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Postadres/redactieadres
Fietsersbond afdeling Goningen
Zwanebloemstraat 15, 
9731 CH 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
1150

Afdeling Groningen 
Voorzitter: Anneloes Groenewolt, 
groningen@fietsersbond.nl
Secretaris: Màrria van Winkel, 
groningen@fietsersbond.nl
Penningmeester: Rein Rosing, 
050-3144151
Provinciaal vertegenwoordiger: 
Bart van der Grinten, 0595-401201
provgroningen@fietsersbond.nl

Snelbinder
Eindredactie: Màrria van Winkel
Vormgever: HBA, Henk Bakker, Winde
Gesigneerde iIlustraties: 
Nico Visscher
Redactieadres = postadres

Internet
groningen.fietsersbond.nl
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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--Redactioneel--------------------------------

Voor de eerste Snelbinder is er altijd veel kopij, want de jaarstukken 
moeten erin en de jaarvergadering aangekondigd, die deze keer 
plaatsvindt in De Holm, Folkingestraat 9-b. Daarom is deze Snelbinder 
ook op papier te verkrijgen; verdere informatie dit jaar komt enkel 
digitaal. Lees daarover meer in een apart artikel, waarbij Nico Visscher 
zijn interpretatie van een raadselachtig fietsgadget heeft getekend. 
Dat kun je winnen bij het opgeven van je e-mailadres voor die digitale 
nieuwsbrief!
Verder kun je in dit nummer lezen over de buitenlandse studenten die 
fietsles kregen, de zuidelijke ringweg en Helperzoomtunnel, De Gerrit 
Krol- en Noordzeebruggen, de problemen met verblindende autolam-
pen langs provinciale wegen en over een al eerder aangekondigde 
fietsroute langs de spoorlijn naar Sauwerd.
Veel leesplezier en hopelijk tot ziens bij de jaarvergadering en in de 
digitale nieuwsbrief!

--JAARVERGADERING: COR VAN DER KLAAUW--
Let op: in De Holm, zijstraatje Folkingestraat

Op 4 maart 2015 om 20.00 uur 
houden we onze jaarlijkse algemene 
ledenvergadering in De Holm in de 
Folkingestraat 9-b. Er is koek bij de 
koffie en later een drankje, en je kunt 
kennismaken met de actieve leden.
Vooraf komt Cor van der Klaauw – do-
cent Mobiliteit aan de NHL Hogeschool 
in Leeuwarden –  vertellen over de 
toekomst van de fiets.
Deelonderwerpen:
- de huidige rol van de fiets in de 

mobiliteit
-  toename van het fietsgebruik: hoe kunnen we de schaalsprong in 

het fietsgebruik faciliteren? Wat is daarvoor nodig, niet alleen infra-
structureel maar met name ook in mobiliteitsgedrag?

-  beter benutten: wat kan de fiets daarin betekenen?
-  nieuwe fietsen, E-bike, Speed-pedelec etc.: wat betekent dit voor de 

fietsvoorzieningen, gedrag en handhaving?

Cor is zo gek van de fiets dat hij er 
een op zijn jasje draagt...
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Ten slotte kan hij nog vertellen over de manier waarop het HBO-
onderwijs aandacht aan de fiets besteedt.
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: jaarvergadering.

Màrria van Winkel

--Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen---

Zo'n jaar vliegt om! Wat gebeurt er veel: om ons heen, maar ook in 
onze eigen gelederen. Ups en downs. Maar naast een paar 'downs' 
gelukkig ook veel 'ups'. 
Eerst een 'down': de redacteur van onze digitale nieuwsbrief beëin-
digde zijn activiteiten. Dat betekende dat er in 2014 maar één digitale 
nieuwsbrief is verschenen.
Dan de eerste 'up': we kunnen met tevredenheid constateren dat de 
toevoeging van Rein Rosing en Rubert Enter aan het dagelijks bestuur 
onze 'slagkracht' flink heeft vergroot. 

We hielden thema-avonden over
- de belangrijkste fietswensen voor de stad Groningen, voor gebruik 

rond de verkiezingen
- GPS op de fiets en Glow in de dark
- de inventarisatie van Fietsknelpunten in de provincie Groningen; 

Kees Mourits uit Friesland vertelde met vuur over dit project
- de toekomst van de Fietsersbond, onder het genot van een etentje.? 

In mei waren onze actieve leden daarvoor bij elkaar in Haren. 
Directeur van de landelijke Fietsersbond Hugo van der Steenhoven 
kwam samen met onze 'clubcoach' Lindy Faaij uit Utrecht om ons te 
ontmoeten en om te vertellen over de toekomst van de vereniging: 
we vergrijzen! Hoe maken we onze vereniging interessant voor 
jonge mensen?

- we namen in Haren ook afscheid van provinciaal vertegenwoordiger 
Frank Dijkstra

- de hoofdfietsroutes door Stad Groningen, wat ontbreekt eraan, hoe 
kunnen ze beter?

- kennismaking met de nieuwe wethouder Verkeer & Vervoer in 
Groningen, Paul de Rook, D66-er. Zijn twee grootste speerpunten: 
de hoofdfietsroutes met aansluiting op de Fietsroutes Plus naar de 
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omgeving, en een oplossing zoeken voor het fietsparkeren in de 
binnenstad.

- onze communicatie met de leden en naar buiten: digitale nieuws-
brief en/of Snelbinder?

- en net over de rand van het nieuwe jaar in januari over de fietsroute 
Haren-Groningen, en de relatie met de Helperzoomtunnel. Drie 
presentaties uit verschillende invalshoeken en tweeëntwintig aanwe-
zigen met wensen en standpunten. Het leeft!

Zuidelijke Ringweg en aanverwanten
Hoewel de overheden proberen om aardige fietsoplossingen te presen-
teren, merken we toch telkens dat het autoplannen zijn, waarvan dan 
een fietsplan wordt afgeleid. Gevolgen van de Zuidelijke-Ringplannen 
ervaren we met name bij: de aftakking vanaf de Helperzoom 
naar de Helperzoomtunnel, de - nog steeds niet gegarandeerde - 
Esperantotunnel, het vervangen van het "Papiermolentunneltje" door 
een voetgangerstraverse. We laten van ons horen in overleg, en in pro-
cedure. Na heel lang dubben hebben we eind 2014 een beroepschrift 
bij de Rechtbank ingediend tegen de 'prop-in-de-fietsroute!' ter plaatse 
van de aftakking vanaf de Helperzoom naar de Helperzoomtunnel. De 
eerste die ooit door de afdeling Groningen is ingediend.

Provinciale zaken
Bart van der Grinten en Foppe Nieuwenhuis waren weer actief betrok-
ken bij de voorbereiding van de plannen voor de Fietsroutes Plus van 
de Provincie, resp. die naar Winsum en die naar Ten Boer. Aan het 
eind van het jaar kwam daar de route Groningen-Leek bij, waar ik zelf 
de honneurs waarneem.
Bart van der Grinten is als provinciaal vertegenwoordiger geregeld in 
overleg met de provincie over de provinciale plannen. Op zijn voorstel 
worden die overleggen nu gezamenlijk met mij als voorzitter van de 
afdeling gevoerd, en is onze adviserende vertegenwoordiging in het 
Verkeer- en vervoerberaad (VVB) ook aan de voorzitter overgedragen. 
In het VVB zijn alle gemeentes vertegenwoordigd. Het is een platform 
waar het verkeersbeleid (verkeerseducatie, verkeersveiligheidsacties, 
O.V.-kwesties) worden besproken. 
Ik bemoeide me eerder namens de Fietsersbond met de 'Blauwe loper', 
de fietsroute van Winschoten naar de Blauwe Stad, en legde onlangs, 
samen met Kees Mourits, contacten met burgemeester Pieter Smit van 
Oldambt, in zijn functie van 'fietsambassadeur'.
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En verder...
De jaarlijkse fietstocht werd in september gereden, door de Onlanden, 
uitgezet door afdeling Kop van Drenthe. 
Afgelopen jaar is ook onze afdeling actief geworden op het Meldpunt 
van de Fietsersbond, met Henk Bakker als Meldpunt-beheerder.
Het verhogen van de bruggen over het Van Starkenborghkanaal levert 
het nodige werk op. Wij worden meestal in de gelegenheid gesteld om 
commentaar te leveren op dit soort werkzaamheden. Voor de Gerrit-
Krolbrug zitten wij in de klankbordgroep, we geven commentaar op 
de Paddepoelsterbrug, over de Noordzeebrug werden en worden we 
geraadpleegd.
Ook dit jaar hield de gemeente Groningen een Let's Gro-festival 
met ruimte voor ideeën en discussie over de toekomst van Stad. Wij 
waren bij de 'brainstorm fietsparkeren'. Onze Rubert Enter deed daar 
de 'pitch' namens de (landelijke) Fietsersbond, met suggesties over 
deelfietsen en "fietsparkeren in eminente voorzieningen aan de rand 
van de binnenstad".
In de zomerperiode waren er verzoeken om rondleidingen en informa-
tie uit Polen en uit Bonn. Rein Rosing ontwikkelt zich tot een ervaren 
excursiegids.
Met medewerkers van de gemeente Groningen hebben we diverse 
overleggen in verschillende soorten en maten gehad. Naast het regu-
liere overleg met Jaap Valkema betrof het afzonderlijke, onder meer 
over Damsterdiep, Oostersingel, tunnel Paterswoldseweg. 

Anneloes Groenewolt, voorzitter afdeling Groningen

Jaarverslag 2014 onderafdeling Haren
In Haren hebben we het afgelopen jaar aandacht gevraagd voor de 
volgende punten:
-  de verkeerssituatie op de Vondellaan, een 30 km/h-weg, waar vaak 

te hard wordt gereden.
-  De oost-westverbindingen voor fietsers, vanaf de tunnel onder de 

A28 naar de Rijkstraatweg, vandaar naar de Kerklaan en tenslotte 
het stuk van de Kerklaan naar de Oosterweg. Deze verbinding zal 
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nog drukker worden dan nu door het grote aantal scholieren dat 
naar de nieuwe locatie van het Zernike college aan de Kerklaan 
moet fietsen.

- De fietsroute-plus door Haren, van Groningen naar Zuidlaren. 
Daarvan is het gedeelte in Haren van belang, maar zorgen maken 
we ons over het gedeelte in de stad, langs de Helperzoom. Vooral 
de voorgestelde kruising van de Helperzoom met de nieuwe weg 
naar de "Helperbrinktunnel" is een forse verslechtering voor fietsers 
en past niet in het idee van een snelle fietsroute. (Zie daarvoor ook 
elders in deze Snelbinder.)

Over deze punten hebben we goed overleg met de gemeente Haren.

Jan Rake

Jaarverslag 2014 onderafdeling Kop van Drenthe
In 2014 hebben we kennis gemaakt met de nieuwe wethouders ver-
keer in de gemeenten Tynaarlo en Noordenveld.
De wethouder van Noordenveld vindt het fietsen in zijn gemeente 
belangrijk. Kortgeleden was het nieuwe GVVP aan de orde; zie 
daarover elders in deze Snelbinder. De afdeling helpt de gemeente 
door een positieve 'zienswijze' bij de discussie met de provincie over 
voorrangsregels bij rotondes.
Gemeente Tynaarlo heeft geld gestoken in het verbeteren van het 
fietspad door Eelde. Deze gemeente gaat meedenken over de nieuwe 
snelfietsroute van Assen naar Groningen. Zij steunen het onderzoek 
dat de provincie hiervoor uit gaat voeren.
We hebben ook overleg gehad met dhr Beijleveld van de provincie 
Drenthe. Zij zijn bezig met een nota waarin ze de ambitie hebben weer 
fietsprovincie van Nederland te worden; er moet dan nog wel veel 
gebeuren. Een aandachtspunt dat we met hun hebben besproken en 
dat ook aandacht kreeg in de media zijn de fietspaden langs provinci-
ale wegen. Zie daarvoor het artikel van Vrieso Rademaker, elders in dit 
nummer.
Op onze website en via de Snelbinder informeren we onze achterban. 
Leden woonachtig in de Kop van Drenthe zijn welkom om met ons mee 
te denken.

Hannie Poletiek

Jaarvergadering met Cor van der Klaauw, 4 maart 20:00 uur, De Holm
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BATEN Begr. 14 Real. 14 Begr. 15
Afdracht 5.000,00 4.531,50 4.700,00
Pres.vergoeding OV bureau 200,00 250,00 150,00
Overige inkomsten 0,00 0,00 0,00
Baten totaal 5.200,00 4.781,50 4.850,00

LASTEN
Drukken Snelbinder 1.400,00 1.554,48 800,00
Verspreiden Snelbinder 2.000,00 1.669,60 400,00
Website/nieuwsbrieven 150,00 0,00 300,00
Communicatie totaal 3.550,00 3.224,08 1.500,00
Acties 200,00 87,90 200,00
Ledenbinding/representatie 0,00 918,86 900,00
Vergaderingen/thema-
avonden

700,00 580,81 900,00

Provinciaal werk 200,00 123,00 200,00
Reiskosten 0,00 104,89 150,00
Activiteiten totaal 1.100,00 1.815,46 2.350,00
Huur postbus 200,00 0,00 0,00
Secretariaat 750,00 122,54 250,00
Tijdschriften/abonnementen 150,00 317,33 350,00
Onvoorzien/incidenteel 0,00 328,00 400,00
Algemene kosten totaal 1.100,00 767,87 1.000,00
Lasten totaal 5.750,00 5.807,41 4.850,00

RESULTAAT -550,00 -1.025,91 0,00

--Financieel jaarverslag 2014 en 
begroting 2015--------------------------------

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Loot mee voor fietsgadget: geef je e-mailadres op voor 
nieuwe digitale nieuwsbrief! groningen@fietsersbond.nl
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Baten en lasten 2014 
Het verenigingsjaar 2014 is afgesloten met een tekort van ruim 
€ 1.000,-, terwijl er € 500,- was begroot. Hiervoor bestaat niet één 
duidelijke verklaring. Aan de batenkant viel de afdracht door het 
landelijk bureau ca. € 500,- lager uit. Daar staan echter meevallende 
uitgaven tegenover. Te noemen zijn lagere dan begrote bezorgkosten 
van het afdelingsblad dankzij de inzet van maar liefst vijftien leden. 
Die bezorgden van de laatste Snelbinder ruim de helft in hun dorp, 
wijk of buurt. Ledenbinding en representatie vergde ruim € 900,-, 
grotendeels bestaande uit de kosten van de geslaagde middag voor 
actieve vrijwilligers in Paviljoen Sassenhein te Haren in mei. Deze post 
kwam niet afzonderlijk op de begroting voor, maar was ondergebracht 
bij Secretariaat, waardoor deze ogenschijnlijk veel lager uitviel. Niet 
begroot waren de legeskosten ad ruim € 300,- voor het ingediende 
Beroep m.b.t. de Helperzoomtunnel. Door het tekort van ca. € 1.000,- 
liep het tegoed van de afdeling bij het landelijk bureau terug tot ruim 
€ 5.000,-.

Begroting 2015 
Deze staat duidelijk in het teken van het terugbrengen van het aantal 
Snelbinders tot één per jaar. Het is de bedoeling om in plaats van de 
twee andere Snelbinders met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief 
uit te brengen (meer hierover elders in dit blad). Dit leidt uiteraard o.a. 
tot veel lagere druk- en bezorgkosten. Te noemen zijn nog de begrote 
hogere vergaderkosten, voornamelijk vanwege de overgang naar 
een duurdere locatie. De gehuurde postbus is opgezegd vanwege de 
relatief hoge kosten t.o.v. het geringe gebruik ervan. Mocht er in 2015 
weer een Beroep worden ingediend, dan zijn daarvoor de financiële 
middelen gereserveerd (onvoorzien/incidenteel). Wat de inkomsten 
betreft hangt de op € 4.700,- begrote afdracht door het landelijk bureau 
voornamelijk af van het aantal leden per einde 2014 (1.133). 

Rein Rosing (penningmeester)

--Financieel jaarverslag 2014 en 
begroting 2015--------------------------------
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--ENIGE SNELBINDER VAN 2015-----------------
Geef je e-mailadres op voor de nieuwe digitale nieuwsbrief en loot 
mee voor een fietsgadget!

De informatievoorziening voor de leden van 
afdeling Groningen werd op de thema-avond 
in november tegen het licht gehouden. 
Aanleiding om dat nu te doen was dat ik 
vond dat ik er wel genoeg had gemaakt na 
negen jaar en negenendertig nummers 
eindredacteurschap, en dat de organisatie 
eromheen me te veel een belasting is.
Echter ook niet onbelangrijk: de actualiteit. 
Die is niet goed bij te houden met per jaar 
slechts drie Snelbinders die ook nog eens 
drie weken productietijd vragen. Daarnaast 
kunnen de kosten van het drukken en 
verzenden ook aan meer fiets(er)-gerelateerde zaken worden besteed.

We gaan dus digitaal. Dat is vervelend voor de leden die geen e-
mailadres hebben, maar ook de realiteit van nu. Onze tussenoplossing 
is dat er nog één papieren Snelbinder per jaar verschijnt, voorafgaand 
aan de jaarvergadering. Die komt digitaal bij de leden die zich daar-
voor hebben opgegeven en op papier bij alle anderen. Van die ene 
Snelbinder per jaar wil ik de eindredactie en organisatie eromheen nog 
wel even doen. Wie dat wil overnemen is natuurlijk welkom!

Voor 2015 is dit dus de enige Snelbinder. Het volgende nieuws van 
2015 komt in de nieuwe digitale nieuwsbrief. Die willen we in elk geval 
versturen voorafgaand aan de vijf thema-avonden per jaar.

Om je de nieuwe digitale nieuwsbrief te kunnen mailen hebben we 
je huidige e-mailadres nodig. Heb je nog nooit een e-mail van ons 
gehad, dan is je adres zeker niet bij ons bekend.
Geef dus je huidige e-mailadres door op groningen@fietsersbond.nl 
en maak kans op een raadselachtig fietsgadget. De tekening van Nico 
Visscher geeft zijn eigen interpretatie hiervan...
Alvast bedankt voor je reactie!

Màrria van Winkel
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--Vervanging Gerrit Krol-bruggen---------

Op 16 december 2014 vond een tweede klankbordgroep-bijeenkomst 
plaats over de voortgang van de planstudie vervanging Gerrit 
Krol-bruggen over het Van Starkenborghkanaal in Groningen. Deze 
bruggen moeten vervangen worden in verband met het opwaarderen 
van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. In de toekomst moeten grotere, 
langere en hogere schepen gebruik kunnen maken van deze vaarweg. 
Naast de vervanging van de Gerrit Krol-bruggen wordt ook gekeken 
naar alternatieven in de Oosterhamrikzone, zoals de busbaan open-
stellen voor ander gemotoriseerd verkeer, een mogelijke tunnel onder 
het water door, brugindelingen met ruimte voor fietsers of vervanging 
van de bestaande brug. Allerlei varianten passeren de revue om te 
komen tot een voorkeursvariant, waarbij de Fietsersbond de belangen 
van de fietser scherp in het oog houdt.

Op dit moment zal de bestaande fietsverbinding over de Gerrit 
Krol-bruggen met bijna 100% zekerheid gehandhaafd worden. Dit 
uiteraard over een nieuw aan te leggen brug, waarbij het streven van 
de Fietsersbond is dat (net als nu) er bij eventuele brugopening een 
alternatief voor fietsers komt om niet te hoeven wachten. Verder zullen 
wij in de ontwerpfase goed letten op bijvoorbeeld fietsvriendelijke 
hellingen en een veilige (gescheiden?) afwikkeling van alle verkeers-
stromen. Naast het handhaven van de huidige fietsroute over de Gerrit 
Krolbruggen maakt de Fietsersbond zich ook hard voor een nieuwe 
fietsroute over of onder het water via het Oosterhamriktracé. Of deze 
er gaat komen is nog niet met zekerheid te zeggen, maar wij houden 
jullie op de hoogte!

Rubert Enter

Jaarvergadering met Cor van der Klaauw, 4 maart 20:00 uur, De Holm
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--Donker fietspad-----------------------------

Dat donkere fietspaden naast o.a. provinciale wegen hinderlijk zijn 
is bekend. Veel klachten van fietsers die door verblinding in de berm 
fietsen of botsen met tegenliggers. Nadat wij van de afdeling Kop 
van Drenthe hier aandacht voor hebben gevraagd zijn we benaderd 
door TV Drenthe om met hun een uitzending over dit onderwerp te 
maken. Begin december is een opname gemaakt (in het donker) op het 
fietspad naast de N372 (Peize-Groningen) en via Radio en TV Drenthe 
uitgezonden. Wat we bereikt hebben met deze uitzending moet nog 
blijken, gedeputeerde Henk Brink zei dat hij wil gaan bekijken of en 
hoe dit fietspad en ook andere fietspaden moeten worden aangepast 
(diplomatiek). De gedeputeerde had het ook over Glow in the Dark. 
De uitzending is terug te zien op www.rtvdrenthe.nl, typ bij zoeken in: 
N372 Fietsersbond.
Inmiddels is er een gesprek geweest met de leverancier van Glow in 
the Dark en die meldde mij dat het fietspad Peize-Groningen in beeld 
is. Ook over het fietspad Roden-Assen zijn klachten over verblinding 
en onvoldoende verlichting. Hiervoor is een werkgroep "veilig fietspad" 
opgericht, bestaande uit belangenverenigingen uit o.a. Norg, Langelo, 
Westervelde, Huis ter Heide. Mij is gevraagd om bij een bijeenkomst 
aanwezig te zijn en ik zal daar mijn inmiddels opgedane ervaring met 
hun delen.
Dat donkere fietspaden waarop je verblind wordt een serieus probleem 
vormen is wel duidelijk en ook dat de Fietsersbond hier serieus aan-
dacht aan moet besteden.

Een heel ander, positief, onderwerp is dat het realiseren van de fiets-
tunnel bij de Brunlaan te Peize (nabij Tolhuis) er gunstig uitziet.

Vrieso Rademaker

Thema-avonden
* woensdag 4 maart jaarvergadering met Cor van der Klaauw
* woensdag 13 mei
* woensdag 10 juni. 
Meer info over thema-avonden tzt op de website.
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--Experience Groningen: fietsles voor 
buitenlandse studenten----------------------

Op vrijdag 21 november heeft de 
Fietsersbond meegewerkt aan 
Experience Groningen 
(www.experiencegroningen.com). 
Dit is een tweedaags evenement 
voor buitenlandse studenten – dat 
samenvalt met Let's Gro – om hen 

kennis te laten 
maken met de 
Nederlandse 
cultuur en de 
stad Groningen 
zelf. 
Zo hoorde er 
ook een fietsparcours bij, omdat vele studenten 
het balanceren, hand uitsteken en daarbij omkij-
ken niet echt gewend zijn vanuit hun eigen land. 
Dit was voor hun wel even wennen! Helaas was 
de opkomst niet groot, maar diegenen die wel 
meededen waren zeer enthousiast!
Bedoeling is om in de toekomst in samenwer-

king met 
de inter-
nationale 
studenten-
organisaties 
de fietsles 
voor bui-
tenlandse 
studenten 
voort te 
zetten.
 
Elly 
Jonkman, 
fietsdocent
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--Afdeling Kop van Drenthe-----------------

Op 10 december 2014 werd 
het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan Noordenveld bespro-
ken. De Fietsersbond (drie leden van 
de afdeling Kop van Drenthe) waren 
als enige aanwezig, dus kregen we 
veel aandacht. U vindt het plan op: 
https://www.gemeentenoordenveld.nl, 
typ bij zoeken in: Actualisatie GVVP.
De gemeente Noordenveld zet de 
fietser op 1, wat we natuurlijk erg 
waarderen. We hopen dat er nu ook 
meer gekeken zal gaan worden vanuit 
het perspectief van de fietser. Dit 
betekent ook nadenken over hoe de 
fietspaden in de gemeente ingericht 
zouden moeten worden. Hier kan 
onderscheid gemaakt worden tussen 
bijvoorbeeld ontsluitingsfietspaden, 
doorgaande fietspaden, toeristische 
paden en veel gebruikte fietspaden 
(de zogenaamde Fietsroute Plus). We 
zouden graag zien dat er duidelijke 
richtlijnen komen voor deze verschil-
lende paden.
De Fietsroute Plus van Roden naar Groningen kan nog veel beter. De 
criteria zijn niet duidelijk. Het stuk door Roden wordt verbeterd, maar 
het deel door Peize bevat nog te veel bochten en voldoet ons inziens 
niet aan een Fietsroute Plus. De provincie heeft hier geen geld voor 
over.
Ook doet de provincie moeilijk over voorrang voor fietsers op rotondes, 
waar wij als Fietsersbond juist zo blij mee zijn. Hopelijk laten ze de 
gemeente hier vrij in om hun eigen beleid vorm te geven.
Een positieve houding dus van de gemeente Noordenveld voor de 
fietser. We houden in de gaten of dit ook omgezet wordt in daden.

Hannie Poletiek
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--Aanpak Ring Zuid (ARZ) en 
Helperzoomtunnel---------------------------

Zoals de meesten bekend is worden er voorbereidingen getroffen om 
Aanpak Ring Zuid en de Helperzoomtunnel binnen enkele jaren uit te 
gaan voeren.
Voor ARZ is een Ontwerp Trace Besluit (OTB) opgesteld, dat onder het 
Rijk valt.
De Helperzoomtunnel maakt onderdeel uit van ARZ, maar valt buiten 
het officiële plangebied van het OTB. Daarom vraagt de gemeente 
Groningen hiervoor een omgevingsvergunning aan.
Voor beide projecten hebben wij, en velen buiten de Fietsersbond met 
ons, zienswijzen ingediend in oktober/november 2013. 
Eind 2014 hebben wij de Nota's van Antwoord van beide projecten 
ontvangen. 

Aanpak Ring Zuid
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2014 ons 
zijn Nota van Antwoord gezonden. Wij waren niet tevreden over de 
volgende punten:
1. Esperantotunnel
 Er is niet zeker gesteld dat de Esperantotunnel voor fietsers en 

voetgangers wordt gerealiseerd, aangezien deze tunnel niet nood-
zakelijk is voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Opheffen 
van de Esperantokruising is geen gevolg van de ombouw Ring, 
maar komt doordat in de nabije toekomst het spoor aldaar verbreed 
wordt naar vier sporen.

 Omdat ARZ de tunnel niet zeker stelt heeft de Fietsersbond 
besloten om er bij de gemeenteraad op aan te dringen dat de 
Esperantotunnel toch wordt gerealiseerd. 19 november jl. heeft 
Foppe Nieuwenhuis hierover ingesproken in de commissieverga-
dering Beheer & Verkeer. Hierbij is er aandacht op gevestigd dat 
de gemeente een grote rol kan spelen in het zeker stellen van de 
aanleg van deze tunnel. De wethouder van Verkeer & Vervoer en 
de meeste commissieleden zijn ook van mening dat deze tunnel er 
moet komen.

2. Andere fietsvoorzieningen
 Een aantal punten kunnen volgens ons beter dan ze beantwoord 

zijn, o.a. het verdwijnen van een fietsonderdoorgang nabij de 
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Papiermolen. Over deze punten gaan Harrie Miedema en onderge-
tekenden in overleg met de projectorganisatie AanpakRingZuid om 
te proberen de fietsinfrastructuur zo optimaal mogelijk te krijgen.

Helperzoomtunnel
Ook de Nota van Antwoord Omgevings-vergunning Helperzoomtunnel 
van de gemeente Groningen ontvingen wij in oktober 2014. Hieruit 
bleek dat er in het geheel niet aan onze bezwaren tegen de voor 
fietsers slechte aansluiting van de tunnel op de Helperzoom tegemoet 
is gekomen. Daarom hebben we besloten hiertegen beroep aan 
te tekenen en dat op 10-11-2015 gedaan bij de Rechtbank Noord-
Nederland.
Wij hebben in ons beroep de volgende argumenten aangevoerd:
1. De voorgestelde inrichting voldoet niet aan de kwalificatie 

'veilig'.
 De Helperzoom is 

een hoofdfietsroute 
die wordt gebruikt 
door fietsforenzen, 
groepen school-
gaande kinderen 
(12-18-jarigen) 
en ouders met 
kinderen in de 
basisschoolleeftijd. 
Dagelijks rijden er 
circa 12.000 fiet-
sers. De prognose 
van de gemeente 
voor het autover-
keer gaat uit van 
8.000 auto's per 
dag. In de voor-
gestelde situatie 
moet je als fietser vanuit het zuiden in alle gevallen, zowel wanneer 
je naar het noorden als wanneer je door de tunnel wilt, twee maal 
voorrang verlenen: (1) aan het autoverkeer dat de tunnel in gaat en 
(2) aan het autoverkeer dat de tunnel uit komt. Na het oversteken 
kom je op een heel klein stukje tweerichtingenfietspad, waarna je 
nóg een keer aan het auto- en busverkeer op de Helperbrink voor-
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rang moet verlenen.
 In de spits leidt deze kruising zeker tot problemen: de 'opstelplaats' 

tussen de twee rijbanen biedt slechts plaats voor een enkele fietser, 
de rest zal voor de hoofdrijbaan naar de tunnel moeten wachten of 
zal toch geneigd zijn om zo snel mogelijk over te steken naar de 
'opstelplaats' waar het dringen wordt. De verkeerssituatie ná de 
oversteek is onduidelijk. Op een hoofdfietsroute met deze verkeers-
intensiteit is dit geen veilige oplossing.

2. De voorgestelde inrichting voldoet niet aan de kwalificatie 
'goede doorstroming'. 

 Elke scherpe bocht, elke voorrangverlening, elke verandering van 
wegprofiel vermindert de snelheid en daarmee de doorstroming 
van het fietsverkeer. In de voorgestelde oplossing zijn alle drie 
de punten van toepassing op de route vanuit het zuiden. De 
voorgestelde oplossing doet hiermee fors afbreuk aan de status van 
hoofdfietsroute die de Helperzoom nu en in de toekomst vervult.

3. De voorgestelde inrichting voldoet niet aan de kwalificatie 
'toekomstgericht'. 

 De fiets en daarbij het fietsverkeer wordt steeds diverser: er komen 
bredere (bak)fietsen, fietsen met aanhangers, (snellere) e-bikes. 
In de inrichting van de kruising (oversteek, kleine opstelplaats, 
bochten, klein stukje tweerichtingenfietspad) lijkt geen rekening 
gehouden met het extra ruimtebeslag die grotere en/of snellere 
fietsen innemen. Daarnaast zal het aantal fietsers toenemen; voor 
de doorstroming daarvan is ook meer ruimte nodig.

De gemeente stelt dat zij meer mensen uit de auto en op de fiets wil. 
De beste manier om dat te bereiken is ervoor zorgen dat je met de fiets 
sneller op je bestemming bent dan met de auto. Met de voorgestelde 
oplossing wordt het tegenovergestelde bereikt.

Fietsroute Plus Groningen-Haren
Los van de problematiek van Aanpak Ring Zuid en Helperzoomtunnel 
hebben we omtrent een Fietsroute Plus Groningen-Haren in mei 2014 
een brief doen uitgaan naar de gemeente Groningen en daarin voor-
gesteld om aan de oostzijde van de Helperzoom een tweerichtingen-
fietspad aan te leggen, over de tunnelmond van de Helperzoomtunnel 
heen. Daar is een brief van de gemeente op teruggekomen die de 
voorkeur aangeeft voor een tweerichtingenfietspad aan de westzijde 
van de Helperzoom.
Naar aanleiding van bovenstaande hebben we 14 januari jl. een 
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thema-avond gewijd aan de fietsroute Groningen-Haren. Verschillende 
opties zijn de revue gepasseerd: fietspad aan westzijde Helperzoom, 
aan oostzijde Helperzoom of langs het spoor. Er is afgesproken dat 
enkele Fietsersbondleden die op de thema-avond aanwezig waren dit 
verder uit gaan werken en dat er dan een brief naar de gemeenten 
Groningen en Haren en de provincie Groningen gestuurd wordt met het 
verzoek alles in het werk te stellen zodat een volwaardige Fietsroute 
Plus over de Helperzoom zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. 
Als dat mogelijk zou zijn dan is onze beroepszaak opgelost en is een 
gedeelte van de Fietsroute Plus Groningen-Haren een feit.

Emmy in 't Veldt en Foppe Nieuwenhuis

--NOORDZEEBRUG: FIETSERS OMRIJDEN--------

De bruggen 
over het Van 
Starkenborgh-
kanaal 
moeten allemaal 
omhoog om 
grotere schepen 
door te kunnen 
laten varen. 
Als eerste de 
Noordzeebrug. 
De werkzaamhe-
den daaraan zijn 
in volle gang. 
We hebben in 
overleggen met 
de Provincie 
ons uiterste best gedaan om de tijdelijke maar 
wel langdurige afsluiting voor fietsers – tijdens de tweede fase van het 
werk – te voorkomen. Gezamenlijk zijn allerlei creatieve oplossingen 
bedacht om het omrijden te beperken. Zelfs is de aannemer door de 
provincie nog geprikkeld met een som geld om daar iets voor te verzin-
nen. Maar de afsluiting voor de fietsers bleek toch niet te vermijden. Er 
is door de Organisatie Ring Groningen wel veel aandacht geweest voor 
de omrijroutes en goede communicatie daarover. 

Omleiding Noordzeebrug
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De routes zijn te vinden op: 
http://www.ringgroningen.nl/uploads/images/ringoost/N_Zeebr_omlei-
dingsroute1015.pdf .
(of typ bij Google in: omleidingsroute Noordzeebrug).
Op verzoek van de provincie heeft Foppe, samen met een provinciale 
medewerker, één omrijroute, nl. die vanaf Westzijde Noordzeebrug-
Zuidwolde vice versa, ‘live’ gechecked. Zijn indruk is dat de omleiding 
redelijk goed is aangegeven. Er is één wat lastig punt voor fietsers 
in de route: de oversteek van  Oosterhamriklaan over de Korreweg. 
Bij de plaatsing van de omleidingsborden is er naar gestreefd om de 
fietsers deze oversteek zo veel mogelijk te laten vermijden. Mochten er 
klachten over zijn, mail naar Organisatie Ring Groningen: info@ring-
groningen.nl, of reageer via Twitter: @ringgroningen. Bellen kan ook: 
050-316 4668.

Anneloes Groenewolt

Jaarvergadering met Cor van der Klaauw, 4 maart 20:00 uur, De Holm



----- enige snelbinder jaargang 38 februari 2015
2 0 

---GAAT DE FIETSROUTE LANGS DE SPOORLIJN 
NAAR SAUWERD NOU ECHT DOOR?-------------

In 2013 stond in de Snelbinder een verhaal over een uit 2009 
daterend plan van de gemeente Groningen om twee nieuwe 
fietspaden aan te leggen. Vooral het pad langs de spoorlijn naar 
Sauwerd, aansluitend op het al bestaande over de Walfridusbrug, 
sprak mij als bewoner van de aanpalende Noorderplantsoenbuurt 
toen zeer aan. Zeker omdat het er volgens de gemeente heel snel 
zou liggen. 

Het eerste deel van het 3,5 meter brede pad vanaf de ACM-brug tot de 
Kerklaan kon namelijk al in de tweede helft van 2010 klaar zijn. Maar 
eind dat jaar was er geen fietspad te bekennen. Er ligt nu slechts een 
stuk van ongeveer 150 meter tot de Pegasusstraat, dat daar doodloopt 
in een grasstrook. Met duidelijke afdrukken van banden erin, alsof 
fietsers dat gewoon negeren.

De gemeente verklaarde in 2013 desgevraagd, dat het ontwerpproces 
vertraagd was vanwege de verwerving van grond en de inventarisatie 
van groen en ecologie met de bijbehorende discussie over compen-
satie van bomen en groen. In 2012 bleek het geld op en nadat medio 
dat jaar de wethouder het project had stilgelegd, besloot de raad de 
ontwikkeling van de beide fietsroutes uit financiële overwegingen 
helemaal te stoppen. ‘Maar’, stelde projectleider Jan Nijhoff, ‘de wens 
om in de toekomst de fietsverbinding te realiseren, blijft bestaan. In dat 
opzicht is uitstel niet hetzelfde als afstel. Waarschijnlijk zal in de toe-
komst het fietspad alsnog worden aangelegd, als de economie aantrekt 
en er weer geld beschikbaar komt.’

Het lijkt erop, dat hij het gelijk aan zijn zijde krijgt. Het college van B&W 
maakte namelijk in september vorig jaar bekend zo snel mogelijk te 
willen investeren in het verbeteren van fietsroutes van en naar de stad. 
Dit heeft te maken met het plan van de provincie om langs de spoorlijn 
tussen Groningen en Winsum de regionale Fietsroute Plus Groningen-
Winsum aan te leggen (planning uitvoering 2017). Deze route sluit aan 
op het al bestaande Walfriduspad over de gelijknamige brug over het 
Van Starkenborghkanaal. Vanaf daar ontbreekt echter een wezenlijke 
schakel in het gemeentelijke fietsnetwerk. Met het doortrekken van 
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het fietspad over de noordelijke ringweg naar het Noorderstation en 
de ACM-fietsbrug ontstaan rechtstreekse fietsroutes tussen Winsum, 
Sauwerd en Adorp en de (binnen)stad én tussen de noordwestelijke 
stadswijken en de zone rondom de Friesestraatweg. 

De aanleg van het nieuwe fietspad langs de spoorlijn is opgesplitst 
in een zuidelijk (Pegasusstraat-Noorderstation langs de Tuinwijk) en 
een noordelijk gedeelte (Noorderstation-Walfridusbrug langs Selwerd). 
Voor het gehele traject, waarvan de kosten in 2010 werden geraamd 
op minimaal € 4 miljoen, zijn de beschikbare middelen onvoldoende. 
Met het oog hierop en omdat het zoals bekend een voortzetting betreft 
van het eerder gestopte project, dat volgens de gemeente relatief 
snel weer kan worden opgestart, komt het zuidelijke gedeelte van het 
fietspad het eerst voor aanleg in aanmerking. 

Rein Rosing
neem eens een kijkje op de 
website van de afdeling: 
groningen.fietsersbond.nl

neem eens een kijkje op het 
meldpunt van de afdeling: 

meldpunt.fietsersbond.nl
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--Belevenissen met een vouwfiets-----------
–"Terreurdreiging"

Terreurdreiging; dus 
de beveiliging 
van overheids-
gebouwen is 
verscherpt. Dat 
heeft ook gevol-
gen voor mijn tot 
rollator gevouwen 
vouwfiets met 
zware tas 
�voorop. 
Bij een overleg 
in het Tweede 
Kamergebouw 
in Den Haag 
moesten deelnemers rekening houden met extra beveiliging vergelijk-
baar met Schiphol-systemen. Zou mijn vouwfiets nog wel gewoon naar 
binnen mogen? 
Dus schreef ik een week van te voren een officieel verzoek of mijn 
vouwfiets annex rollator mee naar binnen mocht. De beslissing was 
positief maar had mij niet bereikt. Ik schreef een herhalingsmail. In de 
trein naar Den Haag las ik dat de fiets naar binnen mocht. 
De heren die het scan-apparaat bedienden zagen kans de fiets door 
het apparaat te laten gaan. Er bleken geen ongewenste zaken in 
verborgen te zijn. 
Je weet immers maar nooit!

Wietske Jonker-ter Veld

Thema-avonden
* woensdag 4 maart jaarvergadering met Cor van der Klaauw
* woensdag 13 mei
* woensdag 10 juni. 
Meer info over thema-avonden tzt op de website.





Fietsersbond afdeling Groningen, Zwanebloemstraat 15, 9731 CH 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!

Fietsersbond afdeling Groningen, Zwanebloemstraat 15, 9731 CH Groningen
(niet voor adreswijzigingen, zie colofon)


