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

Een zeer diverse Snelbinder dit keer met ook veel nieuws uit de provin-
cie! Succesjes zijn onder meer nieuwe fietspaden in Zuidhorn en het 
fietstarief in de treinen van Arriva.
Aan de beide uitersten van de afgelopen periode kijken we terug op 
de jaarlijkse fietstocht bij mooi zomerweer begin juli en op de jaarlijkse 
fietsverlichtingsactie bij mooi herfstweer begin november, beide geor-
ganiseerd door (onder)afdeling Haren.
Ook doen we een aantal oproepen, waarop we liefst antwoord hebben 
per e-mail. Maar eerst veel leesplezier!

--Gaat de Snelbinder digitaal? 
Geef je mening!---- ---------------------------

Heel veel verenigingen en instellingen zijn 
er al toe overgegaan om hun regionale 
nieuwsbrieven digitaal uit te brengen. 
We komen met de Snelbinder langza-
merhand ook voor die keuze te staan. 
Aan de ene kant lijkt het wel of de 
tijd steeds sneller gaat. De informatie 
in ieder geval wel. En aan de andere kant 
gaan we de productie van een papieren 
blad steeds meer ouderwets vinden. Dus 
WAT NU?

Onze Snelbinder is langzamerhand wel een cultuurfenomeen gewor-
den, met al jarenlang dezelfde mensen achter de productie ervan. 
Ja, elke keer dat we de Snelbinder rondzenden, is Màrria van Winkel 
al dagen bezig geweest met kopij verzamelen, redigeren, aanvullen, 
met reminders rondsturen. Een apart item daarbij is tegenwoordig hoe 
digitaal genomen kleurenfoto's goed overkomen in zwart-wit. Daarover 
is dus overleg met Henk Bakker, die een tijd aan het lay-outen is. Dan 
wordt het blad gedrukt, en vervolgens is een aantal vrijwilligers 1250 
adresstickers aan het plakken. Waar vind je dat nog?

Aan de andere kant zijn de webmasters bezig met een vernieuwde 
website die een wereld aan nieuwe mogelijkheden geeft:
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* actuele informatie doorgeven aan de leden: wat speelt er (links naar 
actuele onderwerpen), waar zijn we mee bezig, wat hebben we daar 
bereikt? wanneer is er weer een thema-avond? welke werkgroepen 
zijn er en wat doen ze? 

en minstens zo belangrijk:
* informatie binnenkrijgen: meldingen over onveilige situaties, over 

initiatieven voor acties, voorstellen voor fietstochten, leuke ideen, 
enz.  

We zouden van de papieren Snelbinder dus een digitale versie kunnen 
maken, als een nieuwsbrief per e-mail waarop je kunt doorklikken naar 
de website. Dat lijkt ons wel wat.
Grote vraag is natuurlijk: wat vinden onze leden daarvan? Niet meer 
dat gezellige ouderwetse blad, geen papier meer in je handen, maar 
wel: up-to-date informatie en een gemakkelijke mogelijkheid om te 
reageren.
Vertel ons wat u daarvan vindt, stuur een e-mailtje naar:
groningen@fietsersbond.nl
Anneloes Groenewolt

--Jaarlijkse fietstocht-----------------------

De jaarlijkse fietstocht 
van de afdeling 
Groningen werd dit jaar 
georganiseerd door 
de afdeling Haren. 
Op zondagmiddag 1 
juli verzamelden zich 
circa vijftien leden 
op de Hereweg bij 
de zuidgrens van 
Groningen. Vandaar 
fietsten we door de gemeente Haren tot het hunebed bij Noordlaren. 
Onderweg bekeken we de uitwerking van het shared space concept in 
de dorpskom van Haren. Ook vergeleken we de twee rotondes aan de 
Rijksstraatweg: een met de fietsers op de rijbaan, een met fietsers uit 
de voorrang.
We hielden theepauze op het terras van Herberg de Blankehoeve bij 
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het Noorlaarderbos (zie foto pag. 4).
Op de terugweg kwamen we langs het NS-station van Haren, waar 
binnen afzienbare tijd een fietserstunnel aangelegd zal worden. Al met 
al een geslaagde fietstocht.

Gerard Renardel

--Stationsgebied------------------------------

Voor Groningen, stad én provincie, speelt al een tijdje het project 
‘Stationsgebied Groningen’.
In het voorkeursalternatief voor het stationsgebied dat er nu ligt is in 
essentie gekozen voor: 
1. het verlagen van het Emmaviaduct (Van Julianaplein tot 

Emmaviaduct), 
2. de belangrijkste aanrijroute voor het station is via het 

Emmaviaduct, 
3. het hoofdbusstation komt aan de zuidzijde van het station te lig-

gen, 
4. een schuine traverse (passerelle) over het spoor voor bereikbaar-

heid van alle perrons en als interwijkverbinding (oversteek voor 
voetgangers om over het spoor van noord naar zuid en vice versa  
te komen), 

5. het stationsplein wordt een verblijfsplein i.p.v. een verkeersplein 
(huidige situatie), 

6. ontwikkeling zuidzijde. 

