
snelb
in

der

afdelingsblad 

fietsersbond  afdeling Groningen 

jaargang 36 nummer 2

juni 2013

Deadline volgende Snelbinder: 29 september 2013

Jaarlijkse

fietstocht: 

hoe naar 

Ten Boer? 

Zie blz 4, 

Geef je op.

DIGITALE NIEUW
SBRIEF OMW

ENTELING

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



-----snelbinder nummer 2 jaargang 36 juni 2013
2 

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

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

Drukwerk Snelbinder
‘t Hartje, Groningen

Oplage Snelbinder
1300

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

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

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

-- 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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DEADLINE VOLGENDE SNELBINDER: 29 SEPTEMBER 2013

--REDACTIONEEL--------------------------------

Beste leden, met deze Snelbinder kunnen jullie heel goed zelf actief 
worden, want het barst van de oproepen!
Waar kun je allemaal aan meedoen:
de voorbereiding op de schouw van Station Euroborg, de jaarlijkse 
fietstocht op 8 september, de algemene bijpraatavond op 17 sep-
tember, bedenken van fietsonderwerpen voor de partijprogramma's 
van de gemeenteraadsverkiezingen 2014, (de voorbereiding voor) de 
e-bikedagen voor senioren in de provincie, doorgeven van misstanden 
op het vernieuwde landelijke Meldpunt, die meldingen in de gaten 
houden voor de afdeling. Verder: geef je huidige e-mailadres door 
als je nog niet de digitale nieuwsbrief Omwenteling ontvangt, meld je 
eventueel af voor de papieren Snelbinder, en tot slot: lever uiterlijk 29 
september je kopij in voor de volgende Snelbinder.
Na al het aanmelden, doorgeven en inleveren:
een welverdiende heerlijke (fiets)zomer gewenst!

--SCHOUW STATION EUROBORG-----------------

Binnenkort gaat het OV-platform een schouw uitvoeren voor het station 
Groningen-Euroborg. De Fietsersbond kan aangeven of er nog knel-
punten zijn voor fietsers. Graag aan- en opmerkingen opsturen voor 
eind juni naar Hannie Poletiek: hanpoletiek@gmail.com. Hieronder een 
lijst met aandachtspunten.

Aandachtspunten voor fietsers bij stations

Aanrijroute op de fiets 
Vanaf de stationkant?
Vanaf de andere kant?
Denk aan: helling, trap, breedte, aansluiting op stalling, kruising met 
andere verkeerdeelnemers, bewegwijzering, route onder of over spoor, 
spoorbomen of zigzagdoorgang enz…
lees verder op blz 4
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Fietsenstalling
Aan de stationkant?
Aan de andere kant?
Denk aan: overdekt of 
open, bewaakt of niet 
bewaakt, fietsenrek, 
aanbindmogelijkhe-
den, sociale veiligheid, 
boven-/onderrekken�, 
ruimte voor bijzondere 
fietsen met mandjes 
en zitjes, voorzienin-
gen voor fietskarren, 
oplaadpunten voor 
elektrische fietsen, 
bewegwijzering, 
openingstijden enz…

Fiets mee in trein
Hoe gemakkelijk kom je van het fietspad op het spoor?
Kaartjesautomaat voor fietskaartje? Voor Arriva € 3,50 en voor NS 
€ 6,-. Is dit duidelijk aangegeven? En makkelijk te kopen?

Hannie Poletiek

--PRESENTATIES BIJ 
JAARVERGADERING--

Op 11 maart was de jaarvergadering, 
met een presentatie over de Gezonde 
Stad van landschapsarchitect Mathijs 
Dijkstra en de visie van onze afdeling 
op de Fietsontwikkelingen Groningen 
(stad) door ons lid Emmy in 't Veldt. 
Deze zijn terug te vinden op de web-
site: http://groningen.fietsersbond.nl/
bereikbaarheidstad.

