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

De penningmeester maakte zich enigszins zorgen. De vorige 
Snelbinder telde maar liefst 28 pagina’s, terwijl het gebruikelijke aantal 
niet meer dan 20 is. Hoeveel kost dat wel niet extra?
In dit nummer ook weer heel diverse onderwerpen: over de ontwikke-
lingen rond de zuidelijke ringweg en het stationsgebied. En innovaties 
als Glow in the dark en GPS en de fiets. Maar ook onderwerpen als 
kwetsbare ouderen in het verkeer en een jubilerende fietsenmaker. En 
nog veel meer!
Dergelijke informatie kun je de lezers toch niet onthouden, realiseert 
zich ook de penningmeester. Gelukkig staat de afdeling er financieel 
goed voor. En wie weet levert de oproep in dit nummer om zich te 
melden als Snelbinderbezorger een mooie besparing op.
Veel leesplezier!

--Blauwe loper voor de fiets---------------

De Blauwe Stad groeit niet zo hard en de plek ligt helemaal apart van 
Winschoten. In Winschoten zijn winkels en scholen en alles wat je 
als bewoner verder nodig hebt. Voor de Winschotenaren is het niet 
eenvoudig om een ommetje te gaan fietsen in Blauwe Stad. Een goede 
directe fietsverbinding tussen het ‘centrum’ van Blauwe Stad en het 
centrum van Winschoten ontbreekt tot nog toe. Zo’n verbinding is van 
groot belang voor een levensvatbare woonplaats, en ook voor recre-
atieve fiets- of wandeltochten. Maar er liggen twee grote barrières: de 
A7 en het Winschoterdiep. Zo’n verbinding vereist dus een enorm lang 
viaduct: duur!
Provincie en gemeente Oldambt (zeg maar Winschoten e.o.) hebben 
een jaar of wat geleden besloten dat dat zo niet langer kan, en geza-
menlijk gezorgd voor geld voor een directe verbinding. Goed voorstel. 
Ook het planproces verdient een pluim. Sinds januari wordt er hard 
aan geschetst en gerekend. Alle betrokkenen, inwoners, gebruikers, 
belanghebbenden, dus ook de Fietsersbond, krijgen de kans om hun 
ideeën te spuien en commentaar te leveren. Ambitie van de plannen-
makers was een breedte van 5 m. Heel goed voorstel!

De vraag bij de eerste inloopavond was: waar moet het tracé lopen? 
Daarop is in de afgelopen tijd gestudeerd, en onlangs werd een tweede 
inloopbijeenkomst gehouden in Winschoten, waar een aantal alterna-
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tieven voor het tracé werd getoond. 
Goed bezig geweest! Maar en 
passant werd verteld dat helaas 
op het oorspronkelijke budget 
moest worden bezuinigd. Gevolg: 
de breedte zal geen 5 m kunnen 
worden, maar 3,50 m!
Wij hebben gemeld dat we dat 
zeer betreuren en verzocht om die 
beslissing te heroverwegen. Wij 
vinden dat een onaanvaardbare 
vermindering van de toekomst-
waarde van de route. Dat is geen 
duurzame beslissing, je kunt er 
niet later nog een metertje aan vast 
maken.Doordat het een (lucht-)brug is 
en geen pad, heb je te maken met ba-
lustrades naast het fietsgedeelte. Een 
Fietsroute Plus is 3,50 m, maar daar 
heb je geen verticale wanden ernaast. Eigenlijk is de bruikbaarheid van 
een luchtbrug van 3,50 m dus kleiner dan die van een pad van 3,50 m. 
En mensen willen op zo’n lange luchtbrug graag naast elkaar fietsen; 
het is een lang stuk ‘door de lucht’. Dan moet je elkaar wel met twee 
tegen twee kunnen passeren. En er wordt nu dus eigenlijk geen reke-
ning gehouden met de nieuwe trends dat fietsen steeds breder worden 
(bijvoorbeeld de kratjesfietsen), dat fietsen sneller worden (e-bikes), 
en dat ze kinderen in aanhangkarretjes hebben, allemaal redenen 
waardoor ze meer ruimte nodig hebben. Slecht voorstel!! Jammer!!

Voor het totale tracé (dus ook het stuk tussen centrum en de luchtbrug) 
waren verschillende alternatieven uitgewerkt. Het beste alternatief 
was te duur voor het beschikbare budget. Er waren daarom ook een 
aantal minder dure oplossingen geschetst. De voorkeursvariant is niet 
helemaal ‘dichtgetimmerd’, om nog te kunnen zoeken naar de meest 
slimme oplossing voor de manier om van de luchtbrug naar de grond te 
komen. De luchtbrug begint ergens in de meest noordelijke hoek van 
het Stadspark, en de route loopt deels over de Hoorntjesweg.
Wij vinden het van belang dat je, aan de kant van Winschoten, de 
mogelijkheid hebt om op verschillende manieren bij de luchtbrug te 
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komen: zowel door het park als door de wijk. Dan kun je ’s avonds 
door de wijk rijden en overdag door het mooie park. Maar er is op dit 
moment geen budget voor twee routes. We hopen dat men een oplos-
sing kiest waarbij een tweede tak van de route later alsnog kan worden 
aangelegd.

Anneloes Groenewolt

--Lichtgevende fietspaden-------------------

Op de thema-avond van maart (jaarvergadering) gaf Vrieso 
Rademaker hier informatie over.

Glow in the dark is een strip of een verf die donkere en verblindende 
fietspaden veiliger kunnen maken bij nacht en avond. Glow in the dark 
is luminicerend: overdag neemt het licht op en bij duisternis straalt 
het gedoseerd licht uit. Glow in the dark bevat kristallen uit een mijn 
in Azië; deze kristallen zijn bewerkt en gemodificeerd, hebben een 
golfbereik van 400 tot 780 nanometer, en afhankelijk van het type is de 
uitstraling ongeveer 12 uren.

