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Postadres/redactieadres
Fietsersbond afdeling Goningen
Postbus 1061, 9701 BB Groningen.
groningen@fietsersbond.nl
niet voor adreswijzigingen, lid 
worden of opzeggen

Wijkposten gemeente Groningen
Bel over (fiets)knelpunten de wijk-
post via 050-3678910 of meld deze 
op www.gemeente.groningen.nl: 
typ bij ZOEKEN ‘melding beheer en 
verkeer’, klik op deze term, klik op 
‘hier melden via de digitale kaart’. 
Zoom in naar de juiste plaats, klik 
daar en vul het schermpje in.

Drukwerk Snelbinder
‘t Hartje, Groningen

Oplage Snelbinder
1300

Afdeling Groningen 
Voorzitter: Anneloes Groenewolt, 
groningen@fietsersbond.nl
Secretaris: Màrria van Winkel, 
groningen@fietsersbond.nl
Penningmeester: Foppe Nieuwenhuis, 
06-10695207
Provinciaal vertegenwoordiger: 
Frank Dijkstra, tel: 050-4031622, 
06-30581887, 
provgroningen@fietsersbond.nl

Snelbinder
Eindredactie: Màrria van Winkel
Vormgever: HBA, Henk Bakker, Winde
Gesign. Ilustraties: Nico Visscher
Redactieadres = postadres

Internet
www.fietsersbond.nl/groningen
www.fietsersbond.nl

Twitter
@FB_Groningen

-- 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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DIGITALE NIEUWSBRIEF OMWENTELING
Niet ontvangen? – Geef je huidige e-mailadres door! (Met je 
naam en adres of lidnummer.) groningen@fietsersbond.nl

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

Maar liefst 23 onderwerpen deze keer! En er is voor 'elck wat wils' iets 
te doen: bij 15 artikelen kun je je opgeven, aanmelden of anderszins 
reageren. Dit is ook een beroep op onze leden, want louter samen 
zijn we de afdeling. Overal staat er een e-mailadres bij, soms ook een 
telefoonnummer. Het postadres staat in het colofon op blz 2.
De deadline voor de volgende Snelbinder is op zondag 25 mei.
Voor nu eerst veel leesplezier!
En tot ziens op de jaarvergadering op 18 maart!!

--JAARVERGADERING: 'GLOW IN 
THE DARK'-BELIJNING EN GPS OP 
DE FIETS------------------

Op 18 maart 2014 om 20.00 uur houden we onze jaarlijkse 
algemene ledenvergadering in het Der Aa-Theater, Akerkstraat 
11, Groningen. Er is koek bij de koffie en later een drankje, en je 
kunt kennismaken met de actieve leden.
Vooraf is er nieuws over ‘Glow in the dark’-verlichte belijning van 
fietspaden door Vrieso Rademaker en GPS-gebruik op de fiets door 
Tom(-Tom?) Visser. Aanvullingen hierop en vertellen over ervaringen 
hiermee zijn zeer welkom, dus GPS-kenners en -gebruikers, schuif aan 
en kom je kennis delen!
Iedereen is welkom, maar voor ons is het handig als we weten hoeveel 
stoelen we neer moeten zetten. Dus alvast bedankt als je je wilt opge-
ven: groningen@fietsersbond.nl; zet bij onderwerp: GPS op fiets.

Màrria van Winkel en Anneloes Groenewolt

jaarvergadering 

dinsdag 18 m
aart
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--Jaarverslag 2013----------------------------

We hebben een behoorlijk actief jaar achter de boeg:
•	 Gestart met de elektronische nieuwsbrief De Omwenteling. Doel: 
meer contact met onze achterban. Fietsersbondleden die met hun 
e-mailadres bij ons bekend zijn ontvingen het afgelopen jaar al vijf 
Omwentelingen. René Ruiter deed dit pionierwerk, en worstelde – 
onzichtbaar voor de lezer – met lay-out en formats, systemen voor 
adressenbestanden, en op-de-nipper-wijzigende informatie. Er kwamen 
leuke reacties terug. 
•	 Drie Snelbinders.
•	 We hielden thema-avonden over: 
o “Is Groningen nog wel Fietsstad?”, met presentaties van Mathijs 
Dijkstra en van Emmy In ‘t Veld, en commentaar van Jaap Valkema 
(gemeente Groningen)
o Fiets-aandachtspunten voor de verkiezingsprogramma’s van de 
gemeenteraadsverkiezingen (de slechtst bezochte van allemaal)
o Een snelfietsroute Groningen-Assen, een samenwerkingsproject 
van de verschillende (onder-)afdelingen
o Onze interne organisatie, tevens bijpraatavond na de grote 
vakantie (zie ook hieronder)
o Het meldpunt van de Fietsersbond. Henk Hendriks uit Utrecht 
kwam ons uitleggen hoe het werkte, en hoe hij er gebruik van maakt 
voor zijn project “het vergevingsgezinde fietspad”, waarvan een pilot 
in Groningen-Stad werd uitgevoerd. Er waren ook ‘melders’ van de 
problemen aanwezig. Een levendige bijeenkomst!
o De hoofdfietsroutes van Groningen-Stad en hoe die aansluiten 
op de snelle fietsroutes uit de omgeving. 
•	 Het systeem met thema-avonden hebben we voortgezet. Dat 
betekende in de praktijk wel weer dat de drie bestuursleden erg alleen 
kwamen te staan voor de vele klussen die op onze afdeling af komen. 
Terug naar de kerngroepvergaderingen willen we echter ook niet. We 
hebben er in september een thema-avond aan gewijd, waarbij Bart 
van der Grinten onze voorzitter was, om dit organisatieprobleem te 
bespreken, maar we kwamen niet gemakkelijk tot conclusies. 
•	 We deden met acht man sterk mee aan de Let’s Gro-workshop 
Groningen Smart City Fietsstad. Zie berichten elders in deze 
Snelbinder.
•	 Bart van der Grinten en Foppe Nieuwenhuis waren actief in 
constructief overleg over de provinciale snelfietsroutes Groningen-
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Winsum en Groningen-Ten Boer. In beide gevallen is er een 
principebesluit over de tracé’s genomen in overeenstemming met onze 
voorkeur. 
•	 We voerden de gebruikelijke periodieke overleggen met de 
provincie (Frank Dijkstra en Bart van der Grinten) en met de gemeente 
Groningen (Foppe Nieuwenhuis en Màrria van Winkel).
•	 We schreven aanbevelingen n.a.v. de Netwerkanalyse voor 
de Regio Groningen-Assen, en hadden overleg met de betrokken 
overheden daarover. We hebben de indruk dat de naar onze mening 
veel grotere rol van de fiets daarbij goed is overgekomen.
•	 We bemiddelden en ondersteunden bij klachten en meldingen op 
diverse plekken in de provincie; soms kwamen die via de landelijke site 
bij ons binnen.
•	 We kregen verzoeken om mee te denken of om advies van: 
gemeente Hoogezand-Sappemeer (inrichting centrumplein), gemeente 
Slochteren (wegencategoriseringsplan), Prorail ((niet-)afsluiten 
spoorwegovergangen).
•	 Ook werden we in de zomertijd verrast door buitenlandse 
bezoekers. Idee: het zou goed zijn om een kleine vacaturebank 
te openen voor mensen die deze gasten wel willen rondleiden. 
Meld je aan op groningen@fietsersbond.nl; zet bij onderwerp: 
fietsrondleidingen.
•	 We betreurden het overlijden van de voorzitster van Onderafdeling 
Haren: Janneke van Steenis.

