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-- colofon -------------------------------------

De Snelbinder is het blad van de Fietsersbond afdeling Groningen. Deze 
afdeling behartigt zoveel mogelijk de belangen van de fietsers in de provin-
cie Groningen en de kop van Drenthe.

Adreswijziging, lid worden of opzeggen?
Geef dit door aan:

Fietsersbond, Postbus 2828, 3500GV Utrecht.
030-2918171, info@fietsersbond.nl
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--Redactioneel--------------------------------

Zoals gewoonlijk in het eerste nummer van de Snelbinder de uitno-
diging voor de jaarvergadering, op 11 maart, het jaarverslag en de 
financiële overzichten.
Verder het vervolg op de digitale Snelbinder en een ingezonden brief 
daarover. Ook nieuws van de provinciaal vertegenwoordigers en van 
onderafdeling Haren. Interessante feiten over de elektrische fiets en 
over het gezond maken van de stad met behulp van de fiets. En dat is 
nog niet alles.
De deadline voor de volgende Snelbinder is 26 mei, de zondag na 
Pinksteren.
Veel leesplezier!

--Jaarvergadering en plannen 2013--------

Maandag 11 maart 2013 is de jaarvergadering van afdeling Groningen 
van de Fietsersbond. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt 
plaats in het GroenLinkspand aan de Coehoornsingel 87 in Groningen. 
Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor deze vergadering. Het is een 
leuke gelegenheid om in contact te komen met de actieve leden.

Agenda
1 Welkom met koffie en koek 
2 Presentatie van Mathijs Dijkstra (MD Landschapsarchitecten) over 

de Gezonde Stad 
3 Visie van onze afdeling op Fietsontwikkelingen Groningen 

(stad) 
4 Jaap Valkema (gemeente Groningen) over de stand van zaken 

gemeentelijke plannen in reactie op punt 3 
5 Pauze met een drankje 
6 Formele deel jaarvergadering: jaarverslag, afrekening 2012, begro-

ting 2013, vooruitblik 2013 
7 Wat verder ter tafel komt en afsluiting 

Vooruitblik 2013
In 2013 gaan we naar de grote lijn: we zoeken aansluiting bij de 
Green Deal voor het vergroten van het woon-werk-aandeel voor de 
fiets – gaan bijvoorbeeld werken aan snelfietsroute Groningen-Assen, 
we gaan aansluiting zoeken bij ‘De gezonde Stad/Gezonde Ruimte’ 
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(zie ook elders in deze Snelbinder), we gaan ons roeren in de discus-
sie over de bereikbaarheid van Groningen en de schaalsprong die de 
fiets in de stad nodig heeft. We hopen daar ook een Gronings mini-
symposium aan te wijden.
En we gaan veel meer communiceren met onze leden, via nieuwsbrief 
en website.

Hopelijk tot ziens bij de jaarvergadering op 11 maart!

Màrria van Winkel en Anneloes Groenewolt

--Jaarverslag 2012 Fietsersbond afdeling 
Groningen-------------------------------------

Het afgelopen jaar kregen we een nieuwe voorzitter, Anneloes 
Groenewolt. Ze was nog niet ingewerkt of ze ging voortvarend aan de 
slag met hoe de afdeling reilt en zeilt. 
Zo zijn er tegenwoordig geen kerngroepvergaderingen meer waarop 
ALLES aan de orde komt, maar zijn er thema-avonden met vooral EEN 
onderwerp. Na de pauze is er nog tijd voor nieuwe ontwikkelingen en 
afspraken over actiepunten, waarvoor niet iedereen hoeft te blijven. De 
onderwerpen die we in 2012 aan de orde hadden waren Fiets en OV, 
Fiets & Binnenstad, provinciaal werk en tweemaal de nieuwe website. 
Naast de thema-avonden was er van het voorjaar een gezellig etentje 
voor de actieve leden.
Dit jaar hadden we ook weer drie nummers van het plaatselijke blad de 
Snelbinder. De vraag of dit blad digitaal moet worden leverde heel wat 
mails op – ook met afwijzingen – en een paar reacties op papier. Dank 
voor alle waardering voor het papieren blad! Tegelijkertijd zijn onze 
webmasters begonnen aan een ingrijpende verbeteringsslag van de 
afdelingssite.
Onderafdeling Haren heeft onder andere de jaarlijkse fietstocht met 
Harense onderwerpen georganiseerd en in het najaar een succesvolle 
fietsverlichtingsactie gehouden. Onderafdeling Kop van Drenthe stelde 
de fietsersvoorrang bij een nieuwe rotonde aan de orde en is begon-
nen met inventariseren van overbodige (en gevaarlijke) fietspaaltjes.