Màrria van Winkel

--JAARLIJKSE FIETSTOCHT OP 8 SEPTEMBER-----

Het plan is om op 8 september de twee mogelijke routes (Stadsweg 
of Rijksweg) voor de Fietsroute-plus van Groningen naar Ten Boer te 
fietsen. In Ten Boer wordt dan de inwendige mens gesterkt met iets 
lekkers.
De provincie Groningen heeft zich voor deze route breed laten 
adviseren door de gebruikers; ook de Fietsersbond heeft meegedacht. 
Voorlopige conclusie is dat de Stadsweg favoriet is. Belangrijk is wel 
dat de route door Lewenborg ook duidelijker wordt. Op de fietstocht 

DEADLINE VOLGENDE SNELBINDER: 29 SEPTEMBER 2013
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kunnen we bekijken hoe die route er nu 
bij ligt.

Geef je op voor de fietstocht
De fietstocht begint om 13.30 uur bij het 
Groninger Museum. Wil je meefietsen geef je 
dan op, onder vermelding van naam en adres, 
en hoeveel mensen er mee gaan. Dit kan (liefst) 
per e-mail op hanpoletiek@gmail.com, of 
telefonisch op 050-5264146, spreek eventueel 
in. Laat altijd genoeg contactgegevens 
achter, dan kunnen we het je laten 
weten als de tocht onverhoopt niet 
doorgaat door slecht weer.

Màrria van Winkel

--(Anders) Leren fietsen: een avontuur!---

Pas toen ik in 2009 een groep vrouwen leerde fietsen, besefte ik hoe 
moeilijk het voor een volwassene is om de vaardigheid aan te leren. De 
angst overwinnen en het evenwicht bewaren zijn de grootste obstakels. 
Eerder dat jaar zag ik in de Vogelvrije Fietser een oproep aan leden die 
interesse hadden om fietsdocent te worden. Ik meldde me aan en ging 
drie zaterdagen naar Utrecht. Samen met een dozijn andere cursisten 
uit het hele land werd ik klaargestoomd als fietsdocent voor senioren, 
oud- en nieuwkomers en kinderen. We moesten bovendien bewijzen 
dat we les konden geven aan groepen. Bij Vrouwencentrum Jasmijn 
heb ik mijn stage gedaan en ik heb de cursus  afgerond. Sindsdien ben 
ik op de website van de Fietsschool te vinden als fietsdocent voor de 
stad Groningen en omgeving. Inmiddels heb ik een aantal individuele 
fietstrainingen aan vrouwen en kinderen achter de rug. Een maand 
geleden heeft de eerste mannelijke cursist zich aangemeld.

E-bikes en driewielers
Senioren vind ik een interessante en belangrijke doelgroep. Mobiel 
blijven en tegelijkertijd veilig blijven fietsen is geen vanzelfsprekend-
heid. Wanneer ook een e-bike geen optie meer is, komt steeds vaker 
de driewieler in beeld. De Fietsschool is zich aan het oriënteren op 
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activiteiten die het gebruik van de driewieler (ook in e-uitvoering te 
koop) te stimuleren. In mei heb ik in Utrecht een training gevolgd over 
lesgeven op de driewieler en heb ik er enkele mogen uitproberen. Een 
uitdaging voor je evenwichtsorgaan!

E-bikedagen voor senioren: nu ook in de provincie Groningen
Dit jaar organiseert de Fietsschool e-bike praktijkdagen voor 60-plus-
sers in de provincie Groningen voor senioren die een e-bike hebben 
of er een aan willen schaffen. Soms vinden senioren het lastig om 
te wennen aan het fietsen op de e-bike, het gaat immers sneller en 
voelt anders dan op een gewone fiets. Er zijn signalen dat er vaker 
ongelukken gebeuren doordat mensen hun e-bike niet goed onder 
controle hebben. Fietsdocenten geven presentaties over de e-bike en 
verkeersinzicht en verkeersgedrag. Daarna is er fietsgymnastiek en 
een reactie- en balanstest. Na de lunch kunnen de deelnemers hun 
fiets laten keuren, e-bikes uitproberen en een behendigheidscircuit 
rijden. Tot slot is er een fietstocht door de gemeente.

Leden gezocht – oproep
Dit jaar zijn er vier e-bikedagen in de provincie Groningen: in Leek 
(26 juni), Delfzijl (20 september) Haren (23 september) en Oldambt/
Winschoten (3 oktober). Ik neem de organisatie voor mijn rekening 
namens het projectbureau van de Fietsschool. Haren heeft een 
actieve lokale afdeling van de Fietsersbond. Enkele leden hebben 
hun medewerking aan de voorbereidingen voor de e-bikedag in Haren 
op 23 september al toegezegd. De Fietsersbond heeft in de overige 
Groninger gemeenten echter geen lokale afdelingen. Daarom zoek ik 
leden die mij informatie kunnen geven over lastige verkeerssituaties 
en route-informatie in Leek, Delfzijl en Winschoten. Meehelpen op de 
e-bikedag is ook mogelijk.  