Veel zaken dienen nog onderzocht en uitgewerkt te worden. De 
gemeente Groningen stelt in haar begroting echter dat de nadere 
uitwerking van de ontwikkelingsstrategie in 2013 beperkt zal zijn. 

Een apart onderdeel van het stationsgebied waar onlangs 
ook aandacht aan geschonken is, is de vervanging van het 
Herewegspoorviaduct. Vervanging van het viaduct wordt vanaf 2016 
verwacht. De gemeente heeft de eerste verkenningen afgelopen juni 
gepresenteerd. 

De projectgroep ‘Stationsgebied’ heeft  alle ontwikkelingen gevolgd en 
haar kritische punten  via inspraak, gesprekken en ingezonden brieven 
richting project en gemeente ingebracht. Enkele aandachtspunten van 
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de Fietsersbond zijn:  de passerelle over het spoor moet ook bruikbaar 
zijn door fietsers,  effect van het verlagen van het Emmaviaduct op het 
fietsverkeer, fietsveiligheid bij vervanging van het Herewegviaduct.

De projectgroep ‘Stationsgebied’ zal  binnenkort weer een afspraak 
met de gemeente plannen om  de actuele situatie rondom het stations-
gebied uit de eerste hand te horen. 
In de volgende Snelbinder en op de website zullen we daar weer over 
berichten.

Emmy in ‘t Veldt

--Verkeerseducatie in Westerkwartier---- 

Drie bassischolen in De Wilp (gemeente Marum) hadden 
op de laatste dag voor de herfstvakantie gezamenlijk 
een lesprogramma over verkeer georganiseerd. Zo’n 
tweehonderd kinderen voerden allerlei opdrachten uit. 
‘Verkeersouders’ waren betrokken bij de organisatie en 

begeleiding van deze ochtend. Er was veel aandacht 
voor: ‘laat je zien’, heel belangrijk, want nogal wat 
kinderen komen hier over de plattelandswegen naar 

school. Fietsen werden gekeurd, opdrachten moesten 
worden gedaan. En er was een heuse MODESHOW! 
Kinderen showden zelf ontworpen regenkleding. De 
meest prachtige creaties kwamen voorbij, alles onder het 
motto: zorg dat je (vrolijk en) zichtbaar bent. 

Aan het eind van de ochtend heeft ondergetekende, 
voorzitter van afdeling Groningen, de kinderen en 
aanwezige ouders wat over de Fietsersbond verteld 
en materiaal achtergelaten. Alle kinderen kregen een 
Fietsersbondvlaggetje en sticker. 

Anneloes Groenewolt

Nieuwe deadline is 27 januari 2013
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--RegioTram-----------------------------------

De laatste belangrijke activiteit van de projectgroep ‘Regiotram’ is de 
strijd geweest voor het behoud van het fietspad ‘Onderdoor’ bij het sta-
tion. In de vorige snelbinder is hier ook al aandacht aan geschonken. 
Het gaat om het fietspad vanaf de betaalde fietsenstalling van Kuis, 
langs het spoor richting de Lodewijkstraat (en v.v.). Het is een heel 
snelle en veilige route om vanuit het zuiden van Groningen bij het 
station te komen: zonder verkeerslichten en kruisingen. Als project-
groep wilden we daarom toch nog een poging wagen om het fietspad 
te behouden. Twee leden van de projectgroep hebben op een vrijdag-
middag een telling gedaan om het aantal gebruikers van het fietspad te 
meten. Conclusie: 341 fietsers per uur fietsen in de vrijdagmiddagspits 
het stadsbalkon in en uit, naar en van het Herewegviaduct. Volgens 
ons toch een substantieel aantal. Met deze cijfers in de hand is er nog 
een brief gestuurd aan de gemeente met het verzoek het fietspad in 
stand te houden. We hebben destijds ook afgesproken om bij een 
negatieve reactie pas echt actie te gaan ondernemen wanneer duidelijk 
is dat het project RegioTram doorgang zou vinden. Afgelopen zomer 
was namelijk al duidelijk dat de financiële situatie van de gemeente 
Groningen de beslissing ten aanzien van de Regiotram negatief zou 
kunnen beïnvloeden.
En zoals bekend (of niet) is het college van Groningen gevallen op het 
project RegioTram en zal het nieuwe college het project afsluiten.
Voor de projectgroep houdt het werk ten aanzien van de RegioTram nu 
op. Maar het probleem rondom de bereikbaarheid van Zernike, UMCG 
en de verbinding met de regio blijft actueel. Wij zijn benieuwd naar de 
nieuwe oplossingen…