Onze Provinciaal vertegenwoordigers overlegden met de provincie o.a. 
over het nieuwe Actieplan Fiets (mooi plan, helaas geen budget), het 
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vervolg op het fietsknooppuntennetwerk, het net van fietsrustpunten 
in de provincie, gaven commentaar op voorgenomen wijzigingen in 
fietspaden ten noorden van Winsum, begonnen met meedenken over 
de Fietsroute-plus Groningen-Winsum. Daarnaast stelden we adviezen 
op over de inrichting van snelfietsroutes voor de provincie.
Onze bestuursleden waren aanwezig bij de officiële starthandeling 
in Midwolda, van het fietsknooppuntennetwerk in Groningen en de 
introductie van de Fietsersbond-fietsrouteplanner; we deelden stickers 
en vlaggetjes uit aan de schoolkinderen in De Wilp, als beloning voor 
hun verkeerseducatiedag.
We maakten met succes bezwaar tegen de dreigende afsluiting van 
het fietspad tussen Veendam en Muntendam. We protesteerden per 
brief en bij de statencommissie tegen het afsluiten van het dijkpad in 
Delfzijl. Wij startten overleg met de provincie over de nieuwe plannen 
voor de Noordzeebrug en zijn verbijsterd over de lange tijd (één jaar) 
dat er tijdens de werkzaamheden niet overheen gefietst kan worden.

In stad gaven we informatie op de KEI-Markt voor nieuwe stu-
denten, en aan het andere leeftijduiterste deden we mee aan de 
Voorlichtingsmiddag over verkeer en ouderen. We stelden een stuk op 
over Fiets & Binnenstad en overlegden daarover met de gemeentelijke 
fietsambtenaar. We volgden actief de plannen voor het stationsgebied, 
de zuidelijke ring en de oostelijke ringweg. We volgden de plannen 
voor de RegioTram en protesteerden tegen het verdwijnen van het 
fietspad langs het station door die tramplannen. De RegioTram is nu 
in die vorm voorlopig van de baan. We maakten bezwaar, met succes, 
tegen afsluiting van de Folkingestraat voor fietsers op zaterdag. We 
protesteerden bij de gemeenteraad tegen de verminderde bemensing 
van de fietsenstallingen in stad. We gaven adviezen aan de gemeente 
over het Herewegviaduct en hebben wensen ingediend om de ver-
slechtering van het fietspad langs de P. Campersingel – ter hoogte en 
lengte van de Steentilkade – waar een busbaan wordt aangelegd, tot 
het uiterste te beperken!

Màrria van Winkel en Anneloes Groenewolt

DEADLINE VOLGENDE SNELBINDER: ZONDAG 26 MEI 2013 
groningen@fietsersbond.nl
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--FINANCIEEL JAARVERSLAG FIETSERSBOND 
AFDELING GRONINGEN--------------------------
Over het boekjaar 1 januari 2012 t/m 31 december 2012

Inkomsten 2012 in 
euro’s

begroot
(in euro’s)

Uitgaven 2012 in 
euro’s

begroot
(in euro’s)

Afdracht 2012 4811 4600 Drukken Snelbinder (3x) 1442 1200

Vrijwillige bijdrage van 
gewaardeerd lid van de 
Fietsersbond

250 Verspreiden Snelbinder 
(3x)

1816 1600

Tijdschriften/
abonnementen

265 175

Presentievergoeding door 
OV bureau Groningen 
Drenthe.

250 Huur postbus 169 170

Verkoop onderdelen bij 
fietsverlichtingsactie 2012

60 Huur opslagruimte 130 130

Vrijwillige bijdrage bij 
fietsverlichtingsactie 2012

9 Vergaderkosten 357 300

Secretariaat 188 150
Acties 432 250
Provinciaal werk 151 155
Kosten website 0 120
Representatie² 979 350
Onvoorzien - -

Totaal 5380 4600 Totaal 5929 4600

Bezit per 1 januari 2012
Beginsaldo ING Zakelijk rekening:   € 6370

Bezit per 31 december 2012
Eindsaldo ING Zakelijke rekening                             € 6000

Totaal eigen vermogen per 31 december 2012 € 5821¹

Opmerkingen:

¹ Dat het eigen vermogen eind 2012  € 179 lager is dan het 
eindsaldo ING Zakelijke rekening vindt zich in het feit dat drie rekenin-
gen met een totaal bedrag van € 178,71 betrekking hebbende op 2012 
in 2013 worden betaald in plaats van in 2012. 