Rijwielen
Fietsen die zijn voorzien van glow in the dark zouden zonder verlichting 
moeten kunnen; tegenliggers worden dan niet verblind. Maar volgens 
de wet moet er nog steeds verlichting op de fiets.

Belijning en meer
Het materiaal van de huidige belijning bestaat meestal uit een verf 
waarin reflecterende glasparels zijn verwerkt. Glow in the dark kan 
worden toegepast in o.a. wegbelijning, fietspaaltjes, stoepranden, 
steigers, vluchtroutes en obstakels die gevaar opleveren bij duisternis.
Het materaal functioneerd het best in een donkere omgeving; in een 
verlichte stad is het gebruik van glowing lines meestal niet nodig.

Pilot
Het fietspad naast de N372 Groningen-Peize is zo’n fietspad waar 
glowing lines toegepast kunnen worden. De Fietsersbond afd. Kop van 
Drenthe heeft de provincie gevraagd hier een pilot van te maken.

Vrieso Rademaker
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--omwenteling / omwenteling  /  …--------

Trouwe lezers van onze digitale nieuwsbrief zullen hem al gemist 
hebben: er is een tijdje geen Omwenteling uitgekomen. Ja, we hebben 
versterking nodig om de draad weer op te pakken. René Ruiter, die 
het pionierswerk heeft verricht, en gezorgd heeft dat er geregeld een 
Omwenteling verscheen, is ermee gestopt.

Henk Bakker, die de Snelbinder altijd al lay-out, heeft toegezegd wel 
een deel van de klus te willen doen, in ieder geval de opmaak. Maar 
er is ook nog het digitale verzenden en regelen dat mensen wel of niet 
op de verzendlijst komen. Veel van het nieuws komt via het bestuur 
binnen. Maar het is de bedoeling dat er daarnaast ook nieuws in komt 
over ‘gewoon leuke dingen’ voor fietsers. Dus daar moet naar ges-
peurd worden. Het is sowieso fijn als we een paar mensen hebben die 
zich met de nieuwsbrief willen bezig houden. Het werk kan dan worden 
gedeeld, dat is vaak prettiger, en het is ook handig als er mensen zijn 
die elkaar kunnen vervangen. 

We hebben overigens bij het landelijk bureau van de Fietsersbond 
gevraagd om assistentie bij uitleg over de programmatuur die voor het 
verzenden wordt gebruikt. 

Denk je dat je hierin een rol zou willen spelen? Bel of mail dan even 
naar Anneloes Groenewolt en vraag verder, anneloes@groenewolt.nl 
of 06 20193039.

Anneloes Groenewolt

--FIETS ROND IN EEMSMOND--------------------

De gemeente Eemsmond heeft 2014 uitgeroepen tot fietsjaar. Dit 
jaar vinden diverse fietsevenementen in de gemeente plaats. De 
gemeente heeft dit aangegrepen om het fietsen in de gemeente 
nog meer te promoten. Alles onder de noemer Fiets rond in 
Eemsmond. 

Het gebied van de gemeente Eemsmond staat nu nog niet bekend als 
fietsgebied. Fiets rond in Eemsmond moet dat gaan veranderen. 
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Burgemeester Marijke van Beek: ‘Het is nu ook al prachtig fietsen en 
recreëren in de gemeente. Dat is helaas nog niet breed bekend. Daar 
gaan we aan werken. We willen het fietsen een stimulans geven met 
het themajaar Fiets rond in Eemsmond. De fietsevenementen die dit 
jaar in onze gemeente plaatsvinden zijn daarbij natuurlijk een mooie 
katalysator.’

Fietsevenementen 
Op 1 maart vond al de aftrap van het wielerseizoen in de gemeente 
plaats met de Ronde van Groningen. Op 12 april vond een etappe van 
de prestigieuze internationale wielerkoers voor dames in het gebied 
plaats. Op 23 augustus is er in Usquert de wielerkoers Rondom de 
Bult en op 13 en 14 september de finale van de clubcompetitie van de 
beste amateur-wielenploegen van Nederland.

Recreatie 
Ook voor de fietsende recreant is het in Eemsmond goed vertoeven. 
Het gebied is al aantrekkelijk door de vele fietspaden. Bovendien ko-
men er nog steeds nieuwe fietsroutes bij. Vorig jaar is de Internationale 
Eems Dollard Route uitgebreid met een extra lus in onze gemeente. 
Er zijn meerdere ‘Rustpunten’ in de gemeente gerealiseerd. Bij een 
rustpunt kun je pauzeren, iets drinken, naar het toilet en je elektrische 
fiets weer opladen of repareren. Tevens worden extra in de gemeente 
voor fietsers activiteiten georganiseerd, zoals een Cultureel Erfgoed 
Fietsroute.

Ook voor inwoners 
Eemsmond wil fietsen niet alleen bij recreanten op de kaart zetten. ‘We 
vinden het belangrijk dat mensen vitaal zijn en blijven. Dat kan onder 
andere door in beweging te komen. Dat willen we graag overdragen 
op onze inwoners en dit jaar promoten we daarom het fietsen’, aldus 
Marijke van Beek. ‘Een fietstocht voor ondernemers, cursus elektrisch 
fietsen voor ouderen of fietscontrole op veiligheid zijn voorbeelden en 
ideeën die we hebben. Die moeten nog nader 
uitgewerkt worden.’
Op www.fietsrondineemsmond.nl staat alle 
informatie over dit themajaar. Fiets rond in 
Eemsmond is te herkennen aan het logo dat 
hiervoor is ontwikkeld.

Gemeente Eemsmond
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--GPS en de fiets-------------------------------

Op de thema-avond van maart (jaarvergadering) gaf Tom Visser een 
globale introductie over GPS, het Global Positioning System, toege-
spitst op gebruik op de fiets. 