Anneloes Groenewolt
Voorzitter Fietsersbond afd. Groningen

--OVER HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014----

Het financiële jaarverslag van 2013 is nog niet gereed; naar 
verwachting duurt dat tot half februari.
Op de jaarvergadering van 2014 ligt het ter inzage en het wordt in de 
volgende Snelbinder geplaatst.
Wie het graag eerder wil inzien kan daarvoor een mailtje sturen naar 
groningen@fietsersbond.nl. Zet bij onderwerp: Financieel jaarverslag 
2014.

Foppe Nieuwenhuis
Penningmeester Fietsersbond afd. Groningen
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--NIEUWE PENNINGMEESTER KAN ZICH HEEL 
SEIZOEN INWERKEN-----------------------------

Omdat Foppe Nieuwenhuis vanaf volgend jaar minder actief wil 
worden, zoeken we voor dan een nieuwe penningmeester. Die kan 
zich dus een heel seizoen inwerken! Meteen beginnen mag natuurlijk 
ook – Foppe is dan nog beschikbaar voor ondersteuning.
Heb je wel wat met cijfers? Geef je op op groningen@fietsersbond.nl. 
Zet bij onderwerp: Nieuwe penningmeester.

Màrria van Winkel
Secretaris Fietsersbond afd. Groningen

--Thema-avonden tot de zomer-------------

Voortaan houden we elke maand een thema-avond. De data staan ook 
op onze website.
* 18 maart: jaarvergadering met informatie over 'Glow in the dark'-
belijning op fietspaden en GPS op de fiets.
* 8 april: Kees Mourits vertelt over het project Fietsknelpunten in de 
Ommelanden
* 14 mei: uit eten met alle actieve vrijwilligers.
* 10 juni: hoofdfietsinfrastructuur stad Groningen of wat dan actueel is.
In juli en augustus hebben we vakantie! Data in september en oktober 
komen op de site te staan.

Wil je wel eens iets meer horen over een bepaald onderwerp en denk 
je dat het geschikt is voor een thema-avond? Mail ons op 
groningen@fietsersbond.nl, zet bij onderwerp: onderwerp thema-
avond.

Anneloes Groenewolt
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--Knelpunteninventarisatie in 
ommelanden-----------------------------------

Vorig jaar is met succes een inventarisatie van fietsknelpunten 
afgerond in Friesland. De provincie Groningen wil daarom hier ook zo’n 
inventarisatie doen. Omdat Kees Mourits (Fietsersbond Friesland) daar 
de nodige ervaring in heeft, is hij projectleider hiervan. Alle leden die 
e-mail hebben, hebben het bericht hieronder mogelijk al gezien:

In opdracht van de provincie Groningen worden de komende 
maanden de fietsknelpunten in de provincie Groningen (m.u.v. de stad 
Groningen) door de vrijwilligers van de Fietsersbond in kaart gebracht. 
Alle fietspaaltjes, hobbels en bobbels, obstakels, te smalle fietspaden 
worden m.b.v. een GPS-camera gefotografeerd en op een digitale 
kaart gezet.

Voor de inventarisatie fietsknelpunten brengen we 5 soorten 
knelpunten in kaart:
Fietspaaltjes
Alle paaltjes worden 
in kaart gebracht. 
Hierdoor is het 
mogelijk om later 
een verdeling 
te maken of de 
paaltjes in bepaalde 
categorieën in te 
delen.
Hobbels en 
bobbels in het 
wegdek
Hobbels en 
bobbels richt zich 
voornamelijk tot slecht wegdek, zowel op fietspaden als op wegen waar 
gefietst wordt. Hier gaat het bijvoorbeeld om boomwortels, losliggende 
tegels, grote ruimten tussen de tegels, diepe kuilen en verzakkingen en 
glad wegdek.
Varkensruggetjes en andere obstakels
Hieronder vallen alle obstakels waar je als fietser tegen op kan fietsen 
als je even niet uitkijkt of wat minder vaardig wordt / bent. Voorbeelden 
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zijn: elementen bij 
snelheidsremmende 
maatregelen, rare 
obstakels om een soort 
scheiding aan te geven.
Te smalle fietspaden
Fietspaden waarbij je 
elkaar niet fatsoenlijk 
kan passeren worden 
geïnventariseerd. 
Grofweg komt dat neer op 
fietspaden smaller dan 2 
meter.
50 km/h-kruispunten binnen de bebouwde kom
Uitgangspunt hier is een duurzaam veilige inrichting van het kruispunt. 
Het gaat hier dan alleen om de gebiedsontsluitingswegen binnen 
de bebouwde kom. De kruisingen waar geen snelheidsremmende 
maatregel is genomen, nemen we mee in de inventarisatie.

Werkwijze inventarisatie
• In februari worden de vrijwilligers die zich hebben aangemeld 
geschoold voor de inventarisatie. 
• Per knelpunt wordt een digitale foto gemaakt (zoveel mogelijk met 
GPS). 
• Per soort knelpunt worden de foto's gekoppeld aan een digitale 
landkaart. Er zijn uiteindelijk dus 5 kaarten (zie bovenstaande 
knelpunten). 
• Na de inventarisatie krijgen de gemeenten in Groningen de gegevens 
tot hun beschikking. Dit kan voor hun bijv. input zijn voor het op te 
stellen plan van aanpak fietsveiligheid. 

Richard Vallinga
De inventarisatie en de inzet van vrijwilligers wordt gecoördineerd door 
Richard Vallinga van de Fietsersbond. Aanmelden als vrijwilliger kan 
via dit internetformulier: www.fietsersbond.nl/groningen/inventarisatie. 
Aanmelden, vragen stellen of opmerkingen maken kan ook via ons 
gezamenlijke e-mailadres fietsersbondgroningen@gmail.com of door 
Richard Vallinga op te bellen op 0566-622737.