Jeannet Stada, fietsdocent
jstada@hotmail.nl.

--DIGITALE NIEUWSBRIEF OMWENTELING----

Niet ontvangen? – Geef je huidige e-mailadres door! (Met je naam 
en adres of lidnummer.) groningen@fietsersbond.nl
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--Afdeling Kop van Drenthe-----------------

De afdeling Kop van Drenthe heeft begin dit jaar veel energie gestoken 
in storende fietspaaltjes. Gemeente Tynaarlo heeft heel bereidwillig 
alle palen geïnventariseerd. Gemeente Noordenveld was wat minder 
toezeggelijk, maar hier en daar hebben ze wel paaltjes verwijderd. 
Een belangrijk argument om paaltjes te laten staan was dat ze nooit 
klachten kregen. We willen fietsers in Noordenveld en Tynaarlo dan 
ook oproepen om storende paaltjes te melden op het nieuwe Meldpunt 
van de Fietsersbond (www.fietsersbond.nl/meldpunt). Meer over het 
Meldpunt elders in deze Snelbinder. Er hoort ook een app bij, dan kun 
je onderweg meteen je melding doen.

In het najaar gaan we de politieke partijen in de gemeente adviseren 
over hun fietsbeleid. Dit in het kader van de komende gemeenteraads-
verkiezingen.

Meer informatie of opmerkingen over Kop van Drenthe: mail met 
kopvandrenthe@fietsersbond.nl of kijk op: 
http://groningen.fietsersbond.nl/kopvandrenthe

Hannie Poletiek

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

De planning is om omstreeks tegelijk met deze Snelbinder ook het 
derde nummer van de digitale nieuwsbrief Omwenteling te verzenden 
naar de e-mailadressen die bij ons bekend zijn. Wil je op de hoogte 
blijven van actueler nieuws dan in de Snelbinder kan worden gegeven, 
geef dan je e-mailadres door. Het betekent niet dat je de Snelbinder 
dan automatisch ook alleen nog maar digitaal krijgt, zie daarvoor 
hieronder.
Er blijken overigens heel wat mail-adressen uit onze ledenlijst niet 
meer te kloppen. Als je nog nooit een Omwenteling hebt ontvan-
gen, hebben we niet je huidige e-mailadres. Als je dit doorgeeft op 
groningen@fietsersbond.nl passen wij het aan. Graag niet alleen je 
voor- en achternaam, maar ook je adres of je lidnummer, zodat we je 
niet door elkaar halen met iemand anders. Zet bij onderwerp: e-mail 
Omwenteling.
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Geen papieren Snelbinder meer ontvangen?
In de Omwenteling staat een link naar de digitale versie van de 
Snelbinder (met de foto's in kleur) op de website. Iedereen die de 
Omwenteling ontvangt (of die regelmatig de website bezoekt) kan er 
dus voor kiezen geen papieren Snelbinder meer te ontvangen. Vind je 
dat een goed idee – minder papier, foto's in kleur – geef dan je voor- 
en achternaam met adres of lidnummer door op 
groningen@fietsersbond.nl. Zet bij onderwerp: Snelbinder digitaal.

Anneloes Groenewolt en Màrria van Winkel

--Fietspad Zuidhorn – Den Horn------------

Zo'n twee maanden geleden is het fietspad tussen Zuidhorn en Den 
Horn feestelijk geopend, en is de naam van het pad bekend gemaakt. 
Fred Stol en Harrie van den Berg openden, onder grote belangstelling!, 
het pad en blikten terug op het proces van de afgelopen drie jaar. 
Vervolgens fietste iedereen achter de versierde fietsen van de kinderen 
uit Den Horn aan, waar de naam van het pad bekend werd gemaakt. 
Uit de 140 inzendingen koos de jury de naam ’t Hornpad. Veel inzen-
ders hadden deze of een vergelijkbare naam ingediend, en de jury 
denkt dat deze naam veel kans maakt om in de volksmond gebruikt 
te gaan worden. De winnaar heeft de cheque voor de ballonvaart in 
ontvangst genomen, en maakt binnenkort zijn vlucht. 
Na de opening hebben wij in ieder geval al vaak gebruikt gemaakt van 
’t Hornpad, 
ofwel naar 
het werk, 
ofwel voor 
een lekker 
fietstochtje. 
Onderweg ko-
men we altijd 
meer mensen 
tegen, dus 
wij hebben 
het idee dat 
’t Hornpad 
zeker in een 
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behoefte voorziet, en voor meer toeristische fietsers richting Zuidhorn 
zal zorgen. Zeker nu ’t Hornpad ook is opgenomen in het fietsknoop-
puntennetwerk van de provincie Groningen! We zijn tevreden over het 
resultaat, en we hopen dat ’t Hornpad voor veel fietsers en lopers een 
vast onderdeel van de route gaat vormen.
Dit was het laatste bericht van de projectgroep. Missie voltooid, en 
fietsen/lopen maar!

Fietspad Beter (Harrie van den Berg, Frank Broersma, Ellen Koen)

--ALGEMENE BIJPRAATAVOND AFDELING 
GRONINGEN-------------------------------------
17 september 20.00 uur, Der Aa-Theater

We kijken terug en vooruit hoe het nu (organisatorisch) gaat met de 
afdeling. Er zijn projectgroepen en werkgroepen, onderafdelingen, een 
website, een papieren Snelbinder en een digitale Omwenteling, een 
bestuur, thema-avonden. Wat vinden we ervan en wat kan beter?
Deze eerste bijeenkomst na de vakantie is in het Der Aa-Theater (van 
Grunneger Sproak), A-kerkstraat 11, 9712 BD Groningen.
Je mag onaangekondigd binnenlopen, maar voor ons is het handig om 
te weten hoeveel stoelen we ongeveer moeten neerzetten. Dus graag 
als het kan, even mailen of je komt, naar: groningen@fietsersbond.nl.

Màrria van Winkel

--GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014---------

Politieke partijen maken zich nu op om hun programma’s voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen op te stellen. Daarin kan nogal 
verschil worden gemaakt voor de fietsers. Het landelijk bureau van de 
Fietsersbond heeft hiervoor al voorwerk gedaan: een 32-puntenplan 
en een begeleidende brief, die kunnen worden aangepast naar de 
plaatselijke situatie.
Heb je zin om mee te denken of vind je dat er onderwerpen in je eigen 
gemeente aan de orde moeten komen, reageer dan naar ons. Dan 
kunnen we kijken hoe we de krachten kunnen bundelen: groningen@
fietsersbond.nl.

Màrria van Winkel en Anneloes Groenewolt
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--“EEN TIK IS EEN LASTIG DING”-----------------

Diverse fietsenwinkels geven korting aan leden van de 
Fietsersbond. De afdelingen houden sinds kort zelf bij 
welke zaken meedoen. Toen hierover contact was met Bob’s 
Tweewielershop in Ten Boer begon eigenaar Bob Veen over de 
volgens hem soms onvoldoende kwaliteit van verrichte reparaties. 
Genoeg reden voor een gesprekje.

Een mooie fietstocht door een weids groen landschap, uitbundig 
bespikkeld met het geel van paardebloemen, eindigt in Ten Boer’s 
nieuwe dorpscentrum, gebouwd in historische stijl. Om de hoek zit 
Bob’s Tweewielershop. Al sleutelend, samen met zijn medewerker 
Gerben, aan de elektrische fietsen van een echtpaar steekt Bob direct 
van wal. Hij vertelt in zijn zaak wel eens reparaties tegen te komen, 
die naar zijn mening de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Neem 
bijvoorbeeld de montage van goedkope, maar kwalitatief slechte 
achterlichten, die na een half jaar de geest geven. Voor een enkele 
euro meer verkoopt hij liever een betrouwbaarder exemplaar met 
dezelfde winstmarge, dat langer meegaat. Je kunt beter meer tijd aan 
reparaties spenderen. De kosten zijn dan weliswaar hoger, maar het 
voorkomt ergernis bij de klant en nawerk voor de fietsenmaker in de 
garantieperiode. Ook het in rekening brengen van hoge uurlonen en 
te veel werktijd zijn de enthousiaste spreker een doorn in het oog. Zijn 
stelling: “Als je 60,- euro per uur vraagt, moet je het ook waarmaken. 
En dus meer kwaliteit leveren.”

Bob, die ruim dertig jaar in het vak zit, zegt dat hij op zijn dertiende 
thuis als beunhaas is begonnen. Toen wist hij al fietsenmaker te willen 
worden. De fietsenwereld verandert snel, o.a. door de komst van de 
elektrische fiets. Dat betekent dat Bob en zijn medewerker hun kennis 
voortdurend moeten bijspijkeren. Dit jaar hebben ze al vier cursussen 
gevolgd. Die opleidingen zijn, geeft hij aan, niet verplicht. Wel verlan-
gen fabrikanten zoals Bosch het volgen van een cursus voor montage 
van specifieke onderdelen.

De zaak beschikt over het BOVAG-keurmerk. Dus komen er periodiek 
inspecteurs op bezoek. Die letten echter niet zozeer op de kwaliteit 
van de uitgevoerde reparaties. Hun aandacht gaat volgens Bob meer 
uit naar zaken als de inrichting van de winkel en de afwikkeling van 
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de garantie. Maar een 
kanttekening is op zijn 
plaats: “Een aangesloten 
fietsenmaker wordt wel 
aan zijn jasje getrokken, 
als er veel klachten over 
hem binnenkomen”. En: 
“Het keurmerk krijg je niet 
zo maar, maar er is geen 
strenge selectie”. 

Bob bepleit meer trans-
parantie. Zijn idee is dat 
leden van de Fietsersbond 
hun fiets van een jaar of 
vijf, zes oud, wanneer 
gebreken zich doorgaans 
openbaren, voor controle 
aanbieden bij verschil-
lende fietsenmakers. 
Collega’s, eventueel uit 
andere provincies, gaan 
na of er goed werk is 
geleverd. De resultaten 
worden vergeleken. Een 
andere mogelijkheid is een fiets te ‘prepareren’ met een defect. Dat 
moeten steekproefsgewijze gekozen fietsenmakers kunnen opsporen. 
Bijvoorbeeld een tik – een lastig ding aldus Bob – die in de praktijk 
vaak voorkomt bij pedaal, crankas, spaken en ketting. Zo’n tik krijg 
je bijvoorbeeld als een spaak wat loszit. “De spaak gaat dan leven”, 
zegt hij. Zijn bedoeling is dat vertegenwoordigers van de Fietsersbond 
vervolgens met de bezochte fietsenmakers in gesprek gaan over hun 
bevindingen. Hierbij kan ook toelichting op de prijsopgave worden 
gevraagd en gehanteerde tarieven vergeleken.

Neemt de Fietsersbond de toegeworpen handschoen op?

Rein Rosing

DEADLINE VOLGENDE SNELBINDER: 29 SEPTEMBER 2013
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--INSPIRERENDE FIETSEXCURSIE ZWOLLE-------

Op 25 mei deed ik in Zwolle mee aan de jaarlijkse fietsexcursie. Zwolle 
is wat kleiner dan Stad, de afdeling bestiert ook alleen deze gemeente.
De samenwerking tussen afdeling en gemeente verloopt wel goed, 
was mijn indruk: tijdens de tocht vertelden een Fietsersbondlid en een 
ambtenaar beurtelings dat ze samen met de andere partij iets hadden 
gedaan. Anders dan in Groningen is het contact er meer op uitvoe-
ringsniveau.
Waar Stad nog wat van kan leren zijn de fietsstraten door 30 km/h-ge-
bieden: doorgaande fietsroutes, niet langs een doorgaande 'autoweg', 
waar auto's te gast zijn. In Zwolle zijn er ook recreatieve paden die 
eveneens voor woon-werkverkeer geschikt zijn, en heel goede fietstun-
nels: waar dat kan zitten er openingen in het plafond, de zijwand is 
wijkend waardoor beter de hele breedte van het fietspad wordt gebruikt 
en heeft een graffiti-werende tegelbekleding.
Voor de presentatie vooraf en foto's van de tocht, zie de website 
van afdeling Zwolle: http://zwolle.fietsersbond.nl/nieuws/geslaagde-
kennismakingsdag-zwolle.

Màrria van Winkel

--NIEUW MELDPUNT FIETSERSBOND-------------

De landelijke Fietsersbond heeft het Meldpunt vernieuwd. Je vindt het 
op www.fietsersbond.nl/meldpunt. Je kunt daar 
ook een app voor de geavanceerde mobiele 
telefoon downloaden, dan kun je onderweg 
meteen je melding doen.
Dit meldpunt is er voor alle hindernissen: 
overbodige/gevaarlijke fietspaaltjes, slecht 
wegdek, vervelende verkeerslichten of gevaar-
lijke situaties voor de fietser. Meld ze!

Ook met goede ideeën kun je terecht bij het 
Meldpunt. Verzamel wel medestanders want 
ideeën gaan pas naar de wegbeheerder (vaak 
de gemeente) als tien mensen het idee steu-
nen.
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Plaatselijke afdelingen kunnen ook wat doen met de meldingen op 
het Meldpunt: in de gaten houden, gebruiken tegenover gemeenten 
en provincies om fietsomstandigheden te verbeteren, en hopelijk na 
enige tijd meldingen als 'opgelost' markeren. Willen we dat als afde-
ling Groningen doen (voor de hele provincie en de kop van Drenthe), 
dan hebben we daar mensen voor nodig. Interesse? Meld je dan aan 
op groningen@fietsersbond.nl. Ook als je eerst extra informatie wilt 
ontvangen.

Hannie Poletiek en Màrria van Winkel

--Aanpak Ring Zuid----------------------------

Op woensdag 29 mei j.l. hebben Foppe Nieuwenhuis, Jacqueline 
Sibbes en Dan van Woerden zich door mensen van de projectorga-
nisatie Aanpak Zuidelijke Ring laten bijpraten over de laatste ontwik-
kelingen. 
Van west naar oost werden de kruisingen van het noord-zuidverkeer 
met de A7/N7 besproken, waarbij vooral de wijzigingen, verbeteringen 
en optimalisaties (nog niet geëffectueerde verbeteringen) werden 
behandeld. Hierbij waren voor ons uiteraard de consequenties voor het 
fietsverkeer van belang.

Hieronder komen de belangrijkste kruisingen aan bod, de andere 
vind je in het langere artikel op onze website: www.fietsersbond.nl/
groningen. Klik door naar Dossiers en dan Zuidelijke Ringweg. Scroll 
eventueel wat naar beneden: het artikel staat onder Laatste Nieuws.

1 Laan Corpus den Hoorn (o.a. Vos 
Interieur) 
Door het realiseren van de nieuwe 
op- en afritten bij de A7 - ten oosten 
van de botrotonde bij de Laan Corpus 
den Hoorn - hoeft het autoverkeer van 
en naar het westen niet meer via die 
botrotonde van en naar de westelijke 
ringweg. Daardoor wordt ook de situ-
atie voor fietsers bij deze botrotonde 
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sterk verbeterd (minder kruisend verkeer en kortere oversteek).

2 Laan van de Vrijheid/Leonard 
Springerlaan (Gasunie met schuin 
tegenover La Liberté) 
Door het ongelijkvloers maken van 
het Vrijheidsplein wordt er ook voor 
fietsers een ongelijkvloerse noord-
zuidverbinding gemaakt tussen De 
Laan van de Vrijheid en de Leonard 
Springerlaan (onder de A7 door). 
Dat is een sterke verbetering van 
de huidige situatie, omdat daarmee 
de bestaande gelijkvloerse kruisingen met de op- en afritten van het 
Vrijheidsplein verdwijnen. Maar voorbij de Springerlaan in noordelijke 
richting moet wegens ruimtegebrek het fietsverkeer waarschijnlijk 
worden omgeleid (om het kantorencomplex met o.a. FNV heen), 
waarna ter hoogte van de Concourslaan de oude parallelroute weer 
wordt opgepakt. Dit ziet er niet heel logisch en aantrekkelijk uit en blijft 
dus een aandachtspunt.

3 Vondellaan/Julianaplein 
Dit is vanwege de ingrijpende recon-
structie bij het Julianaplein een hele 
lastige knoop waarbij fietsers vanuit de 
Vondellaan richting binnenstad enigszins 
een omweg moeten gaan maken (langs 
het Noord-Willemskanaal). Vanuit het zui-
den worden de fietsers bij de Vondellaan 
ter hoogte van het Gomaruscollege naar 
de westkant van de weg gedirigeerd (via 
stoplichten) en zij vervolgen dan hun 
weg langs het Noord-Willemskanaal. De 
op- en afritten van de A28 wordt daarbij 
volgens de huidige plannen gelijkvloers 
gekruist. Er wordt nog onderzocht of dit bij de definitieve plannen kan 
worden verbeterd. Dat is afhankelijk van de technische en financiële 
haalbaarheid. Ook dit is een belangrijk aandachtspunt bij de verdere 
planuitwerking. Er wordt naar gestreefd het fietspad langs het Noord-
Willemskanaal tot de Parkbrug uit te voeren als tweerichtingenfietspad.
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De fietsersbrug ter plaatse van de kruising met de A7 over het 
Noord Willemskanaal t.b.v. oostwestverkeer blijft gehandhaafd maar 
wordt mogelijk iets opgeschoven. De oostwestverbinding richting de 
Rivierenbuurt (ter hoogte van de Maaslaan) blijft intact, maar wordt 
straks gelijkvloers en wordt geregeld d.m.v. stoplichten.

4 De Hereweg 
Deze kruising met de zuidelijke ring-
weg zal sterk verbeteren voor fietsver-
keer omdat de huidige op- en afritten 
hier gaan verdwijnen en daarmee 
ook de daar aanwezige stoplichten. 
Alleen fietsverkeer in zuidelijke richting, 
de stad uit, heeft nog te maken met 
stoplichten i.v.m. het autoverkeer dat 
gebruik maakt van de nieuwe verbin-
dingsweg naast de Maaslaan.

5 Helperzoom/Verlengde Lodewijkstraat 
De huidige noord-zuidroute voor fietsers over het spoor bij de 
Esperantostraat gaat verdwijnen, omdat de spoorwegovergang hier 
wordt gesloten. Dit is wellicht het slechtste onderdeel van het plan voor 
fietsers. De nieuwe tunnel t.p.v. het NS-station Europapark zou dit 
samen met de nog aan te leggen Helperzoomtunnel in het verlengde 
van de HelperBrink gedeeltelijk moeten compenseren.
In de plannen van de aanpak Ring Zuid is een nieuwe fietsverbinding 
ter hoogte van de Esperantotunnel wel opgenomen als zogenaamde 
optimalisatie. Dat betekent dat realisatie niet vaststaat, maar afhanke-
lijk is van een gunstig aanbestedingsresultaat. Een sterke lobby door 
de Fietsersbond richting raadsleden zal nodig en zinvol zijn!
Het noordelijk deel van de Helperzoom zal overigens in de toekomst 
een stuk minder druk worden met autoverkeer en uitsluitend bestem-
mingsverkeer betreffen voor de kantoren op de Kempkensberg en het 
noordelijk gedeelte van Helpman, zo is de verwachting.

Vanaf 30 augustus tot 11 oktober 2013 kan worden ingesproken op 
het project Aanpak Ring Zuid. We moeten als Fietsersbond het gehele 
project tegen die tijd nog eens doornemen en indien nodig een kriti-
sche inspraakreactie opstellen.

Foppe Nieuwenhuis
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--Alpe d'HuZus---------------------------------

Fietsen voor het goede doel – Achter de schermen 
van de Alpe d’HuZes

In november kwam er op het werk een berichtje 
langs dat collega’s mee gingen doen met de Alpe 
d’HuZes. Onder het motto opgeven is geen optie, 6 keer op 6-6 de 
Alpe d’Huez omhoog fietsen en geld inzamelen voor de kankerbestrij-
ding. Omdat ik veel van die berg had gehoord, maar deze zelf nog 
nooit was opgefietst heb ik mij aangemeld. Dat leek mij wel wat. Het 
team voor d’HuZes was al compleet, maar ik kon nog mee als d’HuZus, 
het zusje van de Alpe d'HuZes, en dat betekent op 5 juni 1x omhoog, 
dat leek mij eigenlijk ook wel genoeg.
Tegen de tijd dat jullie dit lezen is het hele avontuur achter de rug. Nu 
ben ik nog met alle voorbereidingen bezig. Woensdag hoop ik de top 
te halen op de racefiets. We hebben een goede voorbereiding achter 
de rug onder begeleiding van een student sportstudies, die zelf top-
mountainbiker was. Uitstapjes naar Tecklenburg en Maastricht voor de 
klimmetjes. En de Noorderrondritten: 150 km fietsen met flinke tegen-
wind! En naast de sportieve voorbereiding ook sponsors geworven. 
Acties opgezet, website gebouwd, vergaderd, gesleuteld, kortom alles 
goed voorbereid. We hebben inmiddels ruim 30.000 euro bij elkaar 
verzameld. Een grootse spinningmarathon in de brandweerkazerne op 