Op basis van klokinformatie van een aantal satellieten kan een GPS-
apparaat bepalen wat zijn locatie is op het aardoppervlak. Hierbij 
moet je afhankelijk van de omstandigheden rekening houden met een 
bepaalde onnauwkeurigheid. Hoe meer satellieten een apparaat kan 
zien, hoe nauwkeuriger.
De locatie wordt in de GPS-wereld meestal beschreven d.m.v. de 
welbekende lengte- en breedtecoördinaten, plus de hoogte. Dit 
systeem heet het “World Geodetic System 1984”. Als je locaties of 
tracks wilt laten zien op een kaart, dan moet deze kaart hetzelfde 
coördinaatsysteem gebruiken. Een ander bekend systeem is het 
aloude Rijksdriehoeksmetingstelsel. Hierop zijn o.a. de Basiskaart 
Grootschalige Topografie en de kadastrale kaarten gebaseerd. 
Om gebruik te kunnen maken van GPS zijn grofweg drie categorieën 
apparaten beschikbaar: systemen voor autonavigatie (bijv. TomTom), 
apparaten specifiek voor buitengebruik (bijv. Garmin) en smartphones.
Voor gebruik op de fiets moet je letten op een aantal belangrijke facto-
ren:
• robuustheid (weer en wind)
• batterijduur / soort batterij
• gebruikersvriendelijkheid (leesbaar, bedienbaar)
• openheid (open source kaarten mogelijk?)
• off-line of on-line kaart (smartphone)

Kaartmateriaal kan heel kostbaar zijn, maar voor fietsdoeleinden is een 
prachtige gratis kaart beschikbaar, de Open Fiets Map (www.openfiets-
map.nl). Deze kan bijvoorbeeld op een Garmin-apparaat geïnstalleerd 
worden. Thuis kan je op een PC bijvoorbeeld het gratis programma 
BaseCamp van Garmin gebruiken. Je kunt met zo’n programma je 
tocht voorbereiden door bijvoorbeeld tracks, routes of POI’s (Points of 
Interest) die je op internet kunt vinden of maken (Fietsrouteplanner!) 
naar je apparaat te sturen. Achteraf kun je er je gemaakte tochten in 
laden en op verschillende manieren visualiseren. Onderweg weet je 
met een GPS-apparaat waar je bent, kun je je tocht vastleggen, een 
voorbereide route volgen of zoeken naar POI’s in de buurt.
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Wanneer je liever een smartphone gebruikt, dan is er een ruime keus 
aan apps, waarvan sommige gratis of bijna gratis. Een aanrader is 
OsmAnd. Die laatste maakt gebruik van Open Street Map, waarbij je 
de kaarten off-line kunt gebruiken (gratis tot tien kaarten, daarboven 
een paar euro voor het totaal). Google Maps is ook mogelijk, maar 
dan kan je maar een beperkt gebied downloaden voor off-line gebruik. 
Optimale vrijheid geeft OruxMaps, maar dan moet je wel technisch 
goed onderlegd zijn. Een smartphone heeft nog een extra GPS-
gerelateerde functie, namelijk fotograferen met geo-tagging: de locatie 
van de foto kun je automatisch in de foto laten opslaan. En tenslotte: 
de Fietsersbond Meldpuntapp maakt ook gebruik van je GPS-locatie.

Tom Visser

--Jaarlijkse fietstocht 7 september---------

Iedereen is welkom op de jaarlijkse fietstocht van de Fietsersbond 
afdeling Groningen, dit jaar in de Kop van Drenthe. De onderafdeling 
aldaar zal een tocht voor jullie uitzetten door het prachtige natuurge-
bied de Onlanden.
De fietstocht wordt gehouden op zondag 7 september. We vertrekken 
om 13.00 uur vanaf de Werkmanbrug tegenover het hoofdstation. De 
tocht is goed te doen op een gewone fiets. De gemiddelde snelheid ligt 
rond de 15 km/uur en we fietsen in totaal ongeveer 45 km. Onderweg 
zullen we nog ergens stoppen om wat te drinken, aangeboden door de 
Fietsersbond.
Een goed moment om elkaar te leren kennen, om het fietsen in 
Groningen/kop van Drenthe met elkaar te bespreken en altijd reuze 
gezellig!

Opgeven
Dit kan vanaf nu via de mail: hanpoletiek@gmail.com. Geef ook de 
namen en e-mailadressen of telefoonnummers door van mensen die 
met je meekomen.
Het is belangrijk dat je de dag voor de tocht even je mail checkt. 
Als de weersverwachting slecht is dan wordt de tocht afgelast en dan 
melden we dit via de mail.
Mensen die geen mail hebben kunnen bellen: 050-5264146, geef je 
telefoonnummer dan ook even door.

Hannie Poletiek
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--ACTIEVE FIETSERSBONDLEDEN AAN HET 
BUFFET------------------------------------------

Woensdagmiddag 14 mei stonden 
een stuk of vijf fietsers bij elkaar op de 
Werkmanbrug bij het Groninger Museum. 
In de fietstassen van een van hen waren 
twee boeketten zichtbaar. Het wachten 
was op Hugo van der Steenhoven, 
directeur van de Fietsersbond en Lindy 
Faaij, kaderondersteuner aldaar. Nadat 
die zich op OV-fietsen bij hen hadden 
gevoegd vertrok het gezelschap in 
zuidelijke richting. Op naar paviljoen 
Sassenhein voor een bijeenkomst voor 
actieve leden van de afdeling Groningen 
van de Fietsersbond. Daarvoor hadden 26 van hen zich aangemeld. 