Anneloes Groenewolt
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--Blauwe Stad – Blauwe Loper--------------

Een fietsverbinding tussen centrum Winschoten en centrum Blauwe 
Stad! Het ontbrak er nog steeds aan. Maar nu hebben provincie 
Groningen en gemeente Oldambt de handen ineen geslagen en 
besloten dat die er moet komen. Er is € 5 mln voor beschikbaar. Dat 
lijkt een groot bedrag, maar het zal nog best moeilijk zijn om voor 
dat geld een goede en plezierige verbinding over de A-7 te maken. 
Provincie Groningen is trekker van het project en heeft om te beginnen 
op maandag 3 februari een inloopbijeenkomst georganiseerd voor alle 
mogelijke betrokkenen. Het gaat in eerste instantie over het tracé: waar 
moet dat komen te liggen? Maar ook wordt gevraagd:
-Wat vindt u belangrijk bij de aanleg van zo’n brug en fietsroute? 
-Waar moeten we rekening mee houden? Zie ook de informatie van de 
provincie op www.provinciegroningen.nl en typ bij ‘zoeken’ in: blauwe 
loper.
Een goed streven om dit in Winschoten zelf te gaan vragen. Wij 
hebben geprobeerd om de Fietsersbondleden die enigszins in de buurt 
wonen en van wie we een e-mailadres hebben, daarvan op de hoogte 
te stellen. Want wie zijn de toekomstige gebruikers? Naar onze mening 
is het van belang dat de route niet alleen die twee centrumplekken 
goed verbindt, maar ook andere (misschien verder weg gelegen?) 
belangrijke fietsbestemmingen in de buurt. Wie daar in de buurt woont 
en geregeld fietst, weet daar misschien meer over te vertellen.
Ik ben als vertegenwoordiger van de Fietsersbond uitgenodigd om mee 
te denken in de klankbordgroep. Hebt u opmerkingen, ideeën? Stuur 
of mail ze naar ons toe: groningen@fietsersbond.nl; zet bij onderwerp: 
Blauwe loper. (Op papier: Fietsersbond afd. Groningen, postbus 1061, 
9701 BB Groningen.)

Anneloes Groenewolt

--FIETSPARKEREN MARTINI ZIEKENHUIS-----

Bij het Martini Ziekenhuis krijgen fietsers bijna straf voor het gebruik 
van hun duurzame en gezonde vervoer. De stalling is aan de overkant 
van de weg, een eind lopen en ook nog een extra oversteek. Het 
kwaliteitsverschil tussen autostalling en fietsenstalling is groot. Wie 
herkent dit probleem en is gemotiveerd om erbij te helpen om te 
zorgen dat dit beter wordt? Bij het Martini Ziekenhuis zelf willen ze er 
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ook mee aan de slag, zie het artikel over het tweeten.
Graag je reactie aan groningen@fietsersbond.nl; zet bij onderwerp: 
fietsparkeren Martini Ziekenhuis.

Margot Brettschneider en Benno Klapwijk

--Twitter---------------------------------------

Wordt volger van @FB_Groningen op Twitter!

Sinds kort heeft 
de Fietsersbond 
Groningen een 
Twitter-account 
waarvan het adres 
is: @FB_Groningen. 
De sociale media 
zoals Facebook 
en Twitter worden 
steeds belangrijker. 
Op Facebook kan 
(bijna) alles gezet 
worden, ook heel uitgebreid. Op Twitter kan dat juist niet en dat vinden 
velen fijn. Berichtjes mogen niet meer dan 140 tekens bevatten en 
per bericht kan er maar één afbeelding geplaatst worden. Elk bericht 
dat je plaatst gaat naar al je volgers. Berichtjes kunnen door anderen 
doorgestuurd worden; een tweet (berichtje) is dan geretweet. Ook 
kunnen alle Twitteraars reageren op een tweet en je kunt tweets 
opzoeken met een bepaald onderwerp. Zo kun je b.v. veel te weten 
komen over wat fietsers beleven in de stad.
Reageren kan ook. Zo heeft het Martini Ziekenhuis in twee 
berichtjes gereageerd op een tweet van de Fietsersbond Groningen: 
Fietsersbond Gron. 16 jan.: 
Bij het Martiniziekenhuis Groningen krijgen fietsers straf voor het 
gebruik van hun duurzame vervoer. De stalling is aan de overkant vd 
weg. 
Martini Ziekenhuis 16 jan.: 
@FB_Groningen Wij herkennen het probleem. Dit jaar maken we 
plannen voor een nieuwe fietsenstalling. 1/2 @FB_Groningen Waarbij 
we rekening houden met veiligheid, elektrische fietsen en een directe 
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We houden onze thema-avonden voortaan in de kleine zaal van het 
Der Aa-Theater. Dat betekent dat (de inhoud van) onze kast in de 
kelder van het GroenLinks-pand een keer moet worden verhuisd en de 
inhoud eens goed bekeken: wat bij het oud papier of weggooien en wat 
bewaren?
Wil je een middagje uitzoeken en van de ene in de andere verbazing 
vallen over het verleden van Fietsersbond Groningen: geef je op! 
De oude kast is te groot; die heeft ongeveer het formaat van 1,20 (b) 
bij 0,40 (d) bij 1,70 (h). Wie heeft een compactere kast van een halve 
tot driekwart kuub? Ruilen kan ook.
Graag reageren met een mail naar groningen@fietsersbond.nl; zet bij 
onderwerp: verhuizen kast, of: aanbieden kast, of: ruilen kast (of een 
combinatie). Wil je vermelden wanneer je kunt en/of de maten van je 
kast? Alvast bedankt!

Màrria van Winkel

DIGITALE NIEUWSBRIEF OMWENTELING
Niet ontvangen? – Geef je huidige e-mailadres door! (Met je naam en 
adres of lidnummer.) groningen@fietsersbond.nl

loopverbinding naar het ziekenhuis. 2/2 [Dit sluit inhoudelijk mooi aan 
op onze oproep elders in de Snelbinder! – redactie]
De laatste tweet bij het schrijven van dit stukje was:  
Fietsersbond Gron. 25 jan.: 
Gemeente Groningen uitgeroepen tot de stad met de meest duurzame 
mobiliteit in 2013 vanwege oa fietsvoorzieningen.

Je kunt eens kijken via deze link: https://twitter.com/@FB_groningen, 
of download de twitter-app op tablet of smartphone. Na registratie 
kun je ons ook volgen. De Fietsersbond Groningen heeft nog niet 
veel volgers, dus doe dat! Er zal zo vaak mogelijk een tweet geplaatst 
worden en dan zal het aantal volgers wel toenemen.

Henk Bakker
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--Vijf belangrijke fiets-verkiezingspunten 
voor de stad Groningen---------------------

Hoe krijgen we mensen op de fiets en uit de auto? Onze vijf 
belangrijkste punten:

1 Zorg voor consequent goede doorgaande aansluitingen van de 
grote fietsroutes vanuit de regio op de routes naar de grote 
markt, zoals:
vanuit Ten Boer door Lewenborg
vanuit Winsum door De Hoogte (met het spoor mee)
vanuit Bedum door Beijum en De Hunze
vanuit Haren op Helperzoom
aansluiting op Fietsroute-plus naar Leek

2 Meer ruimte en meer voorrang voor de fiets op de belangrijke 
bestaande fietsradialen (dus echt de auto een stapje terug). 
Stevige kwaliteitsupdate van belangrijke bestaande 
fietsradialen: overweeg herprofilering en neem obstakels weg, 
zoals gevaarlijke oversteken, smal profiel, lange wachttijden: 
o.a. Korreweg, (Verlengde) Hereweg, Damsterdiep, Helperzoom, 
Paterswoldse weg, Oosterhamriktracé (ja, ook over het water!). 
Maak groene golven voor de fiets, b.v. met LED-lampjes 
in het wegdek. Bij verkeerslichten: voorsignalering i.p.v. 
wachttijdvoorspellers. 
Herprofileer de diepenring als verdeelring tussen de 
hoofdfietsroutes en de binnenstad.

3 Erken de schaalsprong in fietsland, wees toegerust op gebruik 
van e-bikes, bakfietsen, kratjesfietsen: pas de fietsinfrastructuur 
aan op veilig en comfortabel gebruik van de verkeersdeelnemers 
die hiervan gebruik maken, dus o.a. bredere fietspaden, royale 
bochtstralen etc.
Zorg ook voor ruimere stallingsruimte en serviceplaatsen 
(opladen).

4 Zorg bij grote infrastructurele plannen voor altijd OOK 
een kwaliteitsverbetering voor de fiets i.p.v. een zuinige 
handhaving van de bestaande situatie ter plaatse.
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5 Bezuinig niet op aandacht en geld voor beheer en onderhoud. 
Soepel en veilig kunnen fietsen is zó belangrijk. Géén scheuren, 
putdeksels, kuilen en gaten of dwarse goten in fietspad en 
wegdek. Strakke richtlijnen voor de aannemers over de afwerking 
na reparaties. En een duidelijk (en goed gecommuniceerd) 
strooibeleid.

En ja, natuurlijk: ook in Groningen willen we de snorscooter van het 
fietspad af. 
Kunnen deze punten beter? Is er een punt dat wij helemaal over het 
hoofd hebben gezien, die een van bovenstaande moet vervangen?
Graag reacties naar groningen@fietsersbond.nl, zet bij onderwerp: 
fietsverkiezingspunten Stad.

Anneloes Groenewolt, met dank aan de aanwezigen op de 
Nieuwjaarsbijeenkomst

--Hoofdfietsroutes--------------------------

In een regulier overleg met de gemeente heeft de Fietsersbond 
afdeling Groningen gevraagd om de visie en ideeën van de gemeente 
over (hoofd)fietsroutes. Dit omdat we menen dat de (hoofd)
fietsinfrastructuur op belangrijke punten aan het afbrokkelen is. Maar 
de gemeente draaide de zaak om en vroeg om een voorstel van de 
Fietsersbond. Wij hebben de handschoen opgepakt en willen dit jaar 
met onze visie komen.
In de Fietsnota 2000 stelt de gemeente dat bij de hoofdfietsinfrastruc-
tuur de zaken Directheid, Snelheid, Doorstroming, Comfort, 
Verkeersveiligheid voorop staan. Maar wat is nu en straks, met alle 
plannen rondom de ringweg en andere infrastructurele projecten, de 
status van de hoofdfietsroutes volgens de Fietsersbond?
Om deze vraag te beantwoorden is afgelopen december een thema-
avond over het wel en wee van (hoofd)fietsroutes in de stad Groningen 
gehouden.  

Op de thema-avond stonden de volgende vragen centraal:
1) Wat zijn de hoofdfietsroutes ?
2) Hoe sluiten de (toekomstige) Fietsroutes Plus uit de omgeving 
(Zuidhorn, Bedum, Winsum, Ten Boer, Leek, Haren, Assen(?)) aan op 
de stadsroutes?
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3) Wat zijn de wijzigingen in de fietsstructuur door de ombouw van de 
zuidelijke ringweg of andere infrastructurele projecten?
Gebogen over een aantal grote stadskaarten, die door de gemeente 
geleverd waren, hebben twee groepen onder andere hun ideeën 
gespuid over de fietsroutes vanuit het zuiden (Haren, Assen) en de 
fietsroute vanuit Winsum over de spoorbrug en hoe verder de stad in te 
komen. 
De resultaten zullen binnenkort worden uitgewerkt en in een 
volgende thema-avond worden gepresenteerd om uiteindelijk tot een 
‘Fietsersbondnota’ voor de gemeente te komen. Maar de avond was te 
kort en de groepen te klein om alle belangrijke (hoofd)fietsroutes in de 
stad te identificeren en te bespreken. Aanvullingen zijn dus welkom!

Heb je een mening over een fietsroute die je zelf vaak rijdt of mis je 
een route, mail je bevindingen naar groningen@fietsersbond.nl (zet bij 
onderwerp: hoofdfietsroute) of stuur een bericht naar Fietsersbond Afd. 
Groningen, Postbus 1061, 9701 BB  Groningen.

Emmy in 't Veldt

--Paaltjesactie – Meldpunt 
Fietsersbond----------------------------------

De Fietsersbond is al enige tijd bezig met het Meldpunt en in 
het bijzonder met in de weg staande fietspaaltjes (eigenlijk anti-
autopaaltjes). Soms zijn die paaltjes echt nodig, maar vaak worden ze 
geplaatst uit gewoonte. Soms staan ze heel onhandig, bijvoorbeeld ten 
opzichte van een bocht. Die paaltjes maken het er niet veiliger op.
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart begint de 
coalitieperiode, waarin het belangrijk is de aandacht op 
fietsvoorzieningen te vestigen. Daarvoor wil de landelijke Fietsersbond 
eind maart de verwijdering van het 'zoveel'ste paaltje op een feestelijke 
manier in het zonnetje zetten.
Overbodige paaltjes kunnen worden gemeld op www.fietsersbond.nl/
meldpunt. Alle andere zaken die niet goed zijn voor fietsers kunnen 
daar ook gemeld worden. De meldingen gaan naar de wegbeheerder. 
Fietsers kunnen ook de app op hun telefoon zetten en ter plekke een 
melding doen.

Màrria van Winkel, met dank aan Hannie Poletiek
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De afdeling Kop van Drenthe heeft overleg gehad met de gemeentes 
Tynaarlo en Noordenveld. Belangrijke ontwikkelingen in deze 
gemeentes zijn het Gemeentelijke Verkeers- en VervoerPlan 
(GVVP). Dit is geëvalueerd en nu wordt het geactualiseerd. Alle 
fietsers in Noordenveld willen we oproepen de vragenlijst in te vullen 
over het GVVP op www.gemeentenoordenveld.nl en de fietsers in 
Tynaarlo kunnen dit doen op www.tynaarlo.nl. 

Met de gemeentes hebben we gepraat over het meldpunt van de 

--Belevenissen met een vouwfiets-----------

– “Tevens rollator”

Al jarenlang gebruik ik een vouwfiets. Twintig kilometer 
fietsen naar Paddepoel en twintig terug was me tien 
jaar geleden al te stoer, en al helemaal met tegen-
wind. Carpoolen met fiets achterin heen en met 
een ingepakte fiets in de bus terug. 
Het grote voordeel van de vouwfiets is 
ook het nadeel: ik pak hem zo op en 
dat geldt ook voor de rovers. Mijn eer-
ste vouwfiets was een tweede hands 
Dahon. Als ik deze in de stad aan een 
fietsenrek vastzette nam ik het zadel 
met zadelpen eruit, stopte dit in mijn 
rugzak en de fiets bleef altijd incom-
pleet op mij wachten. Toen de Dahon na jaren trouwe dienst in ons ge-
zin totaal versleten was, heb ik mij de luxe van een Brompton gegund.
Hiermee werd het roversprobleem echt urgent. Toen ik in congrescen-
trum De Eenhoorn in Amersfoort met de fiets binnenkwam zei de dame 
achter de balie: “Zet meteen maar hier bij mij neer, vorige week is de 
staalkabel doorgeknipt van iemand die zo’n fietsje hierbuiten gepar-
keerd had.”
Mijn huidige oplossing is om mij zo gauw ik van de fiets afgestapt ben 
voor te doen als ‘oudere dame met rollator’. Dat is mij tot dusverre in 
alle winkels gelukt.

Wietske Jonker-ter Veld



-----snelbinder nummer 1 jaargang 37 februari 2014
1 6 

Fietsersbond. In Tynaarlo en Noordenveld hebben ze ons toegezegd 
dat hier serieus naar gekeken wordt. Wij houden de meldingen ook in 
de gaten en kijken wat de gemeente hiermee doet.

Een Fietsroute-Plus van Roden naar Groningen. We hebben 
een suggestie gedaan voor een betere fietsverbinding door Peize. 
Het voorkeursscenario is om het bestaande fietspad vanaf Roden 
door te laten lopen langs de Westerweg (N372 westzijde) richting 
Groningerweg, via de oude spoorbaan tot de nieuwe aan te leggen 
'Tunnel' bij het Tolhuis, om daar verder het bestaande fietspad 
naar Groningen te volgen. Het alternatief is om de bestaande route 
door Peize te gebruiken. In dat geval zijn er evenwel aanpassingen 
wenselijk of is het zelfs nodig om van deze route een Fietsroute-Plus te 
maken. Op onze website een plaatje hierover: 
http://groningen.fietsersbond.nl/kopvandrenthe, klik op het rode 
woord suggestie. De gemeente is voorstander van het verleggen van 
de fietsroute om Peize heen, de provincie Drenthe ziet daar niet de 
noodzaak van. Daarom gaan we met de provincie nog in gesprek.

Fietspad langs Groningerweg van Peize naar Groningen. Op 
dit fietspad worden fietsers vaak verblind in het donker door de 
autolichten. Wij stellen voor om hier een proef te doen met verlichte 
belijning (glow in the dark). Hier is elders al goede ervaring mee 
opgedaan.

Fietspaaltjes. In beide gemeentes zien wij nog veel onnodige paaltjes. 
Of paaltjes die te dicht bij elkaar staan, 1m60 is de richtlijn, maar de 
paaltjes in de kop van Drenthe staan soms zo dicht op elkaar dat de 
fietstassen er maar net tussen passen. 

Tot slot heeft de afdeling een brief geschreven aan de provincie 
met aandachtspunten die wij belangrijk vinden. De provincie wil weer 
fietsprovincie worden en wij hebben suggesties gedaan om de fietser 
ook daadwerkelijk meer ruimte te geven.

Hannie Poletiek

Deadline voor de volgende Snelbinder is op zondag 25 mei.
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--Meldpunt en Vergevingsgezinde 
Fietspad----------------------------------------

In november was hierover een thema-avond, waarop Fietsersbond-
projectleider Henk Hendriks toelichting gaf.

Het Vergevingsgezinde Fietspad
De term 'vergevingsgezind' komt van het idee dat bv een paaltje in het 
midden van de weg meegeeft of dat de bermrand zo vloeiend is dat je 
je wiel gemakkelijk weer op de weg krijgt.
Dit project wordt samen met een aantal bureau's uitgevoerd; zij kijken 
naar fietspaden, de Fietsersbond kijkt ook naar fietsstroken. Doel is 
uit te vinden hoe de infrastructuur voor fietsers moet worden verbeterd. 
Veel ongelukken komen door enkelzijdige aanrijdingen = fietser rijdt 
tegen iets stilstaands aan (zoals bv dat paaltje of de stoeprand). 
Snorscooters op het fietspad veroorzaken ook veel ongelukken (èn 
maken veel fijnstof).

Meldpunt
Voor het project Het Vergevingsgezinde Fietspad wordt gebruik 
gemaakt van de meldingen op het Meldpunt. Zo'n melding wordt 
doorgestuurd naar de wegbeheerder – de Fietsersbond is niet 
verantwoordelijk voor de aanpak van de meldingen; wel kan een 
afdeling een groot probleem nadrukkelijker bij de wegbeheerder aan de 
orde stellen. Op meldingen kan worden gestemd zodat ze hoger in de 
lijst komen. Een andere mogelijkheid is een reactie geven maar dat telt 
niet als stem.
Behalve meldingen zijn ideeën (oplossingen) welkom en in de 
toekomst kan er ook een compliment worden gegeven. Ideeën worden 
pas doorgestuurd als er minstens tien mensen op gestemd hebben. 
Dat erop gestemd wordt kun je zelf beïnvloeden met publiciteit, bv 
door het aan iedereen te mailen, op Facebook te zetten of erover te 
twitteren.
Ook problemen voor de toekomst – door een plan dat nog niet is 
uitgevoerd – kunnen op het Meldpunt. Zo moet in Groningen de 
Helperzoom niet alleen bij de nieuwe tunnel maar ook op de rest van 
de route beter worden ingericht.

Meldpunt beheren
Intussen heeft ook afdeling Groningen een Meldpuntbeheerder. Die 
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kan zelf meldingen weghalen of ze op 'opgelost' zetten. In de toekomst 
kan dat met verschillende kleuren zodat er een nuance kan worden 
aangebracht, bv dat er wel wat aan gedaan is, maar het probleem nog 
niet helemaal is opgelost. De Meldpuntbeheerder kan ook lijsten inzien 
van gemelde problemen i.p.v. ze allemaal op de kaart langs te moeten 
lopen. Daardoor kan er ook gerichter actie worden ondernomen.

Snorscooters niet tussen fietsers
In Amsterdam vindt men dat snorscooters van het fietspad moeten en 
dat dat landelijk geregeld moet worden. In de Groninger gemeenteraad 
zijn er twee fracties voor.

Màrria van Winkel

--DIGITALE NIEUWSBRIEF OMWENTELING-------

Niet ontvangen? – Geef je huidige e-mailadres door!

Wil je op de hoogte blijven van actueler nieuws dan in de Snelbinder 
kan worden gegeven, geef dan je e-mailadres door. Het betekent niet 
dat je de Snelbinder dan automatisch ook alleen nog maar digitaal 
krijgt, zie daarvoor hieronder.
Er blijken overigens heel wat mail-adressen uit onze ledenlijst niet 
meer te kloppen. Als je nog nooit een Omwenteling hebt ontvangen, 
hebben we niet je huidige e-mailadres. Als je dit doorgeeft op 
groningen@fietsersbond.nl passen wij het aan. Graag niet alleen je 
voor- en achternaam, maar ook je adres of je lidnummer, zodat we je 
niet door elkaar halen met iemand anders. Zet bij onderwerp: e-mail 
Omwenteling.

Geen papieren Snelbinder meer ontvangen?
In de Omwenteling staat een link naar de digitale versie van de 
Snelbinder (met de foto's in kleur) op de website. Iedereen die de 
Omwenteling ontvangt (of die regelmatig de website bezoekt) kan er 
dus voor kiezen geen papieren Snelbinder meer te ontvangen. Vind je 
dat een goed idee – minder papier, foto's in kleur – geef dan je voor- 
en achternaam met adres of lidnummer door op 
groningen@fietsersbond.nl. Zet bij onderwerp: Snelbinder digitaal.

Anneloes Groenewolt en Màrria van Winkel



2014 februari jaargang 37 nummer 1 snelbinder-----
1 9 

snelb
in

der

--Onderafdeling Haren----------------------
Wat hebben we in Haren de afgelopen maanden gedaan?

Transferium
De gemeente heeft op 4 december 2013 �de plannen voor uitbreiding 
van het transferium gepresenteerd. Ten noorden van het huidige 
transferium aan de A28  komt een nieuw deel, waardoor de capaciteit 
verdubbeld wordt. Voor fietsen komen er 120 nieuwe half overkapte 
fietsparkeerplaatsen, waarvan 20 fietskluizen. Misschien komt er ook 
een kiosk, afhankelijk van de financiële mogelijkheden. En er is een 
plan voor OV-fietsen bij het transferium. We volgen de plannen op de 
voet.
We maken ons zorgen over het fietspad vanuit de fietstunnel  onder 
de A28 naar Haren.  Dat pad ligt straks precies tussen het oude en 
het nieuwe deel van het transferium. Auto’s en fietsen zullen elkaar 
kruisen, met mogelijk gevaarlijke situaties. We bekijken of er een 
veilige oplossing voor is en gaan in gesprek met de gemeente.

Weesfietsen
We hebben de gemeente geattendeerd op de weesfietsen bij het 
station. De gemeente wil ze wel weghalen, maar daarvoor is een 
wijziging van de APV nodig. Daar wordt aan gewerkt. Transition Town 
Haren onderzoekt of de weesfietsen opgeknapt kunnen worden door 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doet TTH in 
goed overleg met de fietsenmakers in het dorp.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 19 maart zijn er  gemeenteraadsverkiezingen. We hebben 
alle politieke partijen een brief gestuurd met punten die ze in 
hun verkiezingsprogramma’s kunnen opnemen. Belangrijkste 
aandachtspunten: veiligheid, fiets parkeren, rotonde Rijksstraatweg-
Emmalaan, fietspad Onnen-Noordlaren, de fietspaden in het 
buitengebied en oost-westverbindingen voor de fiets in Haren Noord.

E-bike fietsles
Op 23 september 2013 deden twintig 60-plussers mee aan de e-bike 
fietslesdag. Eerst was er fietsgymnastiek onder leiding van docenten 
van de Fietsschool van de Fietsersbond. Daarna een technische 
presentatie door  een aantal fietsenmakers, een balanstest met 
verschillende modellen en tot slot een gezamenlijke fietstocht. De 
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bedoeling was om ouderen vertrouwd te maken met de e-bike. 
Er gebeuren relatief veel ongelukken met oudere e-bikers en de 
rijksoverheid wil daar iets aan doen. De EHBO-er die meereed, hoefde 
gelukkig niet in actie te komen.

Fietsverlichtingsactie
Voor de tweede keer organiseerden we een fietsverlichtingsactie. 
Vorig jaar was die op de markt, nu in zorgboerderij De Mikkelhorst in 
Oosterhaar.  Het was een ideaal moment: zaterdag 26 oktober,  de 
nacht daarna ging de wintertijd in. Onder leiding van de onvolprezen 
Atte Bakker, de fietsverlichtingsgoeroe uit Emmen, demonteerden we 
lampen, zochten naar kortsluiting, legden nieuwe verbindingen aan 
naar het achterlicht en mopperden we over de goedkope lampen op 
dure fietsen. Na aarzelend begin kwam de aanloop goed op gang. We 
hebben 20 mensen geholpen. Volgend jaar weer? Dat weten we nog 
niet.

En verder
-hebben we een kennismakingsgesprek gehad met Arne Dijk, de 
nieuwe verkeersambtenaar van Haren. Arne, zelf een actief fietser, is 
enthousiast en wil graag  van onze inbreng gebruik maken. 
-hebben onze voortdurende klachten over het uitvallen van de 
verlichting langs de Oosterweg succes gehad. De lampen branden 
weer. De aanhoudender wint! (En een stukje in de pers doet soms 
wonderen).

Jan Rake

--Fietsfilosofie van 

Mikael Colville-Andersen------------------

Deze fietsgoeroe hield tijdens het Let's Gro festival op 21 november 
een lezing met lichtbeelden. In het donker maakte ik aantekeningen.
Mikael Colville-Andersen vindt Groningen de World Bicycle City, beter 
nog dan Amsterdam. Hij vindt ook dat Groningen zich daar te weinig 
bewust van is: de fiets zou als marketinginstrument gebruikt moeten 
worden.
Duizenden jaren waren de straten iets democratisch, van iedereen, 
nu zijn ze van het verkeer. Begin vorige eeuw was er een anti-
autosentiment. De auto-industrie ging hier tegenin: in het midden 
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van de straat oversteken i.p.v. bij kruispunten werd als iets boers 
gepresenteerd en voor kinderen moesten er speeltuintjes komen in 
plaats van dat zij op straat speelden.
Problemen kunnen worden opgelost door te kijken naar het menselijk 
gedrag: 'olifantenpaadjes' gaan in tegen de stedelijke planningsmatrix. 
Bij het technisch ontwerpen moet de eindgebruiker het uitgangspunt 
zijn. Dan zijn er geen ontbrekende schakels en scherpe hoeken. 
Kinderen zijn geweldige observators van menselijk gedrag en 
bedenken logische oplossingen die gebaseerd zijn op de menselijke 
behoefte. Goed design kan mensen verleiden (vaker) de fiets te nemen 
– ook bij slecht weer – omdat het snel en makkelijk is. Dat is namelijk 
de eerste reden voor fietsgebruik: snel van A naar B komen. Auto's 
zouden omleidingen moeten krijgen.
Met goede voorzieningen gedragen fietsers zich ook meer volgens 
de regels. Uniformiteit helpt daarbij; in Nederland ziet Mikael 
Colville-Andersen veel verschillend uitgevoerde fietspaden. De 
fietsvoorzieningen kunnen worden uitgebreid met gewoon aardige 
dingen: een voet- of handsteun bij verkeerslichten zodat je op het zadel 
kunt blijven zitten. Fietsers maken zelf micro-design, voor zichzelf en 
andere fietsers: iemand legt b.v. een stoeptegel tegen de stoeprand 
aan waar er geen afritje is.
Is onduidelijk wat de beste oplossing is, dan kan er voor een 
uitprobeeroplossing een lego-achtig systeem worden gebruikt en na 
verloop van tijd de beste oplossing echt uitgevoerd worden.
Tot slot had Mikael Colville-Andersen als aanbeveling: onderhoud en 
verbeter de zaak; wees er trots op!

Màrria van Winkel

--Commissaris Leuke Dingen!-----------------

Zoals in het jaarverslag te lezen is hebben we in het afgelopen jaar 
veel activiteiten uitgevoerd. Meestal vloeien die voort uit ‘misstanden’ 
of het kritisch volgen van de plannen van gemeentes of provincie. 
Allemaal heel serieus. Het organiseren van gewoon leuke en vrolijke 
dingen voor de fietsliefhebbers komt er daarom niet van. Jammer toch? 
Wie wordt onze Commissaris Leuke Dingen en gaat eens op een heel 
andere toer?
Graag je reactie op groningen@fietsersbond.nl; zet bij onderwerp: 
Commissaris Leuke Dingen!

Anneloes Groenewolt
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--Let’s Gro, Groningen Smart City 
Fietsstad---------------------------------------

Op 21 en 22 november werd door de gemeente Groningen het Let’s 
Gro festival georganiseerd. Let’s Gro was een inspiratiefestival, 
bedoeld om ideeën en initiatieven bij elkaar te brengen voor een nog 
mooiere en beter leefbare stad. De inhoud was zeer divers: over 
andere vormen van met elkaar wonen en leven, cultuur in al zijn 
facetten, domotica om langer in je eigen huis te kunnen wonen als je 
ouder wordt en vrijwilligerswerk/de participatiesamenleving.
En over de fiets. De fiets en de fietser waren een belangrijk thema in 
het stadhuis op vrijdagmiddag 22 november. Er waren 26 deelnemers. 
Enkele ambtenaren, acht leden van de Fietsersbond Groningen (!) en 
een zeer gevarieerde groep mensen met expertise op het gebied van 
IT, innovatie, business en gezondheid. Ik zat er als beleidsadviseur 
sport en bewegen van de gemeente Groningen en natuurlijk ook als lid 
van de Fietsersbond.
De Deens-Canadese fietsprofeet Mikael Colville-Andersen deed zijn 
inspirerende betoog van de avond tevoren dunnetjes over: “maak het 
fietsers zo makkelijk mogelijk om van A naar B te gaan en maak het 
auto’s juist moeilijk”. Motieven van mensen om de fiets te nemen zijn 
in volgorde van belangrijkheid: snelheid, gezondheid, de kosten en als 
laatste klimaat/milieu.
Joan Janssens, dean van de HIS (de sportacademie van de 

--Om Snelbinder digitaal aan contacten 
te sturen...-------------------------------------

Behalve de leden van afdeling Groningen krijgen ook de pers, de 
provinciale staten- en stad-Groninger-gemeenteraadsfracties, andere 
Fietsersbondafdelingen en nog een aantal contacten de Snelbinder 
toegestuurd, op papier. Dit gaat om bijna 100 adressen, dus het scheelt 
nogal als minstens een deel per mail gestuurd kan worden! Daarvoor 
moeten de e-mailadressen bij de contacten worden gezocht.
Wie wil dat doen? Graag je reactie naar groningen@fietsersbond.nl; 
zet bij onderwerp: e-mailadressen contacten. Alvast bedankt voor je 
reactie!

Màrria van Winkel
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Hanzehogeschool), vertelde hoe 
we in de toekomst steeds meer 
onze gezondheid zullen meten: de 
‘quantified self’. Fietsen 
is daarvoor zeer 
geschikt: afstand, 
route, snelheid, 
calorieënverbruik. Dat 
past heel goed in het smart city 
concept.
Derde inleider was Jaap 
Valkema, beleidsadviseur 
fietsverkeer van de gemeente 
Groningen, die het project 
‘slimme route naar Zernike’ 
presenteerde, een initiatief van 
de gemeente om het drukke 
fietsverkeer naar dit gebied te 
spreiden over verschillende routes. 
Daarna gingen we in vier 
werkgroepen aan de slag om te 
brainstormen over het stimuleren van 
het fietsgebruik. Haalbaarheid, uitvoerbaarheid en geld speelden geen 
rol, dat komt later.
Wat kwam eruit:
• Maak fietsen leuk voor kinderen door er een spelelement in te 
brengen (gamification) en beloon goed gedrag: tweaken en tunen van 
je fiets; dikke banden race, de kilometers naar school bijhouden. 
• Fitcoins: door te fietsen kun je coins verdienen die je weer kunt 
besteden voor bv een fiets , regenkleding, fietsonderdelen. 
• Comfortabel en persoonlijk reisadvies: zorg voor betrouwbare en 
actuele informatie voor de fietser die van A naar B wil 
• Adviseer over de meest plezierige route, door analyse van de 
positieve en negatieve factoren die van invloed zijn op een fietsrit. 
Meet dit met een fietsdongle (met RFID chip), plaats meetpalen en 
sensoren langs het fietspad, beloon met zgn fietsmiles. (Big Brother is 
watching?) 
De ideeën overlappen en kunnen elkaar goed aanvullen. De gemeente 
heeft gekozen voor het laatste, met elementen uit de drie andere 
voorstellen. Het wordt uitgewerkt en de gemeente gaat op zoek naar 
partners (IT, innovatie, gaming, gezondheid) die mee willen doen.
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--Zuidelijke Ringweg en 
Helperzoomtunnel---------------------------

De voorbereidingen voor deze projecten zijn in volle gang. Hierbij 
maakt de Helperzoomtunnel, hoewel apart genoemd, deel uit van 
de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Bij de aanpak van dit soort 
infrastructurele werken dienen de noodzakelijke fietsvoorzieningen 
daarin volledig mee te worden genomen zodat een robuuste 
fietsinfrastructuur verkregen wordt die veilig en vlot fietsverkeer 
garandeert. Tevens is het gewenst de aanpalende fietsvoorzieningen 
zo veel als mogelijk te verbeteren.
Wij hebben voor beide projecten een zienswijze ingediend. Zie hiervoor 
onze website: www.fietsersbond.nl/groningen, klik bij Dossiers op 
Zuidelijke ringweg (scroll evt een stukje naar beneden).
Bij beide zienswijzen hebben we aandachtspunten genoemd om een 
fietsvriendelijke fietsinfrastructuur te verkrijgen:

Er maken zeer veel fietsers en aan de fiets verwante vervoermiddelen 
gebruik van het fietsnetwerk. Hierbij valt te denken aan: fietsen met 
aanhangers, bakfietsen, E-bikes, ligfietsen, scootmobielen en niet te 
vergeten de zeer vervuilende snorfietsen (indien niet elektrisch). Door 
dit omvangrijke gebruik is een schaalsprong nodig naar bredere en 
veiligere fietspaden!
Ten gevolge van de ombouw van de zuidelijke ringweg wordt veel 
fietsinfrastructuur vervangen/aangepast. Dit geeft de gelegenheid om:
1. De nieuw aan te leggen fietsinfrastructuur te laten voldoen aan de 
nieuwe inzichten.
2. Ook de in de nabijheid van de zuidelijke ringweg aanwezige 
fietsinfrastructuur zo veel als mogelijk te laten voldoen aan deze 
nieuwe inzichten.
Een betere fietsinfrastructuur bevordert het fietsgebruik. 

Ik vond het inspirerend om met mensen om tafel te zitten die heel 
anders tegen een onderwerp aankijken dan ik gewend ben. Iets als 
gamification was nieuw voor mij: een spelelement kan kinderen en 
volwassenen stimuleren om te gaan fietsen.
De rode draad was: maak fietsen leuk, kijk naar allerlei manieren om 
dat te bevorderen, die zijn er meer dan we denken!

Jan Rake
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Dientengevolge neemt autoverkeer af. En fietsen bevordert de 
gezondheid.

Eisen waaraan fietsroutes moeten voldoen
*Comfortabel te berijden zijn, *Zo weinig mogelijk oponthoud geven, 
*Sociaal veilig zijn, *Onderdeel zijn van een efficiënte en effectieve 
fietsinfrastructuur, *Natuurlijke, ongekunstelde, oplossingen (o.a. dat 
fietsers altijd goed zicht hebben; geen onlogisch bochtenwerk).
Daarbij valt te denken aan:
A) Indien enigszins mogelijk: ongelijkvloerse kruisingen. Indien dat niet 
te realiseren is: -Bij VRI’s en oversteekplaatsen waarbij voorrang moet 
worden verleend aan andere verkeersdeelnemers, zijn ruime wacht- en 
opstelplaatsen nodig, zowel qua lengte als breedte. -Korte wachttijden 
voor fietsers bij VRI’s. Bij voorkeur 2 x groen per cyclus voor fietsers. 
-Fietsers zoveel als mogelijk in de voorrang. -Voorsignalering, ook voor 
fietsers, bij de VRI’s.
B) Fietspaden voldoende breed.
C) Bochtstralen voldoende groot.
D) Een vlak wegdek zonder hobbels en kuilen. Dus bijvoorbeeld geen 
diepe waterafvoergoten die het fietsverkeer kruisen.

Zuidelijke Ringweg
Hieronder 3 (van de 11) punten die volgens ons zeker moeten worden 
gerealiseerd.
Tunnel t.p.v. de Papiermolen
Dit is o.a. een aantrekkelijke route om vanuit het noorden het zwembad 
De Papiermolen te bereiken. Daarom dient er gezocht te worden naar 
een oplossing waardoor de fietsverbinding kan blijven, bijvoorbeeld 
door een fietstunnel aan te leggen. Als dat niet kan, dan dient hier 
gekeken te worden naar de mogelijkheid van een rolband of een 
andere inventieve oplossing waardoor fietsers toch nog enigszins 
comfortabel over de voetbrug kunnen komen.

Helperzoom/Verlengde Lodewijkstraat en Esperantostraat/
Waterloolaan
Dit is een oost-westfietsverbinding over het spoor die niet verloren 
mag gaan! Dat deze fietsverbinding helemaal verdwijnt is voor fietsers 
het slechtste onderdeel van het plan Aanpak Ring Zuid, het is niet 
acceptabel. Daarom vragen wij de fietstunnel bij de Esperantostraat 
onderdeel te laten uitmaken van de Aanpak Ring Zuid.
De verbinding over het spoor maakt ook deel uit van de noord-
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zuidroute Helperzoom/Verlengde Lodelijkstraat. Het noord-
zuidfietsverkeer wordt verplaatst naar de nieuwe tunnel bij het 
NS-station Europapark. Deze heeft als nadeel dat fietsers komend 
uit de tunnel voorrang moeten verlenen aan het verkeer op zowel de 
Helperzoom als het Helperpark.

Bedrijventerrein Groningen Zuid-Oost
Hier doet zich een kans voor het aantal oversteekplaatsen voor fietsers 
aanmerkelijk te verminderen! In het voorgestelde plan moeten fietsers 
die van Osloweg naar Kielerbocht willen of andersom vier of vijf maal 
oversteken. Wordt het tweerichtingenfietspad aan de noordzijde van de 
Kielerbocht in westelijke richting tot onder het viaduct doorgetrokken tot 
aan de Osloweg met een fietsoversteekplaats naar het fietspad langs 
de Osloweg dan is dat de enige oversteek. En met enige inventiviteit 
zou ook nog een fietstunnel onder de op-/afrit van de Zuidelijke 
ringweg aangelegd kunnen worden.

Helperzoomtunnel
De Helperzoom is een druk bereden fietsroute die eigenlijk allang 
over de gehele lengte van vrijliggende fietspaden had moeten worden 
voorzien. Daarom is het onvoorstelbaar dat er nu een ontwerp wordt 
gepresenteerd waarin voor fietsers over de Helperzoom, uit zuidelijk 
Helpman, Haren en Glimmen, een grote barrière wordt opgeworpen 
op het punt waar de toeleidende weg voor autoverkeer naar de nieuw 
te bouwen Helperzoomtunnel aftakt van de Helperzoom. Vooral door 
de scholen in de directe omgeving van de voorgestelde tunnel – 
het Zernike College aan de Helperbrink, het Noorderpoort College 
en het Alfa-college in het Europapark – moet er met veel fietsende 
schoolkinderen rekening gehouden worden. Wij zouden dus juist 
verwachten dat aan de ontwerpers opdracht was gegeven om deze 
belangrijke fietsroute meer te optimaliseren. Bij het festival Let's Gro 
is erop gewezen dat mensen vooral de fiets nemen als de fietsroute 
sneller is dan met de auto. Daarom dringt de Fietsersbond er sterk 
op aan deze kruisingen zo aan te passen dat ze voldoen aan een 
fietsinfrastructuur die de naam veilig, vlot en toekomstgericht verdient.
Bij nadere beschouwing – niet opgenomen in onze zienswijze – zou 
voor fietsverkeer over de Helperzoom zelfs een fietstunnel gerealiseerd 
moeten worden onder de afslaande weg voor autoverkeer richting 
nieuw te bouwen Helperzoomtunnel.

Foppe Nieuwenhuis





Fietsersbond afdeling Groningen, Postbus 1061,9701 BB Groningen
(niet voor adreswijzigingen, zie colofon)

Alle 
leden worden 
uitgenodigd hun wederwaardigheden in de 
Snelbinder wereldkundig te maken. Bekommer je niet om spelfou-
ten, daar is de eindredacteur voor. Een foto bij je verhaaltje 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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DEADLINE volgende Snelbinder is op zondag 25 mei.
Groningen@fietsersbond.nl