--KORTING BIJ FIETSENMAKERS VOOR 
FIETSERSBONDLEDEN----------------------------

Tegenwoordig houden wij als afdeling zelf de kortingen bij die fiet-
senmakers geven aan de Fietsersbondleden. Alle fietsenmakers die 
meedoen en welke korting ze geven, staan nu op onze website: 
http://groningen.fietsersbond.nl/korting.

Anneloes Groenewolt

DEADLINE VOLGENDE SNELBINDER: 29 SEPTEMBER 2013
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6 april was 
het hoogte-
punt. 
Nu blijken 
wij niet de 
enigen te 
zijn die 
hiermee 
bezig zijn. 
In heel Nederland worden fiets-activiteiten georganiseerd ten behoeve 
van de Alpe d’HuZes. De bedoeling is de 32 miljoen euro die vorig jaar 
is ingezameld dit jaar te overtreffen. 
Een berg opfietsen voor het goede doel! Toen ik mij opgaf besefte ik 
het nog niet, maar nu de datum nadert denk ik dat dit veel meer is dan 
een beroemde berg op fietsen. Ik ben heel benieuwd wat voor overwin-
ningsgevoel deze prestatie op zal leveren.
Meer informatie over de Alpe d’HuZes op www.opgevenisgeenoptie.nl 
en over ons team: www.brandweergroningenverzetbergen.nl

Hannie Poletiek

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

Dit keer een interview met Vincent van Ellen, beheerder van de 
rijwielzaak aan de Oude Ebbingestraat.

Naam: Vincent van Ellen

--DIGITALE NIEUWSBRIEF OMWENTELING----

Niet ontvangen? – Geef je huidige e-mailadres door! (Met je naam 
en adres of lidnummer.) groningen@fietsersbond.nl
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Naam van de zaak: Rijwielbedrijf Vincent 
van Ellen
Adres van de zaak: Oude Ebbingestraat 
79-83, 9712 HG Groningen

Wat heeft u er toe gebracht om een 
fietszaak te openen in Groningen?
“Mijn vader zei altijd: als je niks anders kan, 
kun je altijd nog fietsenmaker worden”.

Wat vindt u van het ''fietsklimaat'' in Groningen?
Redelijk tot goed, er zijn voldoende voorzieningen zoals fietspaden en 
stallingen. 

Wat vindt u van de Groningse fietser?
Over het algemeen asociaal, vooral studenten.

Wat is de meest voorkomende reparatie waarvoor fietsen worden 
aangeboden?
Bandenreparatie, ketting en versnellingreparaties.

En wat is de conditie van de aangeboden fietsen?
Wisselend. Van heel goed tot zeer slecht.

Welke fiets uit uw assortiment, voor dagelijks gebruik, zou u 
iedereen aan willen bevelen?
Koga.

Heeft u nog een bijzondere fiets in uw assortiment, die het 
vermelden waard is?
Alle fietsen met trapondersteuning met een Bosch-motor.

Of een handig/ nieuw fietsgadget?
Navigatiesysteem voor de fiets.

Waar fietst u zelf op?
Koga.

Wilt u nog iets kwijt aan de Groningse en Noord-Drentse leden 
van de Fietsersbond?
Neen.





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

Alle 
leden worden 
uitgenodigd hun wederwaardigheden in 
de Snelbinder wereldkundig te maken. Bekommer je niet om 
spelfouten, daar is de eindredacteur voor. Een foto bij je verhaal-
tje is ook welkom. Stuur je tekst met je naam en adres naar ons 
postadres of (bij voorkeur) naar ons e-mailadres 
groningen@fietsersbond.nl.
Alvast bedankt voor je bijdrage!

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

DEADLINE VOLGENDE SNELBINDER: 29 SEPTEMBER 2013 
Groningen@fietsersbond.nl