Tot afgrijzen van de uitbater van het paviljoen bleken de 
Fietsersbondleden nauwelijks in het gareel te houden. Tegen zijn 
wens in begonnen ze prompt na binnenkomst te schuiven met tafels 
en stoelen om een kring te vormen. Nadat de rust was weergekeerd 
konden Hugo en Lindy het woord voeren. De directeur stond onder 
meer stil bij het verschijnsel dat niet iedereen die actief is voor de 
bond er ook lid van is. Hoe gaan we daarmee om? En hij ging nader in 
op het streven om steden en dorpen in te richten volgens de wensen 
van kinderen van 8 en senioren van 80. Dit onder het motto: Leefbare 
steden van 8 tot 80. Lindy pleitte op haar enthousiaste wijze voor een 
op te zetten vrijwilligersvacaturebank voor leden en niet-leden.
Daarna richtte Hugo het woord tot Frank Dijkstra, die afscheid nam 
na jarenlang provinciaal vertegenwoordiger te zijn geweest. Van 
afdelingsvoorzitter Anneloes Groenewolt kreeg hij als dank voor zijn 
inzet een fles jenever. Frank, die net een fietstocht van 120 km achter 
de rug had, hekelde het toenemende gebruik van de elektrische fiets. 
Ouderen moeten zich volgens hem zo lang mogelijk op een conven-
tioneel rijwiel voortbewegen... Het tweede boeket (zie boven) bleek, 
volkomen terecht volgens alle aanwezigen, bestemd voor Màrria van 
Winkel, onvermoeibaar en onmisbaar bestuurslid sinds jaren en boven-
dien eindredacteur van deze krant (die ook dit stukje redigeert...).
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Toen was het eindelijk tijd voor het buffet. Bijna twee op de vijf actieve 
leden vielen aan op de vegetarische gerechten. Welke conclusie 
kunnen we hieraan verbinden?

Rein Rosing

--ZESTIGPLUSSERS KWETSBAAR OP DE FIETS----

Vorig jaar zijn in ons land 184 fietsers omgekomen in het verkeer, 
16 minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een recente publicatie 
van Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Daaronder waren niet minder dan 124 
zestigplussers (67,4%). Dit percentage is weliswaar gedaald (2012 
71,0%), maar de oudere fietser blijft onveranderd sterk vertegen-
woordigd in het totaal. Ouderen op de fiets zijn dus kwetsbaar. 
Het is dan ook niet voor niets, dat het SOOG (Stedelijk Overleg 
Ouderenbonden Groningen) op 25 mei in de Emmauskerk in 
Lewenborg een discussiemiddag organiseerde over veilig fietsen.

Verkeerspsycholoog Karel Brookhuis (RUG, TUD) liet o.a. zien dat als 
je jonger deelneemt aan het verkeer je daar op latere leeftijd blijvend 
profijt van hebt, mits je maar blijft oefenen. O.m. de tragere informatie-
verwerking door ouderen op bijvoorbeeld ingewikkelde kruisingen en 
onvoldoende fietsvaardigheid kunnen leiden tot ernstige ongelukken. 
Dat geldt ook voor afnemend gezichtsvermogen, waardoor stoepran-
den, paaltjes e.d. minder goed worden waargenomen. Wat de E-bike 
betreft was het advies voor ouderen: eerst rustig oefenen en zeker niet 
direct op maximale snelheid fietsen. Pas je snelheid dus aan aan wat 
je aankunt.

Een pleidooi voor gedragsverandering hield Cor van der Klaauw 
(Noordelijke Hogeschool Leeuwarden). Verkeersdeelnemers moeten 
volgens hem meer rekening houden met elkaar. Zoek dus oogcontact 
met elkaar in ‘shared space’ (bijv. de Folkingestraat op zaterdag) en 
op kruispunten waar fietsers in alle richtingen tegelijk groen hebben. 
Maar als de bestaande infrastructuur geen ruimte meer biedt om meer 
doelgroepen zoals wandelaars en fietsers tegelijk te verwerken, moet 
je volgens Cor van der Klaauw serieus overwegen één doelgroep op 
andere wijze af te wikkelen. Hetzelfde geldt voor fietsers versus auto’s 
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en fietsers en auto’s versus OV. Keuzes maken dus. Hij pleitte verder 
voor opfriscursussen voor ouderen over veranderde verkeersregels.

In de gemeente Groningen wordt gewerkt aan een gemeentelijke 
fietsstrategie die naar verwachting in november a.s. gereed is, vertelde 
beleidsambtenaar Jaap Valkema. Het college van B&W wil nadrukkelijk 
maatschappelijke doelgroepen bij de input en uitwerking betrekken. 
De zaal kwam met allerlei fietsknelpunten, zoals (te) smalle fietspa-
den (snorscooters!), paaltjes op gevaarlijke en onlogische plekken, 
onvoldoende parkeerplekken voor de fiets en te scherp afgestelde 
verkeerslichten. De bijdrage van de Fietsersbond was dat fietsers van 
8 tot 80 veilig moeten kunnen fietsen en dat daarvoor de infrastructuur 
en educatie (op basisscholen) op orde moeten zijn. N.B.: de gemeente 
Groningen heeft dit jaar verkeerseducatie wegbezuinigd!

Rein Rosing, met dank aan Benno Klapwijk en Hans Brugman

--LEKKER FIETSEN VOOR DE FIETSERSBOND?----

De bezorging van deze Snelbinder is uitbesteed. De afdeling 
Groningen heeft hiervoor Business Post in de arm genomen. Maar 
dat is niet overal zo geregeld. In Amsterdam bijvoorbeeld brengen 
leden het afdelingsblad rond. Financieel scheelt dat een aardige slok 
op een borrel. In de begroting 2014 van de afdeling is voor bezorging 
niet minder dan € 2.000,- uitgetrokken. Dat geld kan dus niet ergens 
anders aan worden besteed. 

Het aantal te bezorgen bladen is de afgelopen tijd verminderd doordat 
leden zijn overgestapt op de digitale Snelbinder. Maar toch zijn stijgen-
de bezorgkosten niet uitgesloten. Dat geldt ook voor het drukken van 
ons lijfblad. De afdeling kan hierdoor financieel krap komen te zitten. 

Een goede reden dus om te kijken of het voorbeeld van Amsterdam 
kan worden gevolgd. Lijkt het u wel wat om in uw straat, buurt, wijk of 
dorp de Snelbinder drie keer per jaar in de brievenbussen te stoppen? 
En zo het nuttige met het aangename te verenigen? Geef het door aan 
groningen@fietsersbond.nl, zet bij onderwerp: bezorgen Snelbinder. 
Alvast bedankt!

