgen.

Foppe Nieuwenhuis

Naschrift:
Over batterijlampjes kwamen veel klachten: of de batterij is op, of ze zijn 
te zwak. Maar tegenwoordig bestaan er opwindbare batterijlampjes. Met 
één minuut opwinden kun je daarmee 90 minuten fietsen! In Groningen 
zijn deze lampjes bij Maikel Natuurvoeding te koop. De verkoopprijs ligt 
in Nederland tussen 24,50 en 29,95 euro. Meer informatie op internet 
bij www.dejongexport.nl, klik bij Producten op Bayliss. Daar gaat het 
meteen over Cycle light (in het Engels).
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op het lijstje staan waarvan de uitvoering dit jaar was voorzien maar 
waar het nog steeds akelig stil is op de betreffende locatie: de fietsbrug 
bij Leegkerk over het Aduarderdiep had al klaar moeten zijn, en ook 
de fietsroute plus tussen de stad en Zuidhorn (als eerste van vier) had 
al een eind op weg moeten zijn. Nu is dat laatste ook wel een beetje 
gerealiseerd. Wie tussen het Reitdiepplein naar Vinkhuizen langs de 
Friesestraatweg fietst merkt dat er een glad en strak asfaltpad beschik-
baar is dat breder is dan elk ander fietspad. Die paar honderd meter is 
een voorproefje van wat komen gaat: het fietspad plus. En dat stukje is 
in 2008 gerealiseerd, laten we dus niet somberen. 
In het komend jaar wordt begonnen met een fietspad plus naar Bedum 
en na 2010, dat is de rest van deze eeuw, wordt een begin gemaakt 
met een fietspad plus naar Ten Boer en Winsum. Een echt fietspad 
plus ligt al sinds jaar en dag tussen Hellevoetsluis en Spijkenisse waar 
de voormalige trambaan voor dit doel is gebruikt. 
In het tweede overzicht gaat het om recreatieve voorzieningen in onder 
andere Slochteren en bij het Zuidlaardermeer en de afronding van een 
fietspadenstelsel in het Fochteloërveen. Boven beide bijlagen staat: 
“Overzicht”. Hopelijk kan in een jaarlijkse update van dit overzicht 
worden aangegeven dat projecten: gerealiseerd zijn, in uitvoering 
zijn of een actuele datum worden aangegeven wanneer de uitvoering 
begint. Om dat te bereiken zouden ambtelijke molens misschien wat 
beter op elkaar afgestemd moeten worden, het is een goed teken dat 
iedereen binnen de bestuurlijke regio het belang van fietsen, fietsers 
en fietspaden inziet en dat ook vooral wil stimuleren. Op welke plaats u 
ook zit: maak gebruik van de geboden faciliteiten, trek subsidiekranen 
open zodat fietsers ongestoord kunnen fietsen, en voor de fietsers: 
maak veelvuldig gebruik van de geboden voorzieningen. 

Gazelle
      



Fietsersbond afdeling Groningen, Postbus 1061,9701 BB Groningen

Heb je een 
leuk (of minder leuk) ver-
haaltje op fietsgebied, laat het ons dan weten. 
Het mag maximaal zo’n 250 woorden bevatten, als het maar leuk 
is. Een bijbehorende foto is ook welkom.
Stuur je tekst met je adres naar ons postadres of (bij voorkeur) 
naar ons email-adres.

NB. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet 
te plaatsen, te redigeren of in te korten.
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