Emmy in 't Veldt

--2.000 MM ONDER DE GROND-----------------

“We zijn heel benieuwd wie Karin Dekker zal 
opvolgen. Als wethouder had ze het beste met 
ons voor,” zegt Nolanda Bloem. Ze is als pro-
jectbegeleider Stallingen in dienst van Werkpro 
en verantwoordelijk voor het Stadsbalkon. Als ik 
omstreeks half oktober het kantoortje, centraal 
in deze bijzondere fietsenstalling, binnenstap, is 



-----snelbinder nummer 3 jaargang 35 november 2012
8 

Nolanda net bezig de werkroos-
ters voor Kerst en de jaarwisse-
ling op te stellen. Medewerkers 
kunnen voor een van beide 
periodes kiezen. Vrij zijn rond 
Oud en Nieuw blijkt duidelijk 
het populairst. Dat betekent dus 
vervelende keuzes maken. 

Maar ook los van het vertrek 
van wethouder Dekker zijn 
bezuinigingen merkbaar. Er 
zijn zes teams, bestaande uit drie personen, die roulerend 24 uur per 
dag en 7 dagen per week de stalling beheren. In de teams vind je 
vogels van diverse pluimage. Sommigen zijn werkzaam in ID-banen 
(instroom-doorstroom), voorheen Melkertbanen, anderen hebben een 
zogenaamde POW-baan (Perspectief Op Werk). Het gaat om het op-
doen van arbeidsritme en het wennen aan een vast werkschema. Ook 
is het mogelijk er taakstraffen uit te voeren. Maar vanaf begin volgend 
jaar gaat de bezetting terug naar twee personen per team en komt 
de functie van voorman te vervallen. Dat betekent onvermijdelijk een 
vermindering van de dienstverlening, weet Nolanda. De “grote ronde”, 
het beheer van stallingplekken aan bijvoorbeeld het Verbindingskanaal 
en de Achterweg, wordt dan niet meer gemaakt. 

Fietsers kunnen hun tweewieler in de stallingen maximaal 12 dagen 
achtereen kwijt, wat er duidelijk staat aangegeven. Medewerkers 
plakken twee keer per week labels van verschillende kleuren op alle 
fietsen. Zo is direct zichtbaar hoe lang die er hebben gestaan en er 
nog mogen staan. Leiden de labels niet tot actie van de bezitters, dan 
worden de fietsen afgevoerd naar de AFAC, de Algemene Fietsen 
Afhandel Centrale. Dat is een van de vijf projecten van Stallingen. 
De overige zijn, naast het Stadsbalkon, de andere openbare en de 
schoolstallingen en tenslotte het spitsteam, dat ondermeer zorgt voor 
het uitrollen en weer opruimen van de bekende “rode lopers”. AFAC 
gaat onder andere na of de fietsen als gestolen geregistreerd staan. 
Volgens Nolanda gaan er gemiddeld 20 à 40 fietsen per week heen. 
Tegen betaling van € 25,- kunnen eigenaren hun fiets terugkrijgen. 

Het Stadsbalkon is zes jaar geleden ontworpen voor 3.500 fietsen. 
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Nadat het bijna aan zijn eigen succes ten onder ging, is het aantal 
plaatsen in de loop der jaren uitgebreid tot 5.500. Dankzij tijdelijke extra 
plekken in het balkon, het behoud van de zogenaamde fietsflat, die nog 
op de nominatie voor sloop heeft gestaan, en parkeermogelijkheden in 
de omgeving van het station, is er plaats voor in totaal zo’n 8 à 9.000 
fietsen. En zelfs dat blijkt niet altijd voldoende te zijn, bijvoorbeeld aan 
het begin van de herfstvakantie. Niet alle stallers hebben daar echter 
begrip voor en eisen op hoge toon een plaats voor hun stalen ros, 
zeker als op de elektronische borden - door technische problemen 
soms ten onrechte - staat aangeven dat er nog vrije plekken zijn. Dat 
kan uitmonden in agressie. Geen nood, de medewerkers worden 
getraind hiermee om te gaan. Zolang er geld is.

Rein Rosing

--Provincie Groningen-----------------------

Provinciale werkgroepen Fiets
De provincie is op dit moment bezig om het nieuwe beleidsplan over 
de fiets te vertalen in concrete uitvoeringsplannen. Lang niet alles 
wat in het beleidsplan als gewenst staat opgenomen, kan namelijk 
worden uitgevoerd bij gebrek aan budget daarvoor. Om te zien wat 
wel voor uitvoering in aanmerking komt, zijn een aantal werkgroepen 
in het leven geroepen. De provinciale vertegenwoordigers van de 
afdeling Groningen van de Fietsersbond, Frank Dijkstra en Bart van 
der Grinten, nemen deel aan de werkgroepen promotie / communicatie 
en infrastructuur. De eerste werkgroep maakt een uitvoeringsplan voor 
het promoten van de fiets als verkeersmiddel en alles wat daarmee 
verbonden is, de tweede houdt zich bezig met het verbeteren van de 
infrastructuur zodat die veiliger en comfortabeler wordt waar dat nodig 
is.

Fietsverbinding Winsum-Mensingeweer
Er wordt door de provincie momenteel hard gewerkt aan de 
voorbereiding van de reconstructie van de N361 tussen Ranum en 
Mensingeweer. Dit wordt in feite een nieuwe weg over een nieuw tracé, 
gecombineerd met een parallelroute voor het langzaamrijdend verkeer. 
Ter hoogte van Ranum komt een rotonde. Voor de fietser betekent de 
voorgenomen parallelweg een vooruitgang, aangezien deze ook heel 
geschikt is voor het fietsverkeer. Hierdoor ontstaat een veel betere 
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fietsverbinding tussen Winsum en het achterland richting Lauwersoog. 
De Fietsersbond heeft ervoor gepleit om bij de rotonde te Ranum 
een fietstunnel te realiseren, zodat de aldaar geplande fietsoversteek 
voldoende veilig wordt. In combinatie met de voorgenomen realisatie 
van de Plusroute tussen Winsum en de stad Groningen, ontstaat zo 
ook een verlengde plusroutevariant tussen Stad en de dorpen noord-
westelijk van Winsum.

Denk mee over snelfietspad Winsum - Groningen
De Provincie Groningen gaat dus zorgen dat er tussen Groningen en 
Winsum snel en soepel gefietst kan worden. Die beslissing ligt er. Hoe 
dat vorm krijgt, wordt in de komende tijd uitgewerkt. Wie daarover wil 
meedenken met de provincie kan deelnemen aan workshops die de 
provincie organiseert.  
De eerste workshop wordt gehouden op woensdag 28 november 
tussen 17.00 en 21.00 uur; de plaats wordt nader bekend gemaakt. 
Hiervoor worden de belangenorganisaties, de projectgroepleden en 
de frequente fietsers uitgenodigd. Onze provinciale vertegenwoordiger 
Bart van der Grinten zit in de projectgroep, maar het is natuurlijk goed 
als er ook fietsers met praktische kennis uit de direkte omgeving 
meepraten in de workshops. Wil je als fietser meedenken, geef je dan 
op bij de provincie: g.m.luursema@provinciegroningen.nl, liefst met 
een CC naar ons, dan weten wij er ook van: hvdgrinten@tiscali.nl. 
Voor scholieren worden er door de provincie afzonderlijke overleggen 
georganiseerd.

Bart van der Grinten en Anneloes Groenewolt

--Fietsersbond Groningen boekt  succes in 
onderhandeling over prijs fiets in trein--

Voor € 3,50 fiets mee in Arriva-trein 
in Groningen, Friesland en naar 
Leer!

Met de wind mee en de trein terug. 
Of naar een afgelegen dorp in 
Noord-Groningen met trein en verder 
op de fiets. Het kan heel voordelig buiten de spits dankzij het Arriva-
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FietsDagMee-product. Waar we voorheen de roze strippenkaart ge-
bruikten voor de fiets kan men nu dit product laden op de OV-chipkaart. 

Dit 'fietsproduct' is als volgt geldig:
- doordeweeks vóór 6:30, tussen 9:00 en 16:30, na 18:00 u, dus 

buiten de spits;
- in het weekend, op feestdagen en in de maanden juli en augustus 

de hele dag.
Wilt u uw fiets meenemen tijdens de spitsuren, schaf dan een papieren 
fietskaart (€ 6) aan bij de Arriva Store of uit de kaartautomaat van NS.

De Fietsersbond Groningen heeft samen met ROVER (vereniging 
reizigers openbaar vervoer) een notitie geschreven over de fiets in 
de keten. Hierin is aandacht voor meer OV-fietsen, fietsparkeren bij 
bushaltes en treinstations en fiets mee in bus en trein.
We zijn blij dat Arriva voor deze lage prijs heeft gekozen, dit verlaagt 
de drempel om de fiets mee te nemen. Een vouwfiets mag altijd gratis 
mee in de trein en bus.

Hannie Poletiek

--Afdeling Haren------------------------------

In opdracht van Gemeente Haren is het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoerplan 2012-2017 (GVVP) opgesteld. Het wordt in december 
in de gemeenteraad behandeld. Wij (afdeling Haren) bereiden een 
standpunt voor om in te brengen tijdens de inspraakronde.
Het GVVP is te vinden op www.haren.nl/over-haren, typ trefwoord 
GVVP in.
We hebben eind oktober een e-mail aan alle Fietsersbond-leden in 
Haren gestuurd met nadere informatie over het GVVP, en daar al enige 
reacties op ontvangen. Woont u in de gemeente Haren en heeft u geen 
e-mail ontvangen? Dan beschikken wij niet over uw e-mail-adres.
Via haren@fietsersbond.nl kunt u uw e-mail-adres opgeven als u op de 
hoogte wilt blijven van wat wij doen voor fietsers in Haren.

Gerard Renardel

Nieuwe deadline is 27 januari 2013
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--MAZZELTJE------------------------------------

Enige tijd geleden heb ik een tweedehands 
elektrische fiets gekocht voor een prikkie (nou 
ja, een prikkie?!) De fiets had 1000 km op de 
teller staan, is een jaar oud en naar verluid 
kostte hij nieuw € 2200,-. Dan is het 
bedrag wat ik er voor gaf (€ 800,-) een 
mazzeltje en al helemaal voor de AOW’er die ik ben – wellicht weet 
u wat dat vandaag de dag zo’n beetje betekent. Zo’n vijf jaar geleden 
kwam ik erachter dat het fietsen niet meer wou, ik reed elke zaterdag 
naar mijn moeder die in Marum woont (46 km v.v.) en kocht daarom 
van lieverlee maar een scooter. Weliswaar één met een katalysator 
en een viertaktmotor uit milieuoverweging, maar achteraf is het dat 
toch niet helemaal. Je moet een helm op, mag in de meeste gevallen 
niet op fietspaden rijden en wordt dus vaak gedwongen de (onveilige) 
weg op te gaan waar ook de auto’s en tractoren rijden en tot slot – wat 
minstens zo belangrijk is – je beweegt nagenoeg niet! Dan is zo’n 
elektrische fiets echt een uitkomst want net als vroeger maak ik nu 
weer een omweg door de natuur als ik weer eens naar Marum fiets, 
o.a. de omgeving Leekstermeer en Roden. Ik geniet: zonder helm, 
zonder lawaai, over een veilig fietspad rijdend en last but not least ik 
beweeg weer! Kortom, ik ben blij met mijn mazzeltje en hoop daar nog 
heel lang plezier van te mogen hebben. Daarnaast doe ik zo ook nog 
een beetje mijn rubrieksnaam “de deurtrapper” eer aan.
Een en ander neemt niet weg dat ik eenieder adviseer dat zo lang je 
nog gewoon op eigen kracht kunt fietsen, je dit vooral niet moet laten, 
dus gewoon deurtrappen!
Toch nog even voor de niet-fietsers die misschien dit blaadje lezen, de 
slogan van Groningen is “Er gaat niets boven Groningen!”, maar dat 
ervaar je natuurlijk pas alleen op de fiets. De Fietsersbond helpt je daar 
graag bij met de benodigde informatie, maar vanzelfsprekend ben je 
ook als lid van harte welkom! 

Met vriendelijke groet en veel fietsplezier

Nieuwe deadline is 27 januari 2013
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--Aandacht voor gevaarlijke 
fietspaaltjes in 'Kop van Drenthe'  
Tynaarlo en Noordenveld-------------------

Hoe vaak is het u al overkomen? 
Tijdens een regenachtige herfst-
avond fietst u nietsvermoedend, uw 
bril beslagen en half verblind door 
tegemoetkomend autoverkeer, 
over een fietspad als u plots 
gestuit wordt door een onzichtbaar 
obstakel in de duisternis. U bent 
daarmee in goed gezelschap, want 
fietspaaltjes en andere obstakels 
op het fietspad zijn oorzaak van zo’n 50 doden en 46.000 gewonden 
per jaar, soms met ernstige verwondingen tot gevolg. 

Zijn fietspaaltjes alleen maar hinderpalen?
Natuurlijk niet, ze moeten voorkomen dat autoverkeer illegaal gebruik 
maakt van een fietspad. Toch meent de Fietsersbond dat lang niet elk 
paaltje noodzakelijk is en soms een groter risico voor een fietser vormt 
dan een enkele automobilist in overtreding op een fietspad.
De afdeling Kop van Drenthe van de Fietsersbond heeft daarom 
besloten dit najaar haar aandacht te richten op de fietspaal. We kun-
nen daarbij de hulp van iedere fietser in de gemeenten Tynaarlo en 
Noordenveld goed gebruiken.
We willen de gemeenten graag helpen bij het veiliger maken van 
de fietspaden. Hiervoor inventariseren we overbodige, gevaarlijke 
fietspaaltjes. Op onze website www.groningen.fietsersbond.nl/kop-van-
drenthe staat al een aantal voorbeelden.

Oproep
We nodigen iedereen uit om aanvullende voorbeelden te e-mailen naar 
kopvandrenthe@fietsersbond.nl. We verzoeken een foto bij te voegen 
en duidelijk te vermelden waar de fietspaal zich bevindt.

Eind november willen we met de lijst van voorbeelden in de hand in 
overleg treden met beide gemeenten om te zien of de fietspaaltjes 
wel echt nodig zijn en, zo ja, of ze aan de veiligheidseisen voldoen. 
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We houden jullie op de hoogte 
van onze vorderingen. Hier alvast 
enkele voorbeelden van overbodige 
paaltjes:

1) Vanaf de brug hoek Aan de 
Vaart / Sandebuursedijk. Het 
fietspad kun je alleen bereiken via 
de fietsbrug. Het is dus onduidelijk 
tegen wie de paaltjes gericht zijn.

2) Het punt waar het asfalt van de Drentsedijk ophoudt, gezien in de 
richting van Eelderwolde: Absurdistan in het klein.

Hannie Poletiek

--Hoera:  een  fietspad tussen Zuidhorn 
en Den Horn!-----------------------------------

Jarenlang stond dit pad op ons 
denkbeeldige wensenlijstje. En nu 
wordt die wens werkelijkheid! 
Op 9 oktober vond de starthande-
ling plaats voor de aanleg van het 
fietspad van Zuidhorn naar Den 
Horn. Mede dankzij de inspannin-
gen van de projectgroep Fietspad 
Beter uit Zuidhorn, lobbywerk in 
een eerder stadium door Frank 
Dijkstra vanuit de Fietsersbond, 
en uiteraard de nodige inspan-
ningen van de betrokken overheden, gaat dit pad er dan komen. 

Het is een ‘recreatieve’ kortsluiting – want met wat kronkels dwars door 
de weilanden heen – vanuit de bocht in de Zuiderweg (die loopt vanuit 
de zuidkant van Zuidhorn) naar de Dorpsstraat (of Westerdijk) in Den 
Horn.
Fiets je van daaruit naar Groningen, dus over de Weersterweg en een 
stukje Aduarderdiepsterweg, dan kom je via het fietsbruggetje over het 
Aduarderdiep – Leegkerk – Leegeweg in Vinkhuizen uit. En als je niet 
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het bruggetje neemt maar de Aduarderdiepsterweg blijft volgen, kom je 
in Hoogkerk uit. 
Wij gaan er natuurlijk voor pleiten om die route op een leuke manier 
vast te knopen aan de routes over het voormalige Suikerunieterrein. 
Kortom: een prachtige aanvulling in het fietspadennet rond de stad 
Groningen.

Anneloes Groenewolt

--Fietspadennieuws uit Zuidhorn-----------

Op twee plaatsen is begonnen aan de aanleg van een nieuw fietspad. 
Tussen Aalsum en Electra is het fietspad in aanleg en dan vormt het 
een aaneengesloten verbinding vanaf Niehove waar de twee paden 
tussen Niehove - Aalsum en Oldehove - Aalsum enkele jaren geleden 
al werd aangelegd. Vooral voor kinderen vormt het pad een veilige 
verbinding naar het zwembad Electra. Voor andere fietsers is het een 
mooi pad tussen de weilanden door.
En tussen de Zuiderweg in Zuidhorn en de Westerdijk in Den Horn 
wordt ook een fietspad aangelegd. De eerste paaltjes staan al in het 
land. Hiermee wordt een aantrekkelijke fietsverbinding gerealiseerd 
tussen Zuidhorn – Leegkerk en de stad als alternatief voor het 
Fietspad-plus langs de Friesestraatweg. De nieuwe fietsverbinding is 
dan niet de kortste maar wel de rustigste en de mooiste.    

Vincent Erdin

--Fietsverlichtingsactie Haren groot 
succes------------------------------------------

Voor het eerst in Haren: de fietsverlichtingsactie. Hoe zou dat gaan? 
Zou er genoeg belangstelling zijn? Er was storm en regen voorspeld. 
Zouden we niet wegwaaien?
Het ging prima. We hadden twee prachtige tenten gehuurd bij Tanja 
verhuur in Zuidlaren (een beetje reclame mag), die we in vijftien minu-
ten konden opzetten, degelijk en stormvast. 
Atte Bakker bracht zijn indrukwekkende uitrusting mee: materialen, 
gereedschappen en fietsstandaards. Uit de stad kwamen Elske, Bart, 
Foppe en Martin om ons te assisteren. Laura, Janneke en Aleid deden 
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de werving, promotie, 
intake en catering, vanuit 
een schattige caravan 
(“eitje”). Atte, Bill, Gerard 
en Jan deden samen 
met de stadse hulptroe-
pen de reparaties. 
Het weer hielp mee: 
niet te veel wind, weinig 
regen. Het grootste 
deel van de klanten 
kwam spontaan langs, 
sommigen hadden de aankondigen gezien in winkels, 
buurthuizen of in het Harener Weekblad. Bill had een schitterend bord 
“fietsverlichtingsactie” gemaakt met led-verlichting die ging branden als 
iemand op de power-bike fietste. Wethouder Theo Berends opende op 
die manier de actie.
We hebben van 32 fietsen de verlichting gerepareerd, 111 dropjes 
uitgedeeld, 1 nieuw lid erbij gekregen en veel reclame gemaakt voor de 
Fietsersbond. We zijn heel tevreden met dit resultaat.
Volgend jaar weer? Wie weet. Toen we met auto en aanhanger naar 
huis reden botsten we bijna tegen een fietser zonder licht aan. Er is 
nog veel te doen…
Tot slot een citaat van Atte als hij zich weer eens ergerde aan een 
fabrikant van slechte kwaliteit lampen en dynamo’s: “die zou ik graag 
nog eens over de toonbank trekken.”

Groeten uit Haren,
Laura, Janneke, Aleid, Bill, Gerard en Jan

--Gesprek met de wieler speciaalzaken in 
Groningen-------------------------------------
Door Hannie Poletiek

Dit keer een gesprek met wielerzaak  Bike Centre 
Dik. Klaas Dik, kleinzoon van… kan hier heel gepas-
sioneerd vertellen over de innovaties op fietsgebied. 
Naam: Klaas Dik
Naam van de zaak: Bike Centre Dik
Adres van de zaak: Bedumerweg 5-9 te Groningen

foto Bob de Vries
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Wanneer bent u begonnen met uw zaak?
Opa Dik is begonnen in 1934 met huishoudelijke 
artikelen en fietsen. Nu zijn Klaas en Wim Dik als 
3e generatie al weer vele jaren het gezicht van 
Bike Centre Dik. Hier werken zij met een team 
enthousiastelingen die allen gespecialiseerd en 
deskundig zijn op hun vakgebied.

Wat vindt u van het fietsklimaat in Groningen?
Veel fietspaden, ziet er goed uit. We zijn redelijk verwend in Groningen, 
er wordt ook veel gefietst.

Wat vindt u van de Groningse fietser?
We hebben sportieve fietsers, en woon-werkverkeer of woon-studiever-
keer. Deze laatste groep rijdt nogal eens zigzaggend door Groningen 
met telefoon in de ene hand, stuur in de andere. De laatste aantal 
jaren wordt er ook steeds meer sportief, op racefiets en mountainbike 
gereden door jongeren en ook steeds meer dames die de racefiets en 
mountainbike ontdekken.

Wat is de meest voorkomende reparatie waarvoor fietsen worden 
aangeboden?
Lekke banden. Vervangen van banden.

Hoe is de conditie van de voor reparatie aangeboden fietsen?
Soms zijn de fietsen niet meer rolbaar. Vooral studenten hebben soms 
wrakken.
Tot zeer goed onderhouden, wij hebben veel fietsliefhebbers, sporters, 
en wielrenners. Deze zijn soms zuiniger op hun fiets dan op hun auto 
of echtgenoot.

Welke fiets uit uw assortiment, voor dagelijks gebruik, zou u 
iedereen aan willen bevelen?
Een fiets van Cannondale, mijn favoriete merk. Vooral de sportieve 
fietsen. Cannondale loopt voor op de rest wat innovaties betreft. 
Nederlandse fietsen zijn ook goed, maar wat traditioneler.

Heeft u nog een bijzondere fiets in uw assortiment, die het vermel-
den waard is?
E-series van Cannondale, tot lichtste en beste elektrische fiets gekozen 
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dit jaar. Deze fiets heeft trapondersteuning in de trapas. Ik heb hem 
zelf uitgeprobeerd in Oostenrijk in de bergen, fantastisch. Gaat langer 
mee op één accu dan andere fietsen. 
En de mountainbike lefty van Cannondale. Deze dankt zijn naam aan 
het feit dat zijn voorvork alleen links zit. 
En op de afgelopen Bike Motion (beurs voor sportieve fietser) ontving 
de Supersix Evo van Cannondale een award. In Cannondale magazine 
wordt deze aangeprezen als de beste fiets ter wereld!

Of een handig/nieuw fietsgadget?
Fietsnavigatie. Met de Mio is er een eenvoudige en gebruiksvrien-
delijke navigatie, met grote bedieningsknoppen en een eenvoudige 
menustructuur. Hierbij zijn de fiets- en wegenkaarten al geïnstalleerd, 
en direct te gebruiken. Met de ‘’surprise me’’- functie kun je je �laten 
verrassen door een mooie fietsroute. De fietsrouteplanner van de 
Fietsersbond kan hier ook op gedownload worden. 

Waar fietst u zelf op? 
Racefiets Wilier, Cannondale 29er mountainbike (ja, met lefty!)

Wilt u nog iets kwijt aan de Groningse en Noord-Drentse leden 
van de Fietsersbond?
Welkom bij  Bike Centre Dik, al sinds 1934, met 1000 m² fietsplezier. 
Voor een ruim assortiment elektrische-, stads-, kinder-, vouw-, race-, 
ATB-, en fietsvakantiefietsen, veel accessoires, en een uitgebreid 
kledingassortiment. Laat je hier verrassen door de nieuwste ontwik-
kelingen. De koffie staat altijd klaar. Zie ook www.bikecentredik.nl

--Samenspel------------------------------------

Op een symposium werd onlangs gepleit voor meer ruimte voor de 
fiets in stedelijke centra. Dat is een ommekeer van het beleid en de 
manier van denken in de afgelopen decennia. Breng een mammoet-
tanker maar eens op snelheid en probeer het schip dan bijtijds vaart 
te laten minderen om bij Hoek van Holland de Nieuwe Waterweg op te 
laten varen. Dat proces vraagt vele zeemijlen vooruit denken. 
In 2020 zijn er tenminste 33.000 kamers voor nieuwe studenten nodig. 
Nieuwe studenten zijn ook nieuwe fietsers. Als het nu al druk is dan is 
dat over enkele jaren zeker het geval. Toch zullen gemeentebesturen 
eerst na willen denken over waar zij die vrije ruimte aan de fiets willen 
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geven en hoe die ruimte ingericht moet worden. Liefst niet te benepen 
want dan sluipt de weg van het water toch weer in dat stedelijk patroon 
binnen: evenals water nemen fietsers de snelste, kortste en mooiste 
weg. Visionair denken, fietslanen, een fietspad-plus maar dan in het 
stedelijk gebied. En voldoende ruimte om de fiets ergens te kunnen 
stallen, bij de nieuwe dorpspomp, de loungebank in de openbare 
ruimte, het OV-knooppunt, instellingen voor gezondheidszorg. Een 
goede bewegwijzering naar alle windstreken en stadsdelen brengt de 
fietser zonder omwegen naar de plaats van bestemming. Al gaat dat 
tegenwoordig ook via fietsknooppunten en apps. Maar voor de eenvou-
dige fietser die geen mobiel heeft of die in ieder geval niet aan heeft 
staan: wat zou een openbare ruimte zonder alle borden zijn? Fietsers 
kunnen vaak onderling wel even de rangorde bepalen; even een 
bochtje maken, even snelheid inhouden kan het leven voor een andere 
fietser net wat makkelijker maken. Samenspel, geven en nemen.
Helaas zijn er ook wel degelijk beperkingen aan die stadslanen; het is 
moeilijk voor te stellen dat er een fietssnelweg komt tussen Groningen 
en Assen die gebruik maakt van de ruimte die voor anderen is be-
stemd. Met alle wilde gedachten van een symposium – een denktank 
voor fantasieën, wat allemaal mag in zo’n omgeving – zijn er ook 
wel grenzen aan die ruimte. Het komt neer op het bereiken van een 
evenwichtig samenspel tussen alle verkeersdeelnemers. En dan zou 
het zomaar kunnen dat de openbare ruimte er ineens wat vrolijker uit 
gaat zien, er zal ruimte overblijven die anders benut kan gaan worden. 
Ook hier is een samenspel nodig: zet er eens iets te kijk neer. Een 
knotsgekke fiets die dan wel stevig op een sokkel staat, het moet 
geen wegwerpmateriaal zijn. De haren rijzen je anders te berge waar 
allemaal mee gesleept wordt en tegen je gebruikt kan gaan worden. En 
het laat niemand koud als er fietsen door de lucht vliegen, en dan niet 
via de tweede verdieping van een stadslaanfietspad. Onlangs kwam 
ik nog de plannen van de stad tegen zoals die in de jaren zeventig 
(inderdaad veertig jaar terug) zijn bedacht. Hoeveel is er gerealiseerd, 
er moet altijd wat idealisme en durf voor blijven en een enkele niet te 
realiseren luchtballon, al was het maar om de gedachten in dat samen-
spel weer even scherp te houden.
Die stadslanen moeten toch een geweldige ervaring worden in 
ongestoord fietsen. Dus niet al te zeer blijven dagdromen, maar aan de 
slag. Het is zo 2020.

Gazelle
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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!
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