Rein Rosing
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--Verslag fietstocht langs de Ring Zuid---

Op 17 mei 2014 hebben enkele leden van de Fietsersbond die zich 
bezighouden met de toekomstige ombouw van de Zuidelijke Ringweg, 
en een paar andere belangstellenden een fietstocht langs deze Ring 
gemaakt. Onder hen waren twee vertegenwoordigers van een Poolse 
organisatie. Zij wilden weten hoe in Groningen en enkele andere 
Europese steden burgerorganisaties invloed uitoefenen op de besluit-
vorming over de inrichting van de openbare ruimte. Over de wijzigingen 
ten gevolge van de ombouw gaf Jan van de Bospoort van de projector-
ganisatie Aanpak Ring Zuid tekst en uitleg, waarvoor onze dank.

Het gaat te ver om al deze wijzigingen te noemen maar hier volgen er 
een aantal:
• Het is nog niet zeker of de door iedereen zeer gewenste fiets-/
voetgangerstunnel onder het spoor ter plaatse van de Waterloolaan/
Esperantostraat wordt gerealiseerd. Op onze vraag wat we hiervoor 
moeten doen, zei Jan van de Bospoort dat we het nogmaals onder de 
aandacht van de gemeenteraad moeten brengen. 
• Ter plaatse van de Hereweg verandert de situatie. Alle op- en afritten 
van de huidige Ringweg verdwijnen en daarmee ook al die kruisingen. 
Aan oostzijde verdwijnen de verkeerslichten voor noord/zuid-fietsver-
keer. Aan de westzijde blijven verkeerslichten nodig aangezien hier de 
nieuw aan te leggen verbindingsweg vanaf de Brailleweg aansluit op 
de Hereweg.
• De huidige fietstunnel ter hoogte van de Papiermolen verdwijnt. Een 
hier aan te leggen tunnel onder maaiveldhoogte zou, mede gezien de 
grote lengte, sociaal onveilig worden. Er is nu iets oostelijker van de 
huidige tunnel een voetgangersviaduct gepland, waarbij de fiets aan de 
hand kan worden meegenomen.
• Ter plaatse van het Julianaplein 
verdwijnt de huidige fietsverbinding 
in het verlengde van de Vondellaan 
onder de Zuidelijke Ringweg door. 
Alle noord/zuid-fietsverkeer in 
deze buurt moet straks over een 
tweerichtingenfietspad langs het 
Hoornsediep. 
• Het is nog niet zeker of de fiets-
brug (Muntingbrug) verplaatst wordt 
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in noordelijke richting, zodat deze in het verlengde van de fietsover-
steek van Brailleweg naar Maaslaan zou kunnen komen. Het wordt aan 
het oordeel van de aannemerscombinatie overgelaten of deze brug 
voor de werkzaamheden in de weg ligt, reden voor verplaatsing. Dan 
is de voorkeur om de brug in het verlengde te leggen van de fietsover-
steek van Brailleweg naar Maaslaan.
• De fietsoversteken bij het Vrijheidsplein worden voor fietsers aanmer-
kelijk beter: de hier aanwezige op- en afritten verdwijnen.
• De fietstunnel met trappen (Concourslaan) verdwijnt. De westelijke 
ringweg wordt hier met een viaduct over de Concourslaan met 
naastgelegen fietspad geleid. Ter plaatse waar de op-/afritten van de 
Westelijke ringweg aansluiten op de Concourslaan wordt het verkeer 
geregeld middels verkeerslichten.

De Fietsersbond vindt dat bij de aanpak van een project van deze 
omvang ook een optimalisatie van de aanpalende fietsinfrastructuur zo 
veel mogelijk moet worden meegenomen – nu is er een kans! Latere 
verbetering kost veel meer geld en dan gebeurt het niet meer en heet 
het een gemiste kans...
Wij vinden verder dat het onaanvaardbaar is,
-dat er geen fietstunnel onder het spoor door komt ter plaatse van de 
Waterloolaan/ Esperantostraat,
-dat de fietsverbinding ter hoogte van de Papiermolen verdwijnt,
-dat niet zeker is gesteld dat de fietsbrug over het Hoornsediep recht 
tegenover de fietsoversteek van Brailleweg naar Maaslaan wordt 
gesitueerd.

Presentatie aanpassingen op 20/21 juni in MartiniPlaza
Op 20 en 21 juni worden in MartiniPlaza voorstellen gepresenteerd 
voor aanpassingen van het plan. Een overzicht met de belangrijkste 
voorgestelde wijzigingen staat ook op de website www.aanpakringzuid.
nl, klik door op ‘belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de plannen’.
We moeten daar als Fietsersbond kritisch naar kijken en zo nodig 
reageren als de voorgestelde fietsinfrastructuur niet optimaal is.
In september/oktober 2014 wordt het definitieve plan vastgesteld.

Foppe Nieuwenhuis

Deadline voor Snelbinder 3: 28 september.
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--Thema-avonden vanaf september---------

We willen de nieuwe Groningse wethouder van D66, Paul de Rook, 
uitnodigen voor de thema-avond van september. D66 had voor de 
gemeenteraadsverkiezingen een lijst fietspunten opgesteld, dus we zijn 
benieuwd wat daarvan in Groningen terecht komt.
Zo’n wethouder kan niet zomaar op elke avond – wij hebben nu een 
principe-afspraak voor 9 september – maar houd onze website in de 
gaten of deze datum zo blijft.
De volgende avonden zijn gepland voor 8 oktober, 12 november, 9 
december.

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

MvW

--Wat gebeurt er in Haren?------------------

Eindelijk is het klaar. De Meerweg is vernieuwd. De weg, het parkeren, 
het fietspad en een wandelpad op de dijk: allemaal nieuw. Met voor 
de fietsers mooi glad asfalt. Auto’s kunnen straks niet meer op het 
fietspad parkeren. Dat wordt fysiek onmogelijk door het hoogteverschil 
tussen fietspad en autostraat. Bij de zeilvereniging staan zelfs extra 
paaltjes om parkeren tegen te gaan. Maar afgelopen vrijdag stonden 
er toch vrachtauto’s op het fietspad bij de Rietschans, waar ze aan 
het verbouwen zijn. Bouwvakkers denken vaak dat ze overal mogen 
parkeren. Laten we alert zijn op dit soort situaties en ze meteen mel-
den, bij de gemeente Haren in dit geval, of op het eigen Meldpunt van 
de Fietsersbond.

De gemeente Groningen heeft plannen voor een fietsroute plus 

Jaarlijkse fietstocht is op 7 september, zie blz. 9. 
Opgave: hanpoletiek@gmail.com of 050-5264146.



-----snelbinder nummer 2 jaargang 37 juni 2014
1 6 

langs de Helperzoom. Daar vinden wij wel iets van: het kan beter! 
De route komt – als de plannen doorgaan – aan de westzijde van de 
Helperzoom te liggen. 
De afdeling Groningen en wij vinden de oostzijde meer voor de hand 
liggen. Dan zijn er veel minder kruisingen met zijstraten, is er geen 
oversteek nodig aan het eind bij de Goeman Borgesiuslaan en is het 
mogelijk de nieuwe Helperzoomtunnel ongelijkvloers te kruisen. In 
Haren kan de route over het bestaande fietspad Kerklaan lopen. Jan 
Wittenberg uit Glimmen heeft de route mooi uitgewerkt. We hebben 
hierover gesproken met de verkeersambtenaar van Haren en afde-
ling Groningen heeft een brief gestuurd naar het college van B en 
W. Reactie: men houdt vast aan een tracé aan de westzijde. Wordt 
vervolgd.

Er komt eindelijk een fietstunnel onder het NS-station, met een nieuw 
station en stationsplein, liften naar de perrons en fietsenstallingen aan 
de west- en oostkant van het station. Dinsdag 27 mei – na de deadline 
voor deze Snelbinder – gaan we naar de inloopbijeenkomst en zonodig 
gaan we een zienswijze indienen. Minpunt: de tunnel is pas eind 2017 
klaar (procedures en zo…).

Binnenkort hopen we kennis te maken met mevrouw Lambeck, de 
nieuwe verkeerswethouder van Haren. Pluspunt: in het coalitieakkoord 
staat dat er een Fietsroute Plus komt: noord-zuid, van Groningen via 
Haren naar Zuidlaren. De route langs de Helperzoom is daar het begin 
van.

Jan Rake, onderafdeling Haren

--Nieuwe brug Suikerunieterrein voor 
fietsers en voetgangers---------------------

Er komt een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers over het 
Hoendiep van de Energieweg naar het Suikerunieterrein. Dat is nodig 
omdat ProRail later dit jaar de spoorwegovergang in het verlengde van 
de Van Heemskerckstraat sluit. In het donker zal de brug al van verre 
te zien zijn door de verlichte zuilen. Kleine bootjes kunnen onder de 
brug doorvaren. Voor grotere schepen is de brug beweegbaar, zodat 
de schepen kunnen passeren.



2014 juni jaargang 37 nummer 2 snelbinder-----
1 7 

snelb
in

der

Prijsvraag 
Voor het ontwerp van de brug schreef de gemeente een prijsvraag 
uit. De inzending van Elizabeth Keller en Remko Rolvink won. Zij 
bedachten een ‘groeiende’ brug van miscantusbeton. Dit beton zou 
geproduceerd kunnen worden uit olifantsgras in de omgeving. Dit bleek 
op korte termijn niet haalbaar. Maar de winnaars kwamen wel met een 
ander bruikbaar idee: het gebruik van stalen vakwerkelementen die 15 
jaar meegaan.

Twee bruggen 
Er komen twee bruggen naast elkaar, één voor fietsers en één voor 
voetgangers. De brug voor fietsers krijgt hellingbanen. De brug voor de 
voetgangers wordt voorzien van trappen. De beide bruggen moeten op 
1 augustus klaar zijn zodat bezoekers van het festival Noorderzon er 
gebruik van kunnen maken. B&W hebben de gemeenteraad om een 
krediet van € 400.000 gevraagd voor de nieuwe brug.

Bron: gemeente Groningen, OOG-tv (foto)

--Stationsgebied – nu Spoorzone-----------

De planvorming rondom het Groninger Stationsgebied, sinds kort 
hernoemd in project Spoorzone, gaat gestaag door. De aanleiding voor 
het project Spoorzone is de verwachte groei van het treinreizigers-
verkeer in de komende jaren en de daarbij noodzakelijke aanpassing 
van de zogenaamde spoorconfiguratie: hoe rijden de treinen straks 
van Assen naar Leeuwarden, van Veendam naar Delfzijl? Blijft het 
Hoofdstation een kopstation of kunnen (moeten) de treinen straks 
doorrijden?
In navolging van het op de schop gaan van de sporen, zijn er ook 
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plannen ontwikkeld om het stationsgebied flink aan te pakken. Wat zijn 
nu de belangrijkste ontwikkelingen waar de fietsers last of juist profijt 
van hebben?

De fietstunnel onder het station door
Het project rondom het stationsgebied loopt al enkele jaren, waarin de 
Fietsersbond steeds gepleit heeft voor een nieuwe fietstunnel onder 
het station door. Ervaring bij het ontwikkelen van het stationsgebied in 
Zwolle heeft geleerd dat wanneer zaken niet direct in de planvorming 
meegenomen worden, later de kosten fors hoger zijn en aanpassingen 
dan vaak geen doorgang meer vinden. Onderzoek, in opdracht van de 
gemeente, heeft nu enkele varianten opgeleverd.
De Fietsersbond gaat voor de variant waarbij de fietstunnel naast de 
voetgangerstunnel ligt, dwars onder het stationsgebouw door loopt en 
bij de rotonde in het fietspad onder het Stadsbalkon uitkomt. Wij zien 
het als een mooie gelegenheid de fietsinfrastructuur van Groningen 
uit te breiden en vragen dan ook om een goede aansluiting aan de 
zuidkant van het station op het (nieuwe) fietspad vanuit de Wijert en 
een goede alternatieve route langs de Papiermolen (die verdwijnt in 
de aanpassingen Ringweg Zuid). Ander voordeel van een fietstunnel 
is dat ook andere weggebruikers die al veel van de fietsinfrastructuur 
gebruik maken, o.a. scootmobielen, op een prettige manier het spoor 
kunnen kruisen zonder gebruik te hoeven te maken van de lift.

Bustunnel van zuid- naar noordkant station
Nieuw in de plannen is de aanleg van een bustunnel onder het station 
door. Bussen die vanuit het zuiden en de nieuwe OV-as (west) komen, 
en naar de noordkant van de stad moeten, rijden via de bustunnel 
naar de andere kant van het spoor in plaats van via Emmaviaduct / 
Stationsweg of Hereweg. Dit levert fors minder busverkeer voor de 
bestaande routes op en is positief voor de veiligheid van de fietsers. 
In de huidige plannen hebben de fietsers geen last van de tunnel, ook 
fietspad ‘Onderdoor’ blijft bestaan.

Parkeervoorzieningen Stadsbalkon en Zuidzijde
In de plannen worden ook grote parkeervoorzieningen aan de zuidzijde 
van het Hoofdstation voorzien. En hele wilde plannen spreken van het 
slopen van het Stadsbalkon. Hoewel de sporen een stuk(je) zuidelijker 
komen te liggen, en fietsparkeren aan de zuidzijde je dus sneller bij 
het spoor brengt, hebben we als Fietsersbond wel aangegeven dat 
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het huidige Stadsbalkon een hele goede fietsparkeervoorziening is, en 
dient te blijven.

Stations Europapark en Noorderstation
Een aantal lijnen, bijvoorbeeld de trein uit Leeuwarden, rijden 
straks rechtstreeks naar Europapark of Noorderstation, zonder dat 
reizigers over hoeven te stappen op het Hoofdstation. Europapark en 
Noorderstation worden dan ‘verdeelstations’: vanaf Europapark zouden 
er veel bussen naar / van UMCG en Martini Ziekenhuis moeten gaan 
rijden. Dit leidt mogelijk tot extra drukte in de spits in de fietstunnel 
onder station Europapark door, en ook extra busverkeer. Aan het 
project is gevraagd om de effecten van de grotere reizigerstromen op 
het fietsverkeer te onderzoeken.

Herewegviaduct
Leek in 2012 de vervanging van het Herewegviaduct een traject dat 
op korte termijn plaats zou moeten vinden, de werkelijke vervanging 
wordt vooralsnog op de lange baan geschoven. Toch gaat men door 
met het bedenken en onderzoeken van mogelijke varianten. Reacties 
van de Fietsersbond op eerdere plannen zijn verwerkt in de huidige 
plannen, zo is een tweerichtingenfietspad op het viaduct van de baan. 
Helaas blijft het viaduct smal, en is een ideale situatie voor auto’s, 
fietsers en voetgangers nog niet gevonden. De klankbordgroep waar 
de Fietsersbond ook aan deelneemt, wordt regelmatig van de laatste 
ontwikkelingen op de hoogte gesteld en biedt ons de kans om snel te 
reageren op (on)gewenste plannen.

Wil je meer weten over het project Spoorzone?
Kijk dan op http://www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone. Voor de his-
torie en de actualiteit kan je ook terecht op de site van de Fietsersbond 
Groningen: http://groningen.fietsersbond.nl/, klik onder Dossiers door 
naar Stationsgebied.

Emmy in ‘t Veldt

Jaarlijkse fietstocht is op 7 september, zie blz. 9. 
Opgave: hanpoletiek@gmail.com of 050-5264146.
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--Wisseling penningmeesterschap-----------

Rein Rosing heeft sinds kort het penningmeesterschap overgenomen.
Reden is dat ik mijn activiteiten voor de Fietsersbond op termijn wil 
verminderen. Het penningmeesterschap is geen vervelende klus, maar 
op het moment dat je er mee stopt moet er wel iemand zijn die het dan 
wil overnemen.
Derhalve is in de vorige Snelbinder een oproep gedaan voor een 
nieuwe penningmeester. Gelukkig heeft Rein daarop gereageerd 
en was de opvolging snel geregeld. Voor alle zaken betreffende het 
penningmeesterschap, ook het indienen van declaraties, kunnen jullie 
vanaf nu bij Rein terecht. 
Reins gegevens zijn: mailadres: r.rosing@online.nl, telefoonnummer: 
050-3144151.
Ik wens Rein veel succes met het penningmeesterschap!

Foppe Nieuwenhuis, oud-penningmeester

--Belevenissen met een vouwfiets-----------
– “Mijn fietsketting relatie”

Ik verplaats mij met de combinatie openbaar vervoer 
en vouwfiets. De laatste jaren is dat een luxe 
Brompton waar ik erg zorgvuldig op pas.
Op een zonnige zondagmiddag in februari fietste 
ik vanaf de kleinkinderen door het natuurgebied 
“De Oeverlanden” naar station Amsterdam 
Zuid WTC. Tegelijk met mij stapte een jonge man de trein in met een 
gewone fiets en een mooie met bont omklede ketting met hangslot. Hij 
bleek naar Groningen te willen en ik ging naar Assen. “Mag die mooie 
ketting ook om mijn fiets, dan hoef ik niet bij ieder station bij mijn fiets 
in het halletje te gaan staan.” Hij sloot de ketting om onze fietsen en 
liep verder de coupé in. Ik zat op het eerste bankje na het halletje.
Voorbij Zwolle kwam de conducteur langs en riep door de coupé: “Ik 
mis een fietskaartje.” Dat zal toch niet mijn ‘fietsketting-genoot’ zijn? 
Een stevige autorijschoolhouder uit Assen die naast mij zat opperde 
de gedachte dat hij in Amsterdam vast een fiets gepikt had en op de 
trein gezet met de gedachte “als die er in Groningen nog op staat heb 
ik mooi een fiets”. Zo iemand leek mij dat niet. Maar ik werd onrustig 
en liep de korte zondagmiddag-stoptrein door op zoek naar een jongen 
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met een donkerrood jack. Onvindbaar. Hoe dan ook; ik laat mijn 
Brompton niet alleen.
In Assen zette de potige autorijschoolhouder de aan elkaar gekoppelde 
fietsen uit de trein. Meteen kwam de conducteur die zei: “De jongen 
van de fiets komt met de volgende trein, deze trein is nogal verlaat.” 
Een kwartiertje later arriveerde de jongen met de sleutel in zijn hand. 
“Gauw er weer in”, zei ik. “Nee,” zei hij, “dit is de sneltrein en ik moet 
naar Haren, dus wachten op de volgende.” “Je hebt toch een fiets, ga 
toch fietsen”, zei ik. Maar hij wist de weg niet. “Ik fiets de eerste tien 
kilometer wel met je mee.”
Hij vertelde dat hij in Zwolle honger had gehad en toen de trein precies 
voor de kiosk stopte was hij even naar buiten gewipt om iets te kopen; 
de trein staat in Zwolle toch altijd een paar minuten stil. En opeens zag 
hij zijn trein verdwijnen met zijn fiets erin, gekoppeld aan die van een 
oudere dame die er in Assen uit moest. Hij rende naar de infobalie in 
Zwolle en die had de conducteur van de trein gewaarschuwd.
Zo fietsten we gezellig kletsend voort. Hij bleek in Amsterdam op 
dezelfde onderwijsinstelling te werken als ik in Groningen en we deel-
den dezelfde belangstelling. We concludeerden dat het jammer was 
dat we die middag geen tijd hadden om langs de Drentse A te fietsen. 
Dat hebben we het volgend voorjaar goed gemaakt. Ik kon hem en zijn 
vriendin  de bloeiende orchideeën in het Drentse A gebied tonen. 
Dit is dus mijn “fietsketting-relatie”.

Wietske Jonker-ter Veld

--MAAR HET WORDT NOOIT EEN GAZELLE!’-----

Dat veel winkels het tegenwoordig moeilijk hebben 
is algemeen bekend. Voor fietsenzaken lijkt dit echter 
minder op te gaan. Neem bijvoorbeeld Rijwielhuis Luuk 
Westerkamp aan de Moesstraat, dat onlangs 40 jaar 
bestond. 

Wie op 21 februari rond het middaguur nog wat slaperig de zaak 
nietsvermoedend binnenstapte, zal zich even in een horecazaak 
gewaand hebben. Overal pratende mensen, aan een glas champagne 
nippend, een kop koffie drinkend of gebak etend. Op de balie een 
mooi bloemstuk, terwijl diverse vazen op de vloer uitpuilen van de vele 
boeketten. Het gebak is getooid met een vlaggetje met het getal 40. 
Want zo lang is het geleden, dat de toen 23-jarige Luuk zijn fietsen-
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zaak aan de Moesstraat 
begon. Buiten is de 
zaak versierd met 
slingers en ballonnen, 
terwijl op veel plekken 
‘40’-stickers zijn geplakt. 
Luuk’s partner en zijn 
beide broers hebben 
buiten hem om een 
feestje georganiseerd 
en daarvoor wat men-
sen uitgenodigd. Terwijl 
Luuk de koffiemachine 
bedient en gebak presenteert, ontkurkt een der broers de ene fles 
champagne na de andere alsof het zijn dagelijks werk is. Compagnon 
Henk-Jan Drijvers, die 24 jaar geleden tot het bedrijf toetrad, verstrekt 
tussen de bedrijven door fietsinformatie aan een belangstellende. En 
een monteur probeert zo goed en kwaad als het kan aan een fiets te 
werken. Want de klanten verwachten natuurlijk wel dat de gemaakte 
reparatie-afspraken worden nagekomen.

Bij Rijwielhuis Luuk Westerkamp is de keuze heel overzichtelijk: je 
kunt kiezen uit Gazelle en Gazelle. Luuk heeft destijds voor dit merk 
gekozen en geen reden gezien te veranderen. Volgens hem is het 
de populairste Nederlandse fiets en is Gazelle al jaren marktleider. 
De website heet niet voor niets ‘gazellegroningen.nl’. Iemand die de 
kwaliteiten van bijvoorbeeld zijn Batavus roemt, krijgt steevast te horen: 
‘Maar het wordt nooit een Gazelle!’ In de winkel staan zeker honderd 
nieuwe fietsen, in prijs variërend van € 429,- voor de Esprit Urban tot 
€ 2.600,- voor de Orange EM. Maar dat is dan ook een elektrische fiets 
met een Bosch-middenmotor. Deze ‘fiets met trapondersteuning’ vormt 
aldus Henk-Jan inmiddels zo’n 20% van de verkopen. Berijders zijn 
lang niet meer alleen senioren, ook steeds meer jongeren zie je erop.
Uiteraard zijn er ook gebruikte fietsen te koop. Maar dan wel kwalitatief 
goede karretjes en niet de ‘barrels’, zoals Luuk ze noemt, die door 
allerlei ‘louche’ zaakjes worden verkocht. De uitbaters hebben vaak 
geen ervaring en geen vakdiploma’s. Hij waarschuwt dan ook voor dit 
soort bedrijfjes, die her en der als paddestoelen uit de grond schieten.

Rein Rosing
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--Snelbinder digitaal?------------------------

De Snelbinders staan in digitale versie op de website. Je kunt er dus 
voor kiezen voortaan geen papieren Snelbinder meer te ontvangen. 
Vind je dat een goed idee – minder papier, foto’s in kleur – geef dat 
dan door op groningen@fietsersbond.nl. De link naar de digitale 
Snelbinