
snelb
in

der

Jaarvergadering met binnenstadsvisie, 
23 maart 20.00 uur, De Holm

Gee
f je

 e-
mail

ad
res

 op
 vo

or 
on

ze
 di

git
ale

 

Nieu
wsb

rie
f V

ers
ne

llin
g

afdelingsblad

Fietsersbond afdeling Groningen

jaargang 39 enige nummer

februari 2016

Fietsersbond
Groningen



-----enige snelbinder jaargang 39 februari 2016
2 

Postadres/redactieadres
Fietsersbond afdeling Goningen
Zwanebloemstraat 15, 
9731 CH Groningen.
groningen@fietsersbond.nl
niet voor adreswijzigingen, lid 
worden of opzeggen

Meldpunt Fietsersbond
Knelpunten die worden doorgegeven 
op het Meldpunt van de Fietsersbond 
komen vanzelf bij de juiste 
wegbeheerder: 
meldpunt.fietsersbond.nl

Drukwerk Snelbinder
‘t Hartje, Groningen

Oplage Snelbinder
1050

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

Snelbinder
Eindredactie: Màrria van Winkel
Vormgever: HBA, Henk Bakker, Winde
Redactieadres = postadres

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

Twitter
@FB_Groningen

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

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

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

De Snelbinder is het blad van de Fietsersbond afdeling Groningen. Deze 
afdeling behartigt zoveel mogelijk de belangen van de fietsers in de provincie 

Groningen en de kop van Drenthe
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Voor de jaarvergadering aan een 

discussie over de binnenstad: 

Meer ruimte voor de fiets? 

Geef je op via 

groningen@fietsersbond.nl.

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

23 maart: De Groninger Binnenstadsvisie ---

Heel Veel Artikelen! Alles in Kleur! Dit 
jaar bestaat onze afdeling 40 jaar en 
volgend jaar is de  Snelbinder aan de 
beurt, dus we blijven in jubileumsferen. 
Mede omdat het fietsklimaat – zeker 
in de stad Groningen – een stuk 
verbeterd is, sinds de oprichting. Dat is 
te lezen in het stuk met herinneringen. 

Ook veel nieuws over het afgelopen 
jaar, uiteraard. Een verhaal over een 
fietstocht in Indonesië en een fietsin-
terview met een auto-uitdeuker! Ook 
de column over de vouwfiets is weer 
paraat. De deadline voor het volgende 
nummer is eind januari 2017. Veel 
leesplezier!

Oproep vrijwilligers-ondersteuner-bestuurslid
We zijn nu een bestuur van vier leden, maar er zijn allerlei mensen die af en toe 
iets willen uitvoeren om ons te ontlasten. Alleen moeten we die dan ‘aan het 
werk zetten’, en dan denken we al snel dat we het net zo vlug zelf kunnen. Dat 
is niet goed – het is juist heel fijn om een grotere actieve groep te hebben. Dus 
zoeken we iemand in het bestuur die juist dit kan, bijna een soort personeels-
functionaris. Heb je tijd en denk jij dat je daar geschikt voor bent? Dan graag 
reactie op groningen@fietsersbond.nl!

Màrria van Winkel

Kom naar de thema-avond over de 
Binnenstadsvisie van Groningen: veel 
meer ruimte voor voetgangers en geen 
bus meer op de Grote Markt. Hoe 
pakt dit uit voor de fiets? Lang niet 
alles ligt al vast. We kunnen nog 
oplossingen aandragen!
Na de pauze behandelen we de 
jaarstukken, en er is Groninger 
koek.
Waar: De Holm, 
Folkingestraat 9-b (steegje in) 
op 23 maart om 20.00 uur.
We vinden het heel handig als je je 
opgeeft: groningen@fietsersbond.nl of 
06-201 93 0 39.

Bestuur Fietsersbond Groningen
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Jaarverslag 2015 -------------------------------
Om met het prettigste te beginnen: 
2015 was een goed jaar voor het 
politieke fietsklimaat in het gebied van 
onze afdeling. Natuurlijk merken wij 
dat ook landelijk de aandacht voor de 
fiets toeneemt: de jarenlange fietslobby 
begint resultaat op te leveren. Binnen 
ons eigen afdelingsgebied waren er de 
volgende opstekers:
1)  Het is in Stad-Groningen echt 
menens met de fietsbeloften; er is een 
Fietsstrategie opgesteld die met grote 
instemming is vastgesteld door de 
gemeenteraad. Toen we hem lazen, 
dachten wij dat we onszelf wel konden 
opheffen. Hij staat boordevol voorstel-
len die we jarenlang hebben bepleit. 
Zou dat allemaal inderdaad gaan 
gebeuren? Voor de zekerheid blijven 
wij nog aan, om de vinger aan de pols 
te houden. Inmiddels zijn de eerste 
projecten aangevat!
2) Aangestoken door het vuur van 
de stedelijke bestuurders, en daartoe 
aangezet door een motie in provinciale 
staten, hebben Gedeputeerde Staten 
besloten een provinciale Fietsstrategie 
op te stellen. En dat gaat – met 
gezwinde spoed – gebeuren in 2016.
3) In de plannen voor het nieuwe 
stationsgebied komt een fietstunnel die 
zuid en noord verbindt.
4) Gemeente Noordenveld heeft vorig 
jaar al verklaard fietsgemeente te 
willen worden. Ook zij laten zien dat 
het hun menens is. Zie daarover het 
jaarverslag van Kop van Drenthe.
5) De snelfietsroute Assen-Groningen, 
eerst als grappige fantasie gezien, lijkt 
nu een reële gedachte te worden. Nog 
wel geduld hebben!

Aanmelding Stad Groningen voor 
Fietsstad 2016
Uiteraard betekende deze aanmelding 
ook werk voor ons. Op verzoek van 
de landelijke organisatie gaven we 
commentaar op de eigen motivatie 
van de gemeente. De thema-avond 
van september wijdden we aan de 
discussie daarover. We hebben ons 
overigens hier en daar wel moeten 
verantwoorden over ons enthousiasme 
over de aanmelding; er zijn immers 
nog genoeg fietswensen niet opgelost. 
Maar wij vinden de inzet voor de 
toekomst erg belangrijk, en het onder-
steunen meer dan waard. In oktober 
was er een symposium in Utrecht waar 
de nominaties bekend werden. En ja, 
Groningen werd genomineerd als één 
van de vijf kanshebbers. 

‘Versnelling’
De communicatie naar onze leden 
kreeg een impuls. Dank zij de inzet 
van Rein Rosing en Emmy in 't Veld 
konden we sinds april weer een 
digitale nieuwsbrief verspreiden: de 
Versnelling.  Er verschenen er vier in 
2015.  We hebben nu van ongeveer 
50% van de leden een e-mailadres. 
Die mensen krijgen de Versnelling 
toegemaild. Zoals gepland maakten 
we één papieren Snelbinder, die naar 
iedereen werd gestuurd die nog niet 
heeft aangegeven hem ook wel digitaal 
te willen hebben. We hopen op nog 
veel meer aanmeldingen daarvoor! 

Fietsroute Haren-Groningen en 
Helperzoomtunnel
De eerste druk bezochte thema-avond 
van het jaar was gewijd aan de fiets-
route Haren-Groningen en de voorge-
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stelde beroerde aansluiting daarvan 
bij de Helperzoomtunnel. Presentaties 
van onze eigen Rubert Enter, van Jan 
Wittenberg (daarvoor uitgenodigd), en 
van Bill Morris (Haren). Wat we hier 
vervolgens mee gedaan hebben is de 
lezen in de artikelen over Aanpak Ring 
Zuid en over de Fietsroutes Plus, want 
daarvan gaat de Helperzoom deel 
uitmaken.  We gaan uiteraard in 2016 
de vinger aan de pols houden.

De andere thema-avonden
Op 4 maart sprak Cor v.d. Klaauw 
over de toekomst van de fiets, op 13 
mei Dick de Waard van de RUG over 
het gedrag van bellende, appende, en 
dronken fietsers, en op 25 november 
ging het over de afstelling van de 
verkeerslichtinstallaties, met uitleg van 
de gemeentelijke medewerkers.