² In 2012 is de € 20,-  (I.v.m. contante betaling door 2 nieuwe 
leden op de KEI markt 2011) die in 2011 niet was verrekend, verrekend 
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in een post representatie van 2012. (Er is €50,15 gedeclareerd i.p.v. 
€70,15. e.e.a. ten goede van de Fietsersbond afd. Groningen)

Bij de inkomsten is:
- een vrijwillige bijdrage van een gewaardeerd Fietsersbond lid. Bij 
deze hartelijk dank voor deze bijdrage
- een bijdrage van OV bureau Groningen Drenthe. Deze 
Presentievergoeding wordt door het OV bureau verstrekt aan 
Fietsersbond lid die zitting heeft in overleggroep OV. Bij deze hartelijk 
dank voor deze bijdrage

Bij de uitgaven zijn enkele posten hoger uitgevallen dan begroot:
Het drukken en verspreiden van de Snelbinder is te verklaren uit het 
feit dat het gewicht van de Snelbinders in 2012 ca.15 %  hoger was 
dan in 2011. Tevens zijn de bezorgkosten ook gestegen.
Tijdschriften/abonnementen: Hierin is tevens begrepen de aanschaf 
van ’Ontwerpwijzer Fietsverkeer à € 87,-‘ uitgegeven door CROW, voor 
de onderafdeling Haren.
Acties: Door diverse oorzaken zijn uitgaven hoger dan begroot.
Representatie: Is aanmerkelijk hoger  geworden,  mede doordat er 
een etentje is  aangeboden aan de vrijwilligers.

BEGROTING FIETSERSBOND AFDELING GRONINGEN
voor het boekjaar 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Inkomsten Realisatie 
2012
in euro’s

Begroot 
2013
in euro’s

Uitgaven Realisatie 
2012
in euro’s

Begroot 2013
in euro’s

Afdracht 4811 4800 Drukken Snelbinder (3x) 1442 1400
Presentie 
vergoeding OV 
bureau

250 200 Verspreiden Snelbinder 
(3x)

1816 1800

Diversen 319 - Tijdschriften/
abonnementen

265 175

Huur postbus 169 170
Huur opslagruimte 130 130
Vergaderkosten 357 300
Secretariaat 188 200
Acties 432 300
Provinciaal werk 151 155
Kosten website 0 120
Representatie 979 350
Onvoorzien - -

Totaal 5380 5000 Totaal 5929 5100
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Opmerking:

Nu de Regiotram in de voorgestelde vorm niet doorgaat, overwegen wij 
een mini-symposium te organiseren waarin de bereikbaarheid van Stad 
Groningen OOK vanuit het oogpunt van de fietser wordt belicht. Dit 
keer niet achter de plannen aan, maar de discussie zelf aanzwengelen. 
De plannen zijn nog heel vaag. Als het doorgaat zullen we daarvoor 
putten uit ons eigen vermogen. Daarnaast zal het zeer waarschijnlijk 
gewenst zijn om fondsen van derden te werven.

--Vervolg 'Snelbinder digitaal?'------------

Nu, dat hebben we geweten, dat idee om de Snelbinder op papier af 
te schaffen! Niet dat er nu zo’n overweldigende hoeveelheid mensen 
heeft gereageerd, uiteindelijk maar zo’n 4% (!) van alle potentiële 
lezers. Maar de reacties toonden alle schakeringen van een kleuren-
waaier, en vooral de tegenstanders van afschaffen onderstreepten dat 
de Snelbinder zo leuk is. Dat vonden we natuurlijk ook wel weer heel 
fijn om te horen. 
Er kwamen 45 reacties binnen. Daarvan meldden dertien tegen digitale 
ontvangst te zijn of geen e-mail te hebben. Een aantal mensen van die 
laatste categorie deed dit per post, en ze schreven terecht dat het geen 
pas gaf dat er in mijn vorige stukje geen postadres was vermeld. Alsof 
de hele wereld al digitaal leeft! Bovendien is het reageren per brief al 
een extra barrière: schrijven – envelop + postzegel – lopen naar de 
brievenbus. Ze hadden helemaal gelijk. Mijn excuses daarvoor. 
Van de voorstanders noemden velen het voordeel van de actualiteit en 
de gemakkelijke mogelijkheid om te kunnen reageren. Enkelen vonden 
het papieren krantje wel erg charmant, maar wilden terwille van het 
milieu en kostenbesparing toch wel overstappen op digitaal. 

CONCLUSIES:
1  Het is te vroeg om de papieren Snelbinder af te schaffen; 
dus voorlopig blijven we die wel produceren, maar kan zijn dat we 
op termijn van drie naar twee Snelbinders per jaar gaan. Om dat te 
kunnen blijven doen hebben we wel een extra enthousiasteling nodig!!!    
zie punt 4. 
2  De Snelbinder komt voortaan ook als pdf op de website van 
onze afdeling Groningen. Google op fietsersbond en groningen of typ 
meteen www.fietsersbond.nl/groningen. Er zitten nog wat kinderziektes 



2013 februari jaargang 36 nummer 1 snelbinder-----
9 

snelb
in

der

in de site, maar onze webmasters zijn er hard mee aan de slag. 
Neem eens een kijkje en meld ons wat u ervan vindt op groningen@
fietsersbond.nl. 
3  Het is helemáál niet te vroeg om met digitale nieuwsbrieven te 
gaan werken. Onze eerste Omwenteling gaat binnenkort verschijnen/
is zonet verschenen. Wij sturen die naar alle email-adressen die bij ons 
bekend zijn. Wie hem wil hebben maar nu niet gekregen heeft: meld je 
aan op groningen@fietsersbond.nl. Wie hem niet wil: klik op afmelden. 
De nieuwsbrief attendeert u op onze digitale Snelbinder. 

4  Voorlopig blijft de productie van de papieren Snelbinder nog 
een apart karwei. Màrria van Winkel houdt graag de redactie, 
maar het organiseren van het stickeren van de Snelbinder zou 
goed door iemand anders kunnen worden gedaan. Dat is best 
een leuke klus als je niet de redactie ook al doet. En het gaat niet 
om rondbrengen op de fiets! Dit is het wel: 

Tot slot: hoe komen we nou te weten 
wat die andere 96% van de leden van de 
Snelbinder vinden? Gaat 'ie direct in de 
papierbak.........? Graag uw antwoord naar 
groningen@fietsersbond.nl of Postbus 
1061, 
9701 BB Groningen.

Anneloes Groenewolt

O
P

R
O

E
P

> op tijd stickers aanvragen bij de Fietsersbond in Utrecht 

> op tijd via de mail vrijwilligers (minstens drie) bij elkaar organi-

   seren om straks te stickeren 

> aantal extra stickers zelf bijmaken 

> afstemmen met de drukker over moment van 

   afleveren > dozen in ontvangst nemen 

> de sticker-sessies houden 

> sorteren > en weer zorgen dat de dozen worden

   opgehaald voor verzending.
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--Ingezonden brief over Snelbinder-------

Geachte redactie,

Hierbij reageer ik op het bericht, in de recente Snelbinder (jaargang 
35 nr. 3), betreffende de eventuele digitalisering van de Snelbinder en 
deze per e-mail aan de leden toe te zenden. Hierbij zou dan vervol-
gens de uitgave op papier van dit blad verdwijnen.
Met dit plan ben ik het pertinent oneens.
De Fietsersbond-afdeling heeft onder haar leden ook oudere – waar-
onder zeker een groot aantal die niet vertrouwd zijn met de “digitale 
wereld”, die hierdoor in zekere zin de binding met de afdeling zullen 
verliezen. Ook jongere leden kunnen natuurlijk, om diverse redenen, 
afzien van een voorkeur voor de “digitale Snelbinder”.
De vraag wordt opgeworpen in het artikel, wat de leden ervan vinden: 
“niet meer dat gezellige ouderwetse blad, geen papier meer in je 
handen, maar wel: up-to-date informatie en een gemakkelijke manier 
om te reageren”.
Persoonlijk vind ik het helemaal geen ouderwets blad (wel gezellig) 
en de mogelijkheid om te reageren is er natuurlijk altijd. Het tekent de 
strekking van het bewuste artikel dat er wordt verwacht om een reactie 
per e-mail te sturen omdat het postadres niet is vermeld.
In het artikel wordt gesteld dat “de Snelbinder langzamerhand een 
cultuurfenomeen geworden is”. Ik zou zeggen des te meer een reden 
om de schriftelijke uitgave te handhaven om ons, in positieve zin, te 
onderscheiden.
Het grote voordeel van de “ouderwetse” Snelbinder ligt in het feit dat 
de Snelbinder gemakkelijk is te overhandigen aan belangstellenden, 
hetzij persoonlijk, hetzij via verspreiding op beurzen, manifestaties en 
andere openbare gelegenheden.
Voor noodzakelijk snelle berichtgeving is natuurlijk e-mail meer 
geëigend, dat spreekt voor zich, maar voor informatie over acties op 
termijn, voorstellen voor fietstochten e.d. is de Snelbinder als vanouds 
bij uitstek geschikt.
Voor zover vrijwilligers zich voor de (schriftelijke) Snelbinder willen 
inzetten is, mijns inziens, een uitsluitend digitale versie van dit blad niet 
het goede idee!

Hans Brugman
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--Elk nadeel heb z’n voordeel--------------
 

't Nadeel: 
Zoals eenieder weet (of reeds aan den lijve 
ondervonden heeft!) gaat het niet zo goed met 

onze economie en velen zullen moeten 
inleveren. Even niet de nieuwste 
smartphone of tablet, toch maar even 
zuiniger met het stroomverbruik, toch 

maar een jaartje of twee langer met dezelfde auto rijden en/of daar wat 
minder gebruik van maken enz. Maar vooral dat laatste heb dan weer 
z’n voordeel!
 
Z’n voordeel: 
De fiets komt door dit alles namelijk weer nadrukkelijk in beeld. In 2011 
zijn er 1.171.000 nieuwe fietsen verkocht. Volgens mij anticipeerden 
die Nederlanders toen alvast een beetje op wat komen gaat. (Over de 
ruim 500.000 die gejat zijn wil ik het nu maar niet hebben...!) Vooral 
de verkoop van de e-bikes is opnieuw toegenomen met 7%, maar in 
aantallen is de stadsfiets, met 55%, nog steeds de meest verkochte 
fiets. In tegenstelling tot de fiets is de autoverkoop drastisch gedaald 
en ongetwijfeld zal deze trend zich de komende jaren voortzetten, net 
als ook het mindere gebruik ervan.
Kortom, we gaan wat dat betreft goede kant op en gaan meer gebruik 
maken van het openbaar vervoer (zolang dat nog betaalbaar is!) en we 
stappen wat gauwer op de FIETS! De lucht wordt schoner, minder files, 
de straten veiliger, men beweegt weer meer en hoeveel te meer fietsen 
des te meer kunnen en mogen wij verwachten van onze regering op 
het gebied van comfortabele, veilige en snelle fietsroutes, meer en be-
tere stallingen, de aanpak van fietsdiefstal enz. Wat natuurlijk helemaal 
mooi zou zijn is dat de Fietsersbond dan navenant zal meegroeien!
Misschien een beetje te optimistisch en te lyrisch allemaal? Misschien 
wel, maar ‘de wens is de vader van de gedachte’. De media verkon-
digden de laatste tijd vaak dat Nederland een rijk land zou zijn, maar ik 
heb dat nooit goed begrepen omdat de schatkist al lang leeg was. Zo 
is er de uitdrukking in het Gronings “een knip van siepelleer” oftewel 
een portemonnee van uienleer die, als je hem opent je de tranen in 
je ogen geeft! Maar Nederland is wel rijk aan fietsen en daar komen 
straks gegarandeerd nog veel meer bij. Worden we in elk geval wat dát 
betreft  toch nog een beetje écht rijk!

Met vriendelijke groet en veel fietsplezier,



-----snelbinder nummer 1 jaargang 36 februari 2013
1 2 

--Gratis jaargangen Vogelvrije Fietser----

Ons lid Jeltje Meulenbroek uit de Schildersbuurt in Groningen heeft 
alle jaargangen van de Vogelvrije Fietser vanaf 1998. Ze heeft er geen 
plek meer voor maar vindt het zonde om ze zomaar weg te gooien. 
Dus als je interesse hebt of iemand weet, bel of mail dan met Jeltje 
Meulenbroek: 050 3134694, jeltjemeulenbroek@kpnmail.nl.

--Fietsers de klos door nieuwe rotonde 
bij Ranum – oproep---------------------------

Binnenkort wordt door Provinciale Staten beslist hoe het tracé van de 
N361 tussen Ranum en Mensingeweer zal komen te liggen, inclusief 
de parallelroute voor landbouwverkeer en fietsers.
De Fietsersbond heeft gepleit voor de aanleg van een fietserstunneltje 
bij de voorziene rotonde bij Ranum, zodat fietsers tussen Winsum en 
Mensingeweer ongehinderd door het autoverkeer hun route kunnen 
vervolgen. Gevreesd wordt anders voor een hinderlijke obstructie van 
de fietsroute, maar vooral ook voor het gevaar van ongelukken. Zonder 
zo'n tunneltje ontstaat er een verkeersgevaarlijke situatie, terwijl de 
overheid nu juist inzet op het terugdringen van dit ongelukken door 
aanpassing van de infrastructuur. 
Verwacht je straks regelmatig tussen Winsum en Mensingeweer 
te fietsen, sluit je dan aan bij onze oproep en schrijf een brief naar 
Provinciale Staten. De datum van behandeling van het plan staat nog 
niet vast, maar zal niet lang meer op zich laten wachten. Vermeld als 
onderwerp 'behandeling bestemmingsplan N361 tussen Ranum en 
Mensingeweer'.
Voor informatie: hvdgrinten@tiscali.nl, 0595-401201 of 06-20034433.

Bart van der Grinten

--OPROEP inventarisatie en oplossing 
fietsknelpunten Winsum---------------------

De gemeente Winsum is bezig met het uitwerken van een structuurvi-
sie en stelt daarbij input van de Fietsersbond op prijs. Concreet is bij 
provinciaal vertegenwoordigers Frank Dijkstra en ondergetekende de 
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vraag neergelegd of wij behulpzaam kunnen zijn bij een inventarisatie 
en bij de oplossing van fietsknelpunten in de gemeente Winsum.
Wij hebben er al op gewezen dat er een knelpunt dreigt te ontstaan 
ter hoogte van Ranum als gevolg van de reconstructie aldaar van de 
N361 – zie daarvoor ook de oproep elders in deze Snelbinder. Andere 
knelpunten kunnen wij niet direct benoemen, maar zullen er ongetwij-
feld wel zijn.

Kunnen de lezers van de Snelbinder ons hier wellicht in bijstaan? Is 
iemand goed bekend met de fietsinfrastructuur van Winsum en kan hij/
zij problemen daarmee benoemen?
Reageren kan op e-mailadres provgroningen@fietsersbond.nl en per 
telefoon: 06-30581887 (Frank Dijkstra).
Voor jullie hulp veel dank.

Bart van der Grinten

--Feiten over de elektrische fiets-----------

In Nederland rijden nu 
ongeveer 1 miljoen 
elektrische fietsen. Dat 
blijkt uit onderzoek 
uitgevoerd door het 
kenniscentrum 
Fietsberaad. 
Zoals te 
verwachten 
viel wordt 
de fiets veel 
gebruikt door 
senioren. In de 
leeftijdscategorie 
vanaf 60 jaar blijkt één op de tien een 
elektrische fiets te hebben. Bij vrouwen tussen de 46 en 60 jaar ligt dat 
percentage nog wat hoger. 
Opvallend is dat vooral vrouwen door de elektrische fiets veel meer zijn 
gaan fietsen. In wat mindere mate gaat dat ook op voor de groep man-
nen boven de 60 jaar. En voor beiden geldt dat ze nauwelijks harder 
fietsen dan op een gewone fiets; gemiddeld 18 km per uur.
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Daarnaast is onderzocht of door de elektrische fiets meer ongelukken 
gebeuren. Tot nu toe is dat niet gebleken uit het Letsel Informatie 
Systeem. Dat systeem wordt algemeen gebruikt als basis voor onder-
zoek naar de verkeersveiligheid. Het bestaat uit een representatief 
netwerk van ziekenhuizen die allerlei gegevens over slachtoffers die bij 
hen binnenkomen uitgebreid registreren. Op die manier worden lande-
lijke gegevens verkregen die voldoende betrouwbaar zijn. Plaatselijk 
zijn ze niet te gebruiken. Dat geldt ook voor de registratie door de 
politie. Die is volstrekt onbetrouwbaar.
In het onderzoek zijn naar 5000 fietsslachtoffers vragenlijsten gestuurd. 
Daarvan kwam bijna de helft ingevuld terug. Van de mensen die 
reageerden had 16% een elektrische fiets. Uit de antwoorden van de 
e-fietsers bleek dat snelheid geen rol speelt, zeker niet bij 60+. Wel 
gebeuren er meer ongelukken bij het op- en afstappen vergeleken met 
een gewone fiets. Mogelijk speelt het gewicht van de fiets hierbij een 
rol. Verder onderzoek volgt.

Een ander onderwerp waar uitgebreid naar gekeken is ging over het 
gemeentelijk beleid. Aan gemeenten is gevraagd wat ze nu al doen 
voor de elektrische fiets en wat ze van plan zijn. Daarnaast is aan 
gebruikers de vraag voorgelegd wat er volgens hen moet gebeuren. 
Oplaadpunten in de openbare ruimte vonden ze niet nodig. Dat klopte 
met de ervaringen van verschillende gemeenten. Wat betreft de 
infrastructuur gelden de algemene eisen voor een goed fietspad of een 
weg waar het prettig fietsen is. Voldoende ruimte, geen obstakels en 
een glad wegdek. Wat wel als groot probleem naar voren kwam was 
het gebrek aan geschikte parkeervoorzieningen. Verreweg de meeste 
fietsrekken zijn onbruikbaar. Het rekje of  'nietje' werd algemeen als dè 
oplossing aangedragen. Verkeersambtenaren blijken daar niet blij mee 
te zijn; deze rekken nemen veel ruimte in beslag.

Meer informatie is te vinden op de website van het Fietsberaad, www.
fietsberaad.nl, onder het kopje 'Kennisbank'.

Janneke van Steenis
Fietsersbond Haren
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--Ruimte voor Gezondheid: de Gezonde 
StAd---------------------------------------------

Eind vorig jaar organiseerde het UMCG een congres ‘Ruimte voor 
gezondheid’. In dat kader hebben Mathijs Dijkstra, Inge Hoekstra 
en Melle van Dijk (MD Landschapsarchitecten) samen met Simone 
Caljouw (Centrum voor Bewegingswetenschappen van het UMCG) en 
stedenbouwer Jan Martijn Eekhof (gemeente Groningen) een onder-
zoek gedaan naar de mogelijke gevolgen voor de stedelijke inrichting. 
Een samenvatting:

Dagelijkse beweging
Gezond bewegen is de laatste jaren een stevig issue. De grootste 
gezondheidswinst is te behalen in het stimuleren van het 'dagelijks 
bewegen'. Hiermee kan een breed publiek worden bereikt. Door het 
aantrekkelijk maken van lopen en fietsen als alternatief voor de auto en 
het openbaar vervoer wordt dit de logische manier om een bestemming 
te bereiken en wordt het bewegen een onderdeel van het dagelijks 
patroon: bewegen zonder erbij stil te staan!

Oplossen binnen het netwerk
Een gezonde stad nodigt uit tot bewegen, tot het nemen van de fiets 
of om te gaan lopen. Dus moeten we aantrekkelijke routes maken 
voor fietser en voetganger. Wij stellen voor ruime, aantrekkelijke 
stadsassen aan te leggen. Deze stadsassen zijn toegankelijk voor alle 
verkeerssoorten, maar leggen het primaat bij fietser en voetganger. 
Aantrekkelijk, zowel functioneel als qua uitstraling. Functioneel = 
rechtstreeks en zonder veel hindernissen, dus zo min mogelijk verve-
lende kruisingen, stoplichten of spoorwegovergangen van beginpunt 
naar bestemming. 
Maar ook de uitstraling van een route draagt bij aan het gebruik ervan. 
Een route die ook nog eens een aantrekkelijke inrichting, voldoende 
herkenningspunten en een duidelijk karakter heeft wordt sneller opge-
nomen in de ‘mental map’ van de gebruiker. 

Voorwaarde is wel dat vanuit een groter netwerk gedacht wordt. Het 
verbeteren van de inrichting op een beperkt deel van de route zal 
immers niet leiden tot meer gebruik indien de rest van de route onaan-
trekkelijk is. Door per stadsdeel een aantal stadsassen aan te leggen 
en deze onderling te ontsluiten kan de gehele stad voorzien worden 
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van een gezond netwerk. Afhankelijk van het type stad zal dit netwerk 
verschillende verschijningsvormen krijgen. 

Agenda voor de gezonde stad:
-  Zet in op het stimuleren van 'dagelijks bewegen'
-  Zie gezondheid als integraal onderdeel bij ontwerpopgaven
-  Zorg in de stedelijke context altijd voor een voorrang voor fietsers en 

voetgangers
-  Leg een netwerk aan dat de buitenwijken en P+R-locaties verbindt 

met de binnenstad
-  Reorganiseer het parkeerbeleid
-  Zorg dat bezoekers op P+R-plekken over kunnen stappen op een 

publiek fietssysteem
-  Door de stadsassen aan te leggen via bestaande parken, plantsoe-

nen en pleinen worden deze gereactiveerd
-  Door 'gezond ontwerp' als thema te benoemen kunnen gezond-

heids- en welzijnsbudgetten worden ingezet om de openbare ruimte 
gezond in te richten

Mathijs Dijkstra illustreerde zijn betoog met een voorstel voor het instel-
len van een net van fietsboulevards in de stad Groningen. 
Op 11 maart komt Mathijs Dijkstra zijn ideeën presenteren op onze 
jaarvergadering.

--Verkeers- en Vervoerplan Haren heeft 
aandacht voor de fiets----------------------

De afdeling Haren heeft meegedacht in het nieuwe Verkeers en 
Vervoerplan (GVVP) voor Haren. Het resultaat mag er zijn. Maar er valt 
nog veel te doen... 

Tijdens de raadscommissievergadering op 15 januari heeft de fietsers-
bond Haren ingesproken over het GVVP en de hieronder volgende 
punten ingebracht.

-Zorg voor een oost-westverbinding voor fietsers, vanaf het 
Transferium over de Rijksstraatweg en de Kerklaan naar de 
Oosterweg. Bekijk daarbij ook de mogelijkheid van een verbinding over 
het terrein van het voormalig Biologisch Centrum.
-Verbreding van de Oosterweg vinden wij ongewenst, omdat dit de 
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veiligheid van fietsers negatief beïnvloedt.
-Verbeter de fietstoegankelijkheid en de aansluiting op het openbaar 
vervoer door goede fietsparkeervoorzieningen (ook voor elektrische 
fietsen), door de aanpak van weesfietsen bij het NS-station en 
Transferium, en door het hanteren van fietsparkeernormen in bestem-
mingsplannen.
-Houd rekening met oudere fietsers: gebruik het principe van Shared 
Space alleen waar dat voor hen ook meerwaarde heeft, en ruim obsta-
kels zoals overbodige fietspaaltjes op. Oudere fietsers hebben vaak 
problemen met Shared Space doordat zij minder makkelijk hun rechten 
opeisen.
-Maak werk van het realiseren van fietstunnels, fietsstraten en 
Fietsroute Plus; Houd daarbij ook rekening met de routes die de scho-
lieren gebruiken, en laat fietsers op de Fietsroute Plus in de voorrang.
Wij maken bezwaar tegen de keuze om in de Fietsroute Plus op roton-
des de fietsers uit de voorrang te nemen.
-Vergeet het recreatieve fietsen niet. Hoewel dit in het GVVP niet aan 
de orde komt, is het van groot belang voor (dag)toerisme. De kwaliteit 
van recreatieve fietspaden in de gemeente Haren laat hier en daar te 
wensen over, in het bijzonder tussen Onnen en Noordlaren. Wij zijn 
van plan hier tezijnertijd meer aandacht aan te schenken.
-Verder plaatsen wij een kanttekening bij de cijfers over aantallen 
verkeersslachtoffers, gebaseerd op registratie van de politie. Uit on-
derzoek van de Fietsersbond en de Stichting Veiligheid blijkt het aantal 
fietsslachtoffers juist te stijgen, in 2011 met meer dan 5%.

Tenslotte nog het volgende. Als Haren haar fietsvoorzieningen verder 
verbetert, dan kan de gemeente meedingen naar de landelijke titel van 
Fietsgemeente 2014. Wij werken graag met de gemeente samen om 
dit doel te realiseren.

In de raadsvergadering op 28 januari is na een brede discussie het 
GVVP met meerderheid van stemmen aangenomen.

Aleid Busser

DEADLINE VOLGENDE SNELBINDER: ZONDAG 26 MEI 2013 
groningen@fietsersbond.nl
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--IN MEMORIAM: FIETSENWINKEL OM DE HOEK-

Als we een artikel in de 
Vogelvrije Fietser van januari 
dit jaar moeten geloven, gaat 
de fietswinkel om de hoek 
verdwijnen. De markt voor 
fietsen zou verzadigd en 
bovendien overbewinkeld zijn. 
Daar komt nog eens bij dat de 
bevolking niet groeit en het met 
de economie niet goed gaat. 
Maar Groningen dan?
 
In het artikel in de Vogelvrije 
Fietser wordt Patrick Langley van GfK Panel Services aangehaald. In 
het novembernummer van vakblad Tweewieler stelt hij, dat er nu nog 
1800 fietsenzaken zijn. Maar zijn voorspelling is: “Er zal een winkelsa-
nering plaatsvinden, van 1500 over vijf jaar naar 1200, die uiteindelijk 
overblijven.” De ontwikkeling van de fietsverkopen in 2012 lijkt hem 
gelijk te geven. Volgens RAI Vereniging, waarbij o.a. fabrikanten en 
importeurs van fietsen zijn aangesloten, daalde het aantal verkochte 
fietsen van bijna 1,2 tot ruim 1 miljoen, een achteruitgang van niet 
minder dan ca. 13%. Ter vergelijking: in het topjaar 2007 reden er 
nog 1,4 miljoen tweewielers de deur uit. Aan het eind van het artikel 
betoogt Patrick echter, dat in de drie grote steden de markt beduidend 
anders zou zijn. Omdat daar steeds meer wordt gefietst, kan de niet-
gespecialiseerde zaak zich hier volgens hem misschien handhaven. 

Maar als je door de stad Groningen rijdt, lijkt er geen reden voor 
zoveel somberheid. De fietsenzaken lijken haast als paddenstoelen 
uit de grond te schieten. De vergelijking met de groei van het aantal 
hippe koffiezaakjes gedurende de afgelopen jaren dringt zich op. Een 
ongetwijfeld niet volledige inventarisatie levert alleen al in en rond de 
binnenstad een stuk of zes nieuwe zaakjes op. En dat terwijl winkels 
van oudsher als Bus, Dik, Belga, Van Ellen, Westerkamp en Van 
der Meulen nog gewoon bestaan, met uitzondering van Ferwerda 
natuurlijk. Te noemen zijn: M-bikes (Prinsesseweg), Outlet Bikes 
(Westerbinnensingel), Pims’s Fietsen (Westerkade), De Ganze (Oude 
Kijk in ’t Jatstraat), De Fietsbel (Pijpstraat) en Low Budget Fietsen OK 
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(Graaf Adolfstraat/hoek Prinsesseweg). Het betreft 
hier overigens niet allemaal gelijksoortige zaken. 
Bij enkele ligt het accent op reparatie of op de 
verkoop van gebruikt.

Michiel Swalue van M-Bikes verkoopt fietsen van 
A-merken als Gazelle en Batavus, waaronder 
uiteraard ook hippe fietsen met dikke banden en 
een mand voorop. Met de regelmaat van de klok stapt een klant zijn 
zaak binnen voor de reparatie van een lekke band, een los zittend 
spatbord, enz. Hij is in december 2011 voor zichzelf begonnen na 
dertien jaar bij een rijwielzaak in Tolbert te hebben gewerkt, waar hij de 
kneepjes van het vak leerde. Michiel had het nodige marktonderzoek 
gedaan en vond de winkel aan het begin van de Prinsesseweg een 
mooie locatie. De bescheiden jonge ondernemer (31) is blij met zijn 
stap naar zelfstandigheid en de vrijheid die dit oplevert. 

De komst van nieuwe zaken was hem bekend en bevestigd door 
vertegenwoordigers. Volgens Michiel zal de rijwielzaak om de hoek 
altijd blijven bestaan. Zijns inziens blijft er vraag naar kwaliteitsfietsen 
en naar reparaties. Een binnengestapte vertegenwoordiger, die 
Michiel’s vaardigheden o.a. als sleutelaar roemt, denkt ook dat zaken 
die kwaliteit leveren bestaansrecht hebben. Maar dat hangt niet in de 
laatste plaats van ons fietsers af!

Rein Rosing

DEADLINE VOLGENDE SNELBINDER: ZONDAG 26 MEI 2013 
groningen@fietsersbond.nl
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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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