Op 15 juni hielden we – als dank voor 
de inspanningen, èn om elkaar weer 
eens in levenden lijve te ontmoeten 
– een actieve-leden-borrel in de 
Paalkoepel.
Op de jaarlijkse fietstocht werd de 

nieuwe Sontbrug uitgetest, en verder 
ging de tocht naar het noorden. 
Met de Papiermolentunnel, onderdeel 
van Aanpak Ring Zuid, houdt Foppe 

Nieuwenhuis zich nog intensief bezig; 
zie daarover elders in deze Snelbinder.
Vertrek: Foppe Nieuwenhuis is zich 
aan het terugtrekken als actief lid, 
waarover hij zelf een stukje schreef. 
Rein Rosing heeft zijn vertrek als 
penningmeester aangekondigd. Wij 
hebben onlangs een nieuwe kandidaat 
gevonden, dus voor 2016 wordt er 
weer op het geld gepast.

Overleggen
In 2015 hadden we ook weer de 
reguliere overleggen met onze vaste 
aanspreekpunten bij de gemeente 
en de provincie Groningen, waar 
we knelpunten aan de orde stellen 
en adviezen geven. Foppe zat in de 
klankbordgroep Fietsroute Plus Ten 
Boer, waarover onlangs het realise-
ringsbesluit is gevallen in provinciale 
staten. Daarnaast waren er diverse ad 
hoc-overleggen over andere projecten.
Rubert en Màrria deden het nodige 
in de klankbordgroep voor de Gerrit-
Krolbrug. Het fietspad over de 
Noordzeebrug is eind dit jaar weer 
open gegaan. Mooi pad, maar onder-

aan blijkt nu een 
wat rare kruising 
voor de fiets te 
ontstaan: tja, 
de plangrens! 
Het heeft onze 
aandacht.
Van studenten 
kregen we diverse 
verzoeken om 
te vertellen over 
fietsproblemen en 
-kwaliteiten van 

de stad. Te veel om op te noemen.

Anneloes Groenewolt
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BATEN Begr. 15 Real. 15 Begr. 16
Afdracht 4.700,00 4.671,90 4.700,00
Pres.vergoeding OV bur. 150,00 300,00 300,00
Overige inkomsten 0,00 35,00 0,00

Baten totaal 4.850,00 5.006,90 5.000,00

LASTEN
Drukken Snelbinder 800,00 532,36 1.400,00
Verspreiden Snelbinder 400,00 468,60 700,00
Website/nieuwsbrieven 300,00 7,95 100,00
Communicatie totaal 1.500,00 1.008,91 2.200,00

Actviteiten, jubileumjaar 200,00 0,00 2.800,00
Ledenbinding/represent. 900,00 532,60 600,00
Verg.n/thema-avonden 900,00 794,09 900,00
Provinciaal werk 200,00 86,00 100,00
Reiskosten 150,00 103,78 100,00
Activiteiten totaal 2.350,00 1.516,47 4.500,00

Secretariaat 250,00 63,21 100,00
Tijdschriften/abonn. 350,00 207,75 250,00
Onvoorzien/incidenteel 400,00 12,00 150,00
Algemene kosten tot. 1.000,00 282,96 500,00

Lasten totaal 4.850,00 2.808,34 7.200,00

RESULTAAT 0,00 2.198,56 -2.200,00

Financiën --------------------------------------
Baten en lasten 2015
Het afdelingsjaar 2015 blijkt 
afgesloten met een ruim overschot. 
Aangezien de baten nauwelijks afwe-
ken van de verwachtingen, hangt dit 
overschot samen met lagere uitgaven 
dan – voorzichtig – begroot. Dat geldt 
grosso modo voor alle kostencate-
gorieën. Vermeldenswaardig zijn 
de meevallende drukkosten van het 
verenigingsorgaan Snelbinder, waar 
echter hogere bezorgkosten tegen-
over stonden. Omdat afdelingsleden 
het uitbrengen van de vier digitale 
nieuwsbrieven Versnelling voor hun 
rekening namen, hoefden daarvoor 
geen kosten te worden gemaakt. 

Incidentele lasten bleven achter-
wege. Het tegoed bij het landelijk 
bureau steeg na toevoeging van het 
overschot van ca. € 2.200,- tot bijna 
€ 7.400,-.

Begroting 2016
Hoe anders ziet het plaatje voor het 
lopende jaar eruit. Zoals bekend 
en elders uit deze Snelbinder blijkt, 
bestaat de afdeling in 2016 40 jaar. 
Een jubileum, dat natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij gaat. Het wordt 
aangegrepen voor het uitbrengen van 
een ‘luxere’ Snelbinder dan gebrui-
kelijk. En voor het organiseren van 
activiteiten en aanhaken bij andere 

Financiën --------------------------------------
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initiatieven. Dit verklaart het forse 
voor ‘Activiteiten’ gereserveerde 
bedrag. Al met al komt het tekort uit 
op € 2.200,-, niet helemaal toevallig 
gelijk aan het overschot over 2015.

Tenslotte
De afgelopen twee jaar heb ik met 
plezier de financiën van de afdeling 

beheerd. De administratie draag ik 
met een gerust hart over aan mijn 
beoogde opvolger Pierre Cavalini. 
Ik ben ervan overtuigd, dat met zijn 
ervaring het penningmeesterschap bij 
hem in goede handen is.

Rein Rosing 
(aftredend penningmeester)

FIETSFEESTJAAR 2016: 
Afdeling Groningen 40 jaar! ---------------
Vorig jaar bestond de landelijke 
Fietsersbond 40 jaar; onze afdeling 
Groningen is één jaar later opgericht. 
Daarmee is 2016 dus òns jubileum-
jaar. Wij merken tot ons genoegen 
dat 2016 ook al door andere 
partijen als feestelijk fietsjaar wordt 
beschouwd: 
- stad Groningen heeft 2016 
benoemd tot het jaar van de fiets en 
laat al de eerste uitwerkingen van de 
Fietsstrategie zien 
- gemeente Noordenveld is 
bezig zich op eigen kracht tot 
Fietsgemeente te profileren
- de provincie Groningen gaat, 
aangewakkerd door de omringende 

fietskoorts, in rap tempo bezig met 
het opstellen van de provinciale 
Fietsstrategie
- het Nationale Fietscongres wordt 
op 1 en 2 juni in 2016 in Groningen 
gehouden.
Om dit FIETSFEESTJAAR te vieren 
gaan we aanhaken bij deze gebeur-
tenissen. We zullen op die manier 
met onze actieve leden gaan bijdra-
gen aan deze fietsfeestelijkheden.
Wil je actief worden en daaraan nu 
of straks meewerken, laat het ons 
weten: groningen@fietsersbond.nl.

Anneloes Groenewolt

ALV en Thema-avond Binnenstadsvisie
Kom 23 maart naar de thema-avond! Opgave is voor ons erg handig: 

groningen@fietsersbond.nl

Jaarvergadering 
met binnenstadsvisie, 

23 maart 20.00 uur, De Holm
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Jaarverslag Fietsersbond 
onderafdeling Kop van Drenthe 2015 --------
De actieve leden van afdeling Kop 
van Drenthe zijn: Hannie Poletiek, 
Henk Bakker, Vrieso Rademaker, 
Tom Visser en Geert Helder. Vrieso 
vertegenwoordigt ons in het overleg 
met de provincie Drenthe en is heel 
actief in gemeente 
Noordenveld. Geert 
zoekt fietsknelpunten 
uit in de gemeente 
Noordenveld en 
Tynaarlo. Naast het 
werk voor Kop van 
Drenthe doen de 
anderen ook het volgende: Hannie 
zit in het OV-consumentenplatform 
Groningen (met Hans Steenis als 
plaatsvervanger). Henk zorgt voor de 
tweets in de regio en de Meldpunt-
meldingen. Tom beheert onze website. 

De afdeling sluit aan bij de activiteiten 
van (moeder)afdeling Groningen 
en overlegt met de gemeenten 
Noordenveld en Tynaarlo. En omdat 
deze twee in Drenthe liggen zijn we 
ook nog betrokken bij de provincie 
Drenthe. We staan dus met één voet in 
Groningen en één voet in Drenthe.

Met Noordenveld hebben we het 
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan 
(GVVP) besproken. Ze zetten de fiets 
op 1, daar zijn wij blij mee. Wij hebben 
gepleit voor fietsers in de voorrang op 
rotondes binnen de bebouwde kom, 
duidelijke eisen voor de verschillende 
fietsroutes en veilige fietspaden, vooral 
bij scholen. We hebben een bijeen-
komst bijgewoond van de gemeente 
over fietsen in Drenthe. Op Oosteinde 
in Roden is het hele fietspad nu in de 

voorrang. De oversteek voor fietsers bij 
VV Roden is veiliger.
Met Tynaarlo hebben we gesproken 
over de snelfietsroute Assen-
Groningen. De intentie is er om deze 
aan te leggen, maar we zien nog 

weinig beweging. 
We hebben de ge-
meente geadviseerd 
op enkele infrastruc-
turele punten voor 
de fietser. 
Provincie Drenthe. 
De (hoofd)afdeling 

Drenthe is steeds actiever. Wij sluiten 
hierbij aan. In december hebben ze 
een overleg gehad met de gedepu-
teerde. Vrieso is hierbij aangesloten. 
Belangrijke punten voor de provincie 
zijn: de snelfietsroutes, infrastructuur, 
verblindende fietspaden met slechte 
belijning langs provinciale wegen, 
voorrang op rotondes en fietspaaltjes. 
De provincie doet een lijnentest. Tot 
april kan men hier nog zijn mening 
over geven op: www.provincie.drenthe.
nl, typ bij zoeken: lijnentest.
We promoten zoveel mogelijk het 
Meldpunt.
We hebben de plaatselijke media aan-
geschreven rond sinterklaas met de 
sinterklaasactie van de Fietsersbond.

Weliswaar verbetert het fietsklimaat in 
Noordenveld en zien we in Tynaarlo 
ook vooruitgang, maar er is nog veel te 
doen. We blijven de bestuurders wijzen 
op het belang van goede fietsvoorzie-
ningen en fietsinfrastructuur.

Hannie Poletiek
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Fietsers in Haren 2015 --------------------------
Het tweede – noordelijke – deel van 
het Transferium werd in gebruik 
genomen. Dat had directe gevolgen 
voor de fietsers die vanuit de fietstun-
nel onder de A28 komen. Auto’s die op 
het nieuwe deel van het Transferium 
willen parkeren, moeten het fietspad 
oversteken. De gemeente heeft ervoor 
gekozen de auto’s voorrang te geven, 
waardoor fietsers moeten wachten. 
Daar waren we niet gelukkig mee en 
dat hebben we ook gezegd, in een 
brief en bij een inspraakavond. Maar 
helaas, er kwam geen andere oplos-
sing. Argument van de gemeente is dat 
als de auto’s moeten wachten op de 
fietsers, er opstoppingen op de rotonde 
kunnen ontstaan. Dat zou het verkeer 
naar de oprit A28 en de bus gaan 
belemmeren. 

Tussen spoorlijn en Oosterweg begon 
de nieuwbouw van woningen in 
Haren Noord. Om het voor vrachtver-
keer onmogelijk te maken vanuit zui-
delijke richting naar het bouwterrein te 
rijden, werd de Oosterweg geblokkeerd 
door een muur van containers. Ook 
fietsers konden er niet langs, waardoor 
ze over de Kerklaan moesten. Geen 
grote omweg, maar wel onlogisch en 
een heel drukke route. Zeker nadat in 
augustus de nieuwe locatie van het 
Zernike-college tegenover de Hortus 
in gebruik werd genomen. Sinds eind 

december kunnen fietsers weer over 
de Oosterweg. Vrachtverkeer wordt 
tussen 7.00 en 9.00 uur tegengehou-
den door een auto van de gemeente. 
Bovendien werd een nieuw oost-west 
fietspad aangelegd van het Zernike 
naar de Oosterweg. De drukte spreidt 
zich nu over verschillende routes.

De nieuwbouw van het Zernike zorgt 
ook voor grote drukte op de kruising 
Molenweg-Kerklaan. Het werd daar zo 
druk dat er elke ochtend verkeersrege-
laars moesten worden ingezet.  Sinds 
januari is de situatie gewijzigd. Het is 
geen gelijkwaardige kruising meer, 
maar de oost-westrichting heeft voor-
rang. Dat is een tijdelijke oplossing.
De noord-zuidrichting – de Kerklaan 
en verder richting Jachtlaan – wordt 
namelijk Fietsroute Plus. Die komt 
vanuit de stad (Helperzoom). We zijn 
samen met andere partijen betrokken 
bij de inrichting van de route.  

En we waren betrokken bij de 
discussie over een fietspad vanaf 
Rijksstraatweg, via de Botanicuslaan 
naar de Kerklaan, over het terrein van 
de Biotoop. Dat is er niet gekomen, 
gelukkig. Er zouden bomen gekapt 
moeten worden en veel struiken. Het 
bleek een onhaalbaar plan. 

Jan Rake, onderafdeling Haren

Oproep Versnelling 

Heb je nog nooit de digitale nieuwsbrief Versnelling ontvangen? Dan hebben wij 
niet je (juiste) e-mailadres. Geef dat door op groningen@fietsersbond.nl, met 
naam en adres of lidnummer.
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Voorrang op rotondes, 
thema-avond  27 januari ----------------------
Aanleiding voor deze eerste thema-
avond van 2016 was een regel die erg 
in het nieuws kwam: dat binnen de 
bebouwde kom fietsers op rotondes 
voorrang moeten hebben en alleen 
buiten de bebouwde kom niet. Dit heeft 
te maken met twee andere zaken, 
hoe de 
rotonde is 
vormge-
geven en 
hoe het in 
de noor-
delijke 
provincies 
geregeld 
is: in veel 
plat-
telandsge-
meenten 
hebben 
fietsers 
binnen de 
bebouwde 
kom toch 
geen 
voor-
rang, dus daar zouden veel rotondes 
moeten worden aangepast. Volgens 
het ministerie zouden de rotondes een 
vrijliggend fietspad moeten hebben 
naast het autogedeelte, maar daarvoor 
is op veel plaatsen geen ruimte.
Omdat Noordenveld naast Groningen 
een van de weinig noordelijke ge-
meenten is waar men tegenwoordig 
de fietser binnen de bebouwde kom 
op rotondes wel in de voorrang wil 
kwam 'fietsambtenaar' Mark Smit 
uitleg geven. Ons eigen bestuurslid 
(en verkeerskundige) Rubert Enter 

behandelde een aantal rotondes in de 
provincie Groningen. Voor dit artikel 
licht ik er twee uit:

Noordenveld, Roden: Ceintuurbaan 
West/Zuid–Nieuweweg
Hier ligt aan de zuidkant van de roton-

de een parallelweg, waar eigenlijk het 
rotondefietspad zou moeten doorlopen. 
Daarom denkt Mark Smits dat het niet 
mogelijk is om fietsers hier voorrang te 
geven, wat hij dan eveneens niet wil 
op de rest van de rotonde. Hij heeft al 
gekeken naar de volgende mogelijk-
heid: auto's zouden in plaats van over 
de parallelweg kunnen rijden over het 
grondgebied van het tankstation in de 
hoek Nieuweweg-Ceintuurbaan Zuid, 
maar dat is particulier bezit. (Op de 
andere hoek kan er een weg door het 
groen.)
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Op de thema-avond worden diverse 
andere oplossingen geopperd:
-Waarom zouden de fietsers op de rest 
van de rotonde uit de voorrang moe-
ten? Mensen die elders op de rotonde 
fietsen hebben deze parallelweg 
helemaal niet in de gaten.
-De auto's kunnen op het fietspad 
rijden dat dan een fietsstraat wordt.
-De twee poten van de parallelweg 
kunnen met een afbuiging deel van de 
rotonde uitmaken.
-De fietspaden zouden verder van de 
rotonde af gelegd kunnen worden, 
waardoor ze er officieel niet meer bij 
horen en waardoor de voorrang niet 
overal gelijk hoeft te zijn.

Groningen: Korreweg-Kapteynlaan/
Borneoplein
Probleem is hier deels dat er geen 
vrijliggende fietspaden zijn gemaakt 
terwijl die er wel zijn op de Korreweg 
zelf. Fietsers moeten hier ook de 
auto's die van de rotonde afslaan 
voorrang verlenen, maar veel fietsers 

houden zich daar niet aan, waardoor 
de anderen wel mee moeten. Hier zou 
het beter werken als het verkeer al 
zou mengen voor de rotonde: dus de 
vrijliggende fietspaden op de Korreweg 
eerder opheffen en er niet op de 
rotonde fietsstroken van maken. De 
auto's op de rotonde zouden dan wel-
licht beter richting aangeven, waardoor 
fietsers ze inderdaad voorrang 
kunnen verlenen. Overigens geven 
ook fietsers vaak geen richting aan, 
of zien automobilisten het niet omdat 
het lichaam van de fietsers voor hun 
uitgestoken hand zit. Dit wordt allemaal 
veel duidelijker als de fietsers tussen 
de auto's op de rotonde rijden.
De Korreweg staat op de nominatie 

om fietsstraat te worden, wat hopelijk 
ook voor deze rotonde tot een goede 
oplossing leidt. De gemeente is nu in 
de studiefase van het zuidelijke deel 
Korreweg, waar de rotonde nog niet bij 
hoort.

Màrria van Winkel
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Aanpak Ring Zuid en aanverwanten ---------
Esperantotunnel
Het ontwerp van de Esperantotunnel 
ziet er heel mooi uit: een soort 
‘verdiepte vallei’ onder het spoor door, 
goed ingepast in het Zuiderplantsoen. 
Helaas vormt deze tunnel geen 
integraal onderdeel van de ombouw 
van de ringweg en is 'ie opgenomen 
als nummer 1 in een lijstje met opti-
malisaties. In de aanbesteding kunnen 
de biedende partijen scoren door één 
of meer optimalisaties mee te nemen, 
zonder dat daar apart budget voor is. 
Er is dus nog steeds grote onzekerheid 
over de realisatie van deze tunnel.

Papiermolentunnel
Deze beroemde verbinding tussen 
Rivierenbuurt en Helpman, en natuur-
lijk naar het zwembad, is binnen ARZ 
ook al lang onderwerp van discussie.
Foppe Nieuwenhuis is bezig geweest 
met mogelijkheden voor wel een fiets-
tunnel, maar deze stuiten op bezwa-
ren: het ontwerp is al vastgesteld en 
daar kan enkel iets tegenin gebracht 
worden als je in beroep was gegaan 
bij de Raad van State. Dat hadden wij 
niet gedaan omdat we de slaagkans 
te klein achtten. Maar we vinden het 
natuurlijk wel een heel slechte zaak. 
Hierover hebben we een brief gestuurd 
aan de verantwoordelijke bestuurders 
bij gemeente en provincie. Die laatste 
verwees voor een reactie naar de ge-
meente, die zelf antwoordde dat helaas 
een vervangende Papiermolentunnel 
niet mogelijk is doordat de ringweg 
op die plek wordt verlaagd. Over de 
vervangende routes langs Hereweg 
en Brailleweg zeggen ze dat die veilig 
genoeg worden uitgevoerd.
Naast de tussenuitspraak van de Raad 

van State over de fietstunnel is er een 
over de vleermuizen die de tunnel 
gebruiken. En de Fietersbond zelf heeft 
het ook nog niet helemaal opgegeven. 
We zijn nog in overleg of alternatieven 
van Foppe Nieuwenhuis, die op dit vlak 
onderlegd is, technisch mogelijk zijn. 
Als dat zo is zouden we dit in grotere 
kring wereldkundig kunnen maken, 
zodat partijen die wel in beroep zijn 
gegaan bij de Raad van State ons 
alternatief nog kunnen indienen. Ook al 
is het plan vastgesteld, er is nog geen 
spade de grond ingegaan, dus het 
kan nog relatief goedkoop verbeterd 
worden. Het is toch een beetje vreemd 
om een volwaardig snelwegknooppunt 
aan te leggen ten koste van de voor-
zieningen voor langzaam verkeer?
Het voetgangersviaduct dat nu gepland 
is, wordt wel 'fietsvriendelijk' gemaakt, 
met een helling van 4 % waardoor de 
geharde wielrijder er fietsend overheen 
kan. Dit viaduct is ook geschikt voor 
rolstoelers en scootmobielers.

Helperzoomtunnel
Om een voor de fietsers goede 
oplossing voor de aansluiting van 
de Helperzoomtunnel af te dwingen 
heeft de Fietsersbond een rechtszaak 
tegen de gemeente aangespannen die 
in mei 2015 diende. Wij waren daar 
niet de enigen die een punt tegen de 
Helperzoomtunnel inbrachten. In vier 
uur werden alle bezwaren behandeld, 
waarbij dat van ons slechts vijftien 
minuten in beslag nam. Ons bezwaar 
is ongegrond verklaard omdat de ge-
meente toch al vergevorderde plannen 
had om het fietspad naar de westzijde 
van de Helperzoom te verplaatsen. Dat 
voornemen kenden we, maar dat er 
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ook al werkelijk geld gereserveerd was 
en dit uitgevoerd zou worden, werd pas 
na ons beroep bekend. De gemeente 
start binnenkort met de eerste stappen.
We zijn blij dat er in ieder geval een 
betere oplossing komt dan in het 
oorspronkelijke plan getekend was. 
Alhoewel er binnen de Fietsersbond 
nog mooiere alternatieven geschetst 
zijn, en niet iedereen in Helpman blij is 

met een tweerichtingenfietspad voor 
de deur.

Emmy in 't Veldt, met dank aan Foppe 
Nieuwenhuis

Herinneringen bij 40-jarig bestaan 
afdeling -----------------------------------------
Met een aantal oud-
actieven heb ik een 
avondje 'goeie ouwe 
tijd' herdacht.
Er waren in het 
begin vooral studenten 
actief, en een enkele 
ambtenaar die in die 
hoedanigheid soms 
z'n zelfgeschreven 
bezwaarschriften 
afhandelde. Sommige 
leden waren ook 
politiek actief in een 
verkeerswerkgroep.
De bond was veel meer 
een actieclub dan nu. 
Er konden wel drie of 
vier bakfietsen en een 
transportfiets worden gebruikt. Voor 
acties werden daar hele stellages op 
getimmerd waardoor een bakfiets een 
soort kraam werd. Iemand is met zo'n 
bakfiets een keer helemaal naar Assen 
gefietst, voor de fietsvierdaagse. Daar 
mocht de bond niet staan: het beste 
wat je kunt hebben, want dan heb je 
publiciteit! Onderweg helaas een lekke 
band...

In het begin waren er 
1000 leden, waarvan 
80 % in de stad. 
Er is jaren gesproken 
over hoe er meer 
actieve leden kwamen, 
wel waren er ook jaren 
dat het goed ging. Een 
paar jaar waren er wel 
tien mensen die overal 
bij betrokken waren: 
elke maand vergaderen 
en acties voeren. 
Vrijwilligers zijn geen 
professionals waardoor 
dezelfde discussies 
vaak weer terugkwa-
men. Later kwamen 
er juist geen jongeren 

meer bij. Overigens heeft een van 
hen als student sigaren leren roken (!) 
omdat de anderen dat deden.
In de bakfietsen zat ook ledenwerfma-
teriaal en er werd flink verkocht: stic-
kers 'Blij dat ik Fiets' als tegenhanger 
van de ANWB 'Blij dat ik rij', buttons 
en bijvoorbeeld een poster over het 
ruimtegebruik met auto's, de bus en op 
de fiets. Met de verkoop konden acties 
weer betaald worden. 

ALV en Thema-avond Binnenstadsvisie
Kom 23 maart naar de thema-avond! 
Opgave is voor ons erg handig: 
groningen@fietsersbond.nl.
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Omdat 
Groningen 
begin jaren 
'70 achter-
liep kon de 
bond in het 
begin voor 
àlles actie 
voeren:
Dat fietsers 
in eenrich-
tingsstraten 

ook tegen de richting in mochten, met 
een eigen bord 'verboden voor auto's', 
dat paste op het bord 'verboden in 
te rijden'. Ze gingen dat eerst bij het 
politiebureau opplakken en werden dus 
achterna gezeten en opgepakt, met pu-
bliciteit in het Nieuwsblad als (gepland) 
gevolg. Daarna kon elke 
fietsvriendelijke Groninger 
een doe-het-zelfpakket op-
halen voor de eigen straat. 
Ook zijn ze eens opgepakt 
omdat ze de fietsenrek-
ken – bedolven onder zand 
bij het gesloopte Van Hall 
Instituut – weghaalden om 
die bij de Oosterpoort neer 
te zetten. Ze werden toen 
op heterdaad betrapt en van 
diefstal beschuldigd.
Bij een benzinesta-
tion aan de Van Ketwich 
Verschuurlaan en aan de 
Europaweg stonden de 
haaietanden onhandig voor 
fietsers dus tekenden ze zelf 
andere. Op verkeerslichten 
plakten ze 'rechtsaf door rood voor 
fietsers'-stickers.
Vroeger kon je met de auto helemaal 
rond de Grote Markt plus de stadhui-
zen en het Goudkantoor rijden. Op een 
nacht hebben ze de werkgroep 'de fiets 

krijgt niets' van Vera geholpen met de 
wijziging van drie autostroken in twee 
autostroken plus twee fietsstroken, in 
de Guldenstraat. Bij het oefenen in de 
grote hal van Vera kwam de stemming 
er goed in, zowel door de drank als 
door de tijdsduur: in de stad was er 
steeds nog politie. Pas om 4 uur 's 
ochtends konden ze toeslaan en ging 
het razendsnel: in een kwartier was de 
hele belijning vernieuwd. Ondanks de 
uitkijk werden er twee van de ongeveer 
dertig deelnemers opgepakt. De politie 
hield hen vast omdat ze de verfsoort 
wilde weten voor de schoonmaak. Ook 
kregen de actievoerders uiteindelijk bij 
de kantonrechter een waarschuwing.

In de Nieuwe Ebbingestraat werden 

gele, niet van echt te onderscheiden 
parkeerbonnen uitgedeeld, als actie 
tegen foutparkeren en voor meer 
fietsenrekken. En voor een actie tegen 
de prijsverhoging van de strippenkaart 
kochten ze flink wat strippenkaarten 
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voordat de prijsverhoging inging en 
verkochten die later tegen de oude 
prijs, dus het kostte niks. 

Toen in september 1977 een links col-
lege van B&W het Verkeerscirculatie-
plan (VCP) invoerde was er een 
omslag bij de gemeente: meer pro 
voetganger en fiets. Het beleid ken-
terde weer wat toen er parkeergarages 
in de binnenstad kwamen; toen hebben 

ze stencils uitgedeeld.
De 'autoverschrikker' is door afdeling 
Groningen vanuit Berlijn ingevoerd in 
Nederland. Dit was een rood bordje 
aan je bagagedrager om te zorgen 
dat auto's niet te dicht langs je reden. 
Sommigen maakten er een spijker aan 
voor een kras op de lak...
Net als nu was er vroeger eens 
per jaar een fietstocht, maar meer 

actiegericht, bijvoorbeeld tegen 
de autotoegankelijkheid van het 
Noorderplantsoen. De bakfietsen reden 
daarbij ook mee, met een doedelzak-
speler erop.
In de aanloop naar het stadsbalkon bij 
het station was er een actie over de 
te lage hoeveelheid fietsenrekken die 
daar zouden komen. Er werden fietsen 
geteld met als conclusie dat er (maar!) 
750 extra plaatsen bij moesten komen. 

In het verleden ging het hierover ook 
al eens: op zondag 21 november 1976 
telde de bond in samenwerking met ir. 
Dijksterhuis van de NS in totaal 4000 
stallingsplaatsen rondom het station. 
Ze troffen 300 fietsen buiten de rekken 
aan. Ook toen werden al fietsen door 
de gemeente verwijderd. Het klimaat 
was fiets-parkeer-onvriendelijk. De 
ENWB stelde daarom voor om 6000 
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plaatsen voor fietsen te realiseren. 
Nu zijn er in het hele stationsgebied ± 
10.000 stallingsplaatsen.

De acties hebben wel nut gehad. Er is 

ook over projecten meegepraat. Er was 
een ontwikkeling van actievoeren naar 
overleg met overheden, maar het ging 
ook wel in een golfbeweging. Overleg 
kon soms een actie voorkomen. Met 
wethouder Jacques 
Wallage schreef de 
bond mee aan de 
fietsnota's; ook was er 
regelmatig overleg met 
de ambtenaren. Maar 
als dat nodig was werd 
er weer actiegevoerd.
Acties kwamen goed in 
het Nieuwsblad van het 
Noorden, dat tevoren 
uiteraard altijd getipt 
werd. Ook zorgden ze 
voor een persbericht 
en een mooie foto. 
Dat hielp dan voor het 
overleg erna. Ook 
stuurden ze ingezonden 
brieven – soms met 

toestemming onder andermans naam, 
om daar wat diversiteit in te krijgen.

Studenten van toen nog de TU Twente 
ontwierpen slimme en goedkope 

fietsbruggen in het fietsbruggenprojekt. 
Daarna volgde aanbieding van het 
rapport door rector-magnificus Harry 
van den Kroonenberg, met de jonge 
wethouder Jacques Wallage erbij, en 

een tentoonstelling 
in het gemeentelijk 
voorlichtingscentrum. 
Aanleiding voor dit 
project was een ‘fiets-
brug’ over het Hoendiep 
bij de Rembrandt van 
Rijnstraat/Admiraal de 
Ruyterlaan: 12 of 13 
meter breed, geschikt te 
maken voor auto’s maar 
betaald uit fietsbudget.

Als test om Fietsstad te 
worden werd een paar 
maal de Fietsbalans 
uitgevoerd: een route 
werd zowel met auto 
als fiets afgelegd. In 

Van links Naar rechts: Hanneke Graatsma, Prof Van den Kroonenberg, Martin Bloemkolk, 
wethouder Jacques Wallage
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Groningen was de fiets het snelst, in 
Hoogezand de auto. In 2002 werd 
Groningen fietsstad.

Halverwege de Hoornsedijk stond een 

bord met Eerste Hulp Voor Fietsen – 
een fietspomp – en informatie van nog 
de ENWB.

Een van de grootste successen is 
'Geen gat in de Grote Markt', de actie 
om geen parkeergarage middenin 
de binnenstad te krijgen. Kleinere 
successen waren dat er na jarenlange 
onderhandeling een verbetering kwam, 
bijvoorbeeld in omleidingsroutes. Met 
een bepaalde politiecommandant 
konden ze goed overweg. Ook een 
groot succes is dat de fiets op de kaart 
is gezet. Als pressiegroep kwam de 

Fietsersbond goed in beeld en werd 
serieus genomen. Bijdragen van de 
bond kwamen in de gemeentelijke 
stukken.

Wat is het verschil met nu? In de tijd 
van de ENWB was er in de stad bijna 
niets voor de fiets. Groningen liep 
landelijk aanvankelijk gewoon achter, 
bijvoorbeeld met het eenrichtingsver-
keer. Dat veranderde langzaam na 
invoering van het VCP. En nu hoort 
Groningen al jaren bij de koplopers. 
Dat maakt de positie van een belan-
genvereniging een andere: minder 
actie, meer overleg van tevoren – wat 
vaak wel zo effectief is, al lijkt het dan 
minder spannend...

Màrria van Winkel, met dank aan 
Maarten Schalij, Willem de Witt, Marcel 
Bloemkolk, Janwillem Compaijen, 
Harrie Miedema en Bart Mol

ALV en Thema-avond 
Binnenstadsvisie

Kom 23 maart naar de thema-avond! 
Opgave is voor ons erg handig: 

groningen@fietsersbond.nl

Jaarvergadering 
met binnenstadsvisie, 

23 maart 20.00 uur, De Holm
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Fietstocht naar mijn geboortestad 
Bandung -----------------------------------------
Ik vertrok van Schiphol en landde 
in Indonesië op het Sukarno-Hatta-
vliegveld. Daar vandaan fietste ik 
naar Tanjung Priok, ten noorden van 
Jakarta. Tanjung Priok is een haven-
stad waar ik als tweejarig jongetje 
uit vertrok. Ik wilde nog wat 
zien van het oude, maar dat 
kon ik niet terug vinden. Wel 
het treinstation dat tijdens de 
Nederlandse tijd is aange-
legd. Daarna fietste ik naar 
Rawagadé.
Hier werden 400 Indonesische 
mannen door Nederlandse 
militairen vermoord; ik had nog 
een gesprek met één van de 
weduwen. Ik vond het moeilijk 
omdat ik als zoon van een 
KNIL-militair voor haar stond 
en omdat ik ervan overtuigd 
ben, dat Molukse KNIL'ers aan dit 
bloedbad hebben meegedaan.
Hier heb ik een slaapplaats gezocht 
om de volgende dag verder te fietsen. 
Ik sliep al op tijd, omdat de duisternis 
vrij vroeg inviel. Maar voordat ik ging 
slapen hoorde ik geluiden en zag ik 
dieren die in de tropen thuishoren. 
Bijvoorbeeld kakkerlakken, kleintjes 
en grote van vier cm en zwarte ratten 
die de straat overlopen. En ik vroeg 
welke dieren het waren. Een jongen 
die bij me zat, zei: "Tikus (muis)". In de 
Indonesische taal heb je geen ander 
woord voor ratten, zij gebruiken het 
woord muis ook voor rat. En je ziet 
veel platgereden ratten, zoals egels 
in Nederland. 's Morgens tijdens het 
baden zijn er ook hagedissen in de 
badkamer tegen de muren te zien, zij 

worden de “Tjitjak” genoemd en zij 
kunnen krijsen.

Na twee dagen ging ik verder op 
de fiets naar Jakarta, dat in de 
Nederlandse tijd Batavia heette. 

Het was heel erg druk met auto's en 
scooters en enkele straten stonden 
nog blank. Er was namelijk een 
overstroming geweest, terwijl het in 
Jakarta niet eens had geregend. Het 
had in de bergen (in Bogor en omge-
ving) wel hard geregend en het water 
stroomde Jakarta in. Smogvorming 
door de uitlaatgassen van de auto's 
en scooters is de oorzaak van de 
overvloedige regenval.
Van Jakarta fietste ik verder naar 
Cimahi, waar een grote kazerne stond 
van de KNIL en waar parachutisten 
van de KNIL waren gelegerd.

Daarna fietste ik naar Bandung, mijn 
einddoel. Ik gebruikte Bandung als 
uitvalbasis, om van hieruit de provincie 
Sunda (op Java) te bekijken. Maar ook 
om aan de groep Javanen in Bandung 
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voorlichting te geven over 
diabetes. Hier komen veel 
diabeten voor, maar zij zijn te 
arm om medicatie te kopen of 
naar een dokter te gaan.
De wegen hier zijn slecht, 
alleen de snelwegen zijn vrij 
goed te berijden, maar de 
binnenwegen zitten vol met 
kuilen, het is voor een fietser 
dus goed uitkijken. Al je niet 
op de grote wegen fietst maar 
op de dorpswegen is het zo 
smal dat je er maar met één 
enkele fiets overheen kan, 
tegemoetkomend verkeer 
moet wachten.
Ik heb verschillende malen een lekke 
band gehad, het plakken van de band 
ging heel vlot. De mensen zijn bereid-
willig om te helpen. Ook een slaap-
plaats was geen probleem, ik kon en 

Een ereveld van militairen die tijdens de politionele 
acties zijn gesneuveld

mocht bij mensen thuis slapen. Alleen 
moet je niet naar de hygiëne kijken en 
douchen is er niet bij, je baadt door 
koud water over je heen te gooien.

Julianus Anthony

Oproep Snelbinder digitaal 
Wil je papier en porto besparen geef je dan op voor de digitale versie van de 
Snelbinder. Mail hiervoor je e-mailadres naar groningen@fietsersbond.nl, met naam 
en adres of lidnummer.

Slimme Route door Park Selwerd ------------
De slimme route vanuit de binnenstad 
en de Korrewegwijk naar universi-
teitscomplex Zernike wordt op het 
deel door Park Selwerd maar liefst 
4,5 m breed. Hier toont de gemeente 
Groningen oog voor de toekomst.
Voet- en fietspad worden omgedraaid 
zodat de mooiere bomen langs de 
rand kunnen worden gespaard – voor 
de aanleg moeten er sowieso bomen 

worden gekapt.
In het park zijn er een paar fietspaden 
die de Slimme Route kruisen. De over-
steken daar worden telkens gemaakt 
in twee keren, er kan dus gewacht 
worden tussen de twee rijrichtingen 
van de Slimme Route in.

Màrria van Winkel
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Tour de Natur 2016 GRONINGEN-Kiel 
23 juli - 6 augustus -----------------------------
Oproep
De Tour de Natur start in Groningen 
op 23 juli. De deelnemers zul-
len op 22 juli aankomen op het 
station. De organisatie vraagt of 
wij (Fietsersbond) de deelnemers 
Fietsstad Groningen kunnen laten 
zien. Dat lijkt ons leuk, en daarvoor 
hebben we een aantal vrijwilligers 
nodig om te gidsen en te vertellen. 
Geef je op om daaraan mee te 
helpen! 06 20193039 (Anneloes 
Groenewolt) of groningen@fietsers-
bond.nl.

Je kunt ook meefietsen. Gabriëlla 
Hendriks laat ons hierover het vol-
gende weten.
De Tour de Natur is in 1991 ontstaan 
uit verzet tegen de ‘Thüringer-Wald-
Autobahn’.  Sindsdien trekt de 
fietstocht elk jaar door Duitsland en 
zet daarbij thema’s uit de verkeers-, 
energie- en vredespolitiek op de kaart. 
De demonstratiefietstocht is een 
initiatief van vrijwilligers, op basis van 
zelforganisatie en basisdemocratie. 
De Tour de Natur verbindt ontspannen 
fietsen met politieke betrokkenheid. 
Uit Nederland komen veel goede 
ideeën over fietsverkeer, daarom 
begint de Tour de Natur op 23 juli 2016 
voor het eerst in Nederland en wel in 

de provincie Groningen. In twee weken 
fietsen we van de stad Groningen 
langs de Duitse Noordzeekust en door 
Sleeswijk-Holstein naar het eindpunt 
Kiel op 6 augustus. Onderweg 
passeren we de Weser en Elbe en 
komen we door de steden Oldenburg, 
Bremerhaven, Cuxhaven en natuurlijk 
Kiel. De etappes zijn tussen de 30 en 
50 kilometer. Enkele dagen fietsen 
we niet zodat we workshops kunnen 
organiseren en acties voorbereiden.
Onder het motto “Actief – milieubewust 
– volhardend” snijdt de demonstratie-
fietstocht actuele milieuthema’s aan. 
Groningen en Kiel laten zien hoe je de 
fiets als klimaatvriendelijke vorm van 
mobiliteit kunt stimuleren. De fietstocht 
zelf is zo milieuvriendelijk mogelijk op-
gezet: naast het fietsen zelf zijn er puur 
plantaardige maaltijden – biologisch 
en het liefst regionaal. De deelname 
aan alle maaltijden kost tussen de 10 
en 24 euro per dag. Kinderen kunnen 
gratis meefietsen. De honderd tot 
tweehonderd deelnemers overnachten 
in sportzalen of in eigen tent.
Actuele informatie over de Tour de 
Natur in het duits vind je online op 
www.tourdenatur.net, bellen kan ook: 
0049 351 4943354.

Anneloes Groenewolt

Oproep Versnelling

Heb je nog nooit de digitale nieuwsbrief Versnelling ontvangen? Dan hebben wij niet je 
(juiste) e-mailadres. Geef dat door op groningen@fietsersbond.nl, met naam en adres 
of lidnummer.
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Fietsroutes Plus --------------------------------
Een Fietsroute Plus is breder en 
comfortabeler dan een gewoon 
fietspad. Zo’n route moet het fietsen 
prettiger en veiliger maken, waardoor 
voor afstanden tot vijftien kilometer 
meer mensen op de fiets stappen. 
De provincie Groningen is al enkele 
jaren bezig om zulke fietsroutes aan 
te leggen. Groningen-Zuidhorn is 
inmiddels gereed. De gebruikers geven 
het 3,5 meter brede betonnen pad 
een dikke voldoende. Aan de route 
tussen Groningen en Bedum wordt 
nog gewerkt. De oude verbinding was 
onveilig, vaak smal, niet comfortabel 
en lag dicht naast de weg. Het grootste 
stuk, tussen Bedum en bouwmarkt 
Hornbach, is klaar. Het nieuwe beton-
nen fietspad wordt 3,5 meter breed 
en komt op de meeste plekken op 6 
meter van de weg te liggen. Zaken als 
verlichting, beschutting en schuilmoge-
lijkheden krijgen extra aandacht.

Daarnaast zijn er plannen voor 
Fietsroutes Plus tussen Groningen 
en respectievelijk Ten Boer, Winsum, 
Leek en Haren.
Fietsers tussen Groningen en Ten 
Boer maken het meest gebruik van 
het fietspad langs de provinciale weg 
N360 tussen Groningen en Delfzijl. 
Het staat bekend als een van de drie 
gevaarlijkste fietsroutes in de provincie. 
Provinciale Staten hebben eind vorig 
jaar het ‘maatregelenpakket’ vast-
gesteld. Dit houdt kort gezegd in het 
opwaarderen van de Stadsweg tot een 
fietspad van 3 meter breed, dat beter 
moet aansluiten op de fietsroute door 
Lewenborg (Midscheeps). De bedoe-
ling is om najaar 2016 met de aanleg 
van het ca. € 4,5 miljoen kostende pad 

te beginnen. Tegen het plan is opposi-
tie gekomen vanwege o.a. aantasting 
van natuurwaarden. Een maatregel 
voor het pad langs de N360 is het 
verbeteren van de verharding bij Ten 
Boer en het verkeersveiliger maken 
van verschillende kruispunten.
De Fietsroute Plus tussen Groningen 
en Winsum is al ver in het planstadium.
Het traject naar Leek is lastiger, want 
hoewel er prachtige routes denkbaar 
zijn door het groene gebied, blijkt dat 
moeilijk te realiseren i.v.m. de natuur-
wetgeving. Het lijkt in de praktijk toch 
uit te komen op een route langs de A7.

Fietsroute Plus Groningen-Haren en 
Helperzoomtunnel
Het is de bedoeling deze Fietsroute 
Plus met voorrang aan te leggen. Door 
de aanleg van een nieuwe woonwijk 
in Haren-Noord en nieuwbouw van het 
Zernike College wordt er in de toe-
komst namelijk meer drukte verwacht 
langs onder meer de Helperzoom. En 
in Groningen spelen de voorgenomen 
aanleg van de Helperzoomtunnel en 
de aanpak van de Zuidelijke ringweg.
Als Fietroute Plus moet er nu 
langs de Helperzoom tussen de 
Helperzoomtunnel en Saaksumborg 
een vrijliggend fietspad komen van 
minimaal 3,5 meter breed, met voor-
rang van de fietser op het autoverkeer. 
Mogelijk krijgt het pad in het Groningse 
stuk een breedte van 4 meter. De 
totale kosten worden geraamd op ruim 
€ 3,2 miljoen. Om aanspraak te kunnen 
maken op een rijkssubsidie van € 1,1 
miljoen moet de fietsroute uiterlijk in 
2017 klaar zijn.
We hadden beroep ingesteld tegen 
de Helperzoomtunnel vanwege de 
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voor fietsers rampzalige oplossing op 
de kruising met de Helperzoom zelf, 
waarover meer te lezen is in het artikel 

over Aanpak Ring Zuid.

Rein Rosing

Interview met Dick Bathoorn, 
fietsliefhebber uit Roden ---------------------
“Auto in de kreukels? Geen proble-
men... Bathoorn nemen” is de leuze 
van de garage
Dit keer geen fietsenmaker, maar de 
eigenaar van een auto-uitdeukbedrijf 
in Roden. Het eerste waar mijn oog 
op valt is een grote foto van een door 
dit bedrijf gesponsorde fietsploeg. Een 
vitrinekast met een fietsbeeldje van 
de energiewachttour, maar ook heel 
veel kleine modellen race-auto's. In 
zijn kantoor noteert Dick op afplaktape 
op zijn bureau wat hij nog moet doen 
die dag. Tijdens het gesprek komen 
er nog wat tape'jes bij; als ik vertrek is 
het hele bureau bedekt. Dick heeft het 
druk vandaag maar weet toch nog tijd 
te maken voor een interview.
Dick Bathoorn is geboren in 1972 en 
kreeg het fietsen met de paplepel 
ingegoten. Zijn moeder fietst ieder jaar 
de Drentse vierdaagse en zijn vader 
was een fanatieke wielrenner. Dick  
heeft op hoog niveau gefietst totdat 
een blessure roet in het eten gooide 
en hij als coach, trainer, organisator 
van wielerevenementen verder ging. 
Daarnaast loopt hij hard – ja ook de 
foto van de 4 Mijl had ik al zien hangen 
in de receptie. Als het maar buiten is, 
is Dick in zijn element. “Ik rijd altijd 
zonder GPS, teller of hartslagmeter, ik 
fiets op gevoel.”
“Ik fiets en loop veel voor mezelf. Ik 
probeer waar mogelijk de wielersport 
en de beginnende sporter te helpen. Ik 
heb zelf veel profijt gehad van de steun 

die ik kreeg 
toen ik ging 
wielrennen.”

Omdat ik, zeker 
op de racefiets, 
Roden een 
ramp vindt om 
doorheen te fietsen, vraag ik hem 
wat hij vindt van het fietsklimaat in 
Noordenveld
Hij kan zich er wat bij voorstellen, maar 
Dick kent Roden zo door en door dat 
hij precies weet waar hij moet zijn op 
de racefiets. Hij vindt het ook niet erg 
om op een schelpenpad te fietsen met 
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zijn dunne bandjes. “Noordenveld heeft 
prachtige routes, je moet ze  echter 
wel kennen, anders rijd je er snel aan 
voorbij. Neem nou bijvoorbeeld het 
prachtige fietspad door de Onlanden. 
Als je hier niet bekend mee bent dan 
kies je snel voor het fietspad langs de 
autoweg, en dat is doodzonde.”

Hoeveel fiets je?
“Als het kan fiets ik naar mijn werk 
vanaf mijn woonplek in Nieuw-Roden, 
op een gewone fiets. Ik heb van de 
zomer meegedaan met een MTB-tocht 
van 100 km.” Als ik hem vertel dat 
wethouder Auwema van Noordenveld 
net een tocht van 200 km bijna geheel 
onverhard heeft gefietst, heeft Dick nog 
meer respect voor hem. Vooral ook 
omdat de wethouder nog maar net op 
de fiets zit. De twee wethouders van 
Noordenveld Alex Wekema en Reint 
Jan Auwema blijken beide gedreven 
fietsers te zijn/te worden. 
Dick fietst nog steeds bij de wieler-
vereniging Groningen in Corpus den 
Hoorn. Hij traint daar zelf, maar geeft 
ook training en coacht een dames-
ploeg. En ja hij sponsort ook een 
damesteam!

Hoe komt een wielrenner in een 
autobedrijf terecht?
“Mijn vader is het bedrijf begonnen en 
ik ben er van lieverlee ingerold.” Dick is 
bedrijfskundige en is nu dus bedrijfslei-
der van een van de vele autobedrijven 
in Roden. Hij houdt ook van auto's, 
zowel oude als nieuwe. Hij organiseert 
ieder jaar een auto-oriënteringsrit met 
de Noordermarkt, en een Oldtimertocht 
in Roderwolde.

Nog wat tips?
Dick raakt niet uitgepraat over goede 

tips die hij heeft als ervaren racefietser. 
Van het aanvoelen van verkeers-
situaties tot het rijden in een waaier. 
Het niet op slot zetten van je elleboog 
tot vooruit kijken om te anticiperen. 
Gebruik maken van de wind en 
natuurlijk het draaien in een groep. 
Bij het afscheid spreek ik met Dick af 
dat  ik graag eens langskom met mijn 
(dames)fietsgroep om zijn belangrijkste 
tips door te nemen. Want volgens Dick 
zijn het met name de dames die de 
elleboog strekken op de racefiets en 
dat moet anders. Hij draagt zijn kennis 
graag over.

En dus een nieuwe leus: “Weet 
je niet hoe je fietsen moet, geen 
problemen... Bathoorn nemen”.

Nog een aanvulling van Dick
Voor de mensen die graag Roden 
en omgeving willen verkennen op 
de gewone fiets: op de zondag van 
Hemelvaart (8 mei dit jaar) is er de 
jaarlijkse familiefietstocht (28 km of 
meer). Start vanaf 13:00 uur bij Onder 
de Linden in Roden (route uitgezet 
door Dick Bathoorn). 

Hannie Poletiek



-----enige snelbinder jaargang 39 februari 2016
2 4 

Foppe neemt afscheid --------------------------
Vanaf 2003 ben ik lid van de 
Fietsersbond en vanaf 2006 ook actief 
geworden, onder meer door naar 
kerngroepvergaderingen, inloopavon-
den en klankbordgroepavonden te 
gaan: Aanpak Ring Zuid, tramplannen, 
stationsgebied en Fietsroute Plus 
Groningen-Ten Boer.
Wegbeheerders (gemeentes, pro-
vincies, rijk) zijn beter op de hoogte 
van verkeersintensiteiten dan de 
Fietsersbond, dus zij zouden van 
meet af aan in staat moeten zijn een 
robuuste fietsinfrastructuur te maken: 
met dezelfde moeite meteen goed. 
Dat blijkt niet altijd de praktijk, en om 
daar wat aan te doen hebben we 
een checklijst opgesteld: Gewenste 
kwaliteit fietsinfrastructuur. Deze 
lijst zou voor en tijdens het ontwerp-
proces moeten worden geraadpleegd. 
Situaties die goed zijn worden als 
normaal ervaren, situaties die niet 
goed zijn zorgen steeds voor ergernis 
en klachten. Elders in deze Snelbinder 
staan de tips voor de kwaliteit van de 

fietsinfrastructuur.
Als je de nieuwe Fietsstrategie 2015-
2025 van de gemeente Groningen 
doorneemt krijg je de indruk dat alles 
ook zonder Fietsersbond prima voor 
elkaar komt. Helaas is de praktijk vaak 
weerbarstiger: in ons archief hebben 
we onderwerpen die tien jaar geleden 
al aangepakt zouden zijn.
Wat tegenwoordig extra speelt is dat 
steeds meer fietsen of fietsachtige 
voertuigen met een grotere lengte, 
breedte of snelheid gebruik maken 
van het fietspadennetwerk. Door deze 
toename is een schaalsprong �nodig 
naar een royalere fietsinfrastructuur.
Ten slotte: ik heb besloten te stop-
pen met vrijwilligerswerk voor de 
Fietsersbond. Als er een leuke klus 
langs komt is er een kleine kans dat ik 
die nog oppak. Bij projecten waar ik tot 
nu toe betrokken ben geweest blijf ik 
nog wel enige tijd actief, maar ik ga me 
niet meer verdiepen in nieuwe.

Foppe Nieuwenhuis

Fietsinfrastructuur: tips voor de kwaliteit
Fietspaden en -stroken moeten 1) 
natuurlijk, ongekunsteld, logisch zijn; 
2) onderdeel zijn van een efficiënte en 
effectieve fietsinfrastructuur; 3) com-
fortabel te berijden zijn; 4) zo weinig 
mogelijk oponthoud geven; 5) sociaal 
veilig zijn.

Waarop te letten? Voorbeelden:
A. Fietspaden en -stroken breed 
genoeg en voorzien van schuine 
trottoirbandjes. 
B. Bochten ruim genoeg.
C. Overal, dus ook bij bochten en 

kruisingen, voldoende profiel van vrije 
ruimte: geen straatmeubilair vlakbij 
fietspad of -strook.
D. Een vlak wegdek zonder hobbels, 
kuilen en obstakels. Te denken aan:
* Geen verdiepte of verhoogde putten 
of kruisende waterafvoergoten
* Verkeersdrempels waar je langs kunt 
fietsen in plaats van eroverheen, ook 
als er geparkeerde auto's staan
* In-/uitritconstructies (die de voorrang 
regelen) niet te stijl
* Verkeersremmers als bloembakken 
moeten rechts daarvan door alleen 
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fietsers te passeren zijn
* Zo min mogelijk paaltjes, met goede 
inleidende markering
E. Drukke en gevaarlijke kruisingen 
ongelijkvloers maken, of anders:
* Zo veel mogelijk voorrang voor 
fietsers
* Waar fietsers geen voorrang hebben 
en bij verkeerslichten ruime opstel-
plaatsen zowel in de lengte als de 
breedte
* Korte fietswachttijden bij verkeerslich-

ten; liefst 2 x groen per cyclus
* Ook voor fietsers voorsignalering bij 
verkeerslichten
F. Waar wegen zonder fietspaden of 
-stroken uitkomen op een voorrangs-
kruising, staan naar rechts afslaande 
auto's vaak in de weg voor afslaande 
fietsers. Daarom op het laatste deel 
voor de kruising wel een fietsstrook of 
-pad op zo'n weg.

Foppe Nieuwenhuis

Fietspaaltjesinventarisatie Noordenveld --
De gemeente Noordenveld is 
bezig de fietspaaltjes te inven-
tariseren en te bepalen welke 
absoluut moeten blijven staan, de 
rest kan dus weg. Onderafdeling 
Kop van Drenthe werkt hieraan 
actief mee.
Op het Meldpunt van de 
Fietsersbond kunnen alle klachten 
– niet alleen misplaatste paaltjes – 
in heel Nederland worden doorge-
geven. Alles wordt doorgestuurd 
naar de juiste wegbeheerder 
en wij houden ze ook bij, in ons 
afdelingsgebied. 
www.fietsersbond.nl/meldpunt.

Màrria van Winkel

Oproep Snelbinder Digitaal

Wil je papier en porto besparen geef je dan op voor de digitale versie van de 
Snelbinder. Mail hiervoor je e-mailadres naar groningen@fietsersbond.nl, met naam 
en adres of lidnummer.
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Geef input voor de Provinciale 
Fietsstrategie! ----------------------------------
De provincie Groningen – gedepu-
teerde Gräper – gaat dit jaar met 
gezwinde spoed een Fietsstrategie 
opstellen. Afgelopen jaar is een motie 
hierover van GroenLinks, D66 en de 
ChristenUnie in Provinciale Staten 
aangenomen.

Wij zijn als Fietsersbond uitgenodigd 
voor de bijeenkomst van de klankbord-
groep die al binnenkort plaats vindt. 
Ook ons landelijk bureau zal daar 
vertegenwoordigd zijn. Welke onder-
werpen gaan wij specifiek inbrengen? 
Wij weten natuurlijk niet alles over de 
knelpunten in de gemeenten die veel 
landelijk gebied hebben. Uiteraard 
zal het probleem van de fietsende 
schoolkinderen op landbouwwegen 
aan de orde komen. Hoe gaat dat als 

er straks nog meer scholen verdwij-
nen? Worden de afstanden dan niet 
te groot om te fietsen? Welke routes 
zijn dan nog veilig om te fietsen? Waar 
fietsen zoveel kinderen dat er geld 
kan worden geïnvesteerd in aparte 
fietspaden? Of in andere maatregelen? 
Let wel: het gaat om de hoofdlijnen van 
een aanpak. Kuilen in de weg komen 
ergens anders aan bod.
Maar als u ideeën hebt over de 
onderwerpen/problemen die voor de 
Fietsstrategie aan de orde moeten wor-
den gesteld, of u hebt suggesties hoe 
dat zou kunnen worden aangepakt, 
geef ze aan ons door! groningen@fiet-
sersbond.nl of p/a Zwanebloemstraat 
15, 9731 CH Groningen.

Anneloes Groenewolt

Gezien in Schotland en Italië -----------------
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Zoals ik eerder 
vertelde is mijn super 
opvouwbare vouw-
fiets een onmisbaar 
onderdeel van mijn 
actieve leven; mijn 
overnachtingskleren 
en teken- en schil-
derspullen zitten dan 
in de voortas.
Zo arriveerde ik op 
1 november vorig 
jaar in Utrecht voor de Klimaatloop 
naar Parijs.  Het was handig dat ik na 
een snelle schets van de start op de 
Neude  gauw de rest 
weer op de fiets kon 
inhalen. 
Er fietsten die dag 
ook mensen mee; 
sommigen op 
antieke fietsen met 
een heel groot en 
heel klein wiel en 
sommige anderen op 
een vouwfiets. 
Maar ik vond fietsen 
eigenlijk niet hele-
maal 'echt', dus wandelde ik met de 
fiets aan de hand. Bovendien was mijn 
'klimaatgewaad' niet 
handig voor op de 
vouwfiets.
Toen ik kennissen trof 
met een jong dochter-
tje waar de 15 kilome-
ter lange wandeling 
wat ver voor leek 
heb ik haar de fiets 
aangeboden. Zij heeft 
vol vreugde iedereen 

Belevenissen met de vouwfiets: 
Climate Miles ------------------------------------

voorbij gefietst, weer 
gewacht, en zo kon 
ik lopen en mijn fiets 
de klimaatmijlen zelf 
afleggen.
Het was prachtig 
warm zonnig weer. 
Urgenda had een 
mooie landelijke 
route uitgestippeld 
met een thee-
pauze bij het Milieu 

Educatief Centrum in Nieuwegein.
Tenslotte staken we de Lek over naar 
het oude stadje Vianen. We waren met 

velen dus de pont 
moest een aantal 
keren overvaren. 
Ik wachtte op de 
laatste oversteek 
en zat rustig op 
een bankje de 
ondergaande zon te 
tekenen.
 
Dat bleek een 
uitnodiging voor 
de tv-ploeg om 

mij tekenend en vervolgens met mijn 
'klimaatgewaad' uitvoerig te registre-

ren:
npo.nl/
mijlpalen-voor-
parijs/01-11-2015/
POW_02984207, 
of typ bij Google in: 
mijlpalen voor parijs 
01-11-2015

Wietske Jonker-ter 
Veld



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 spelfouten, 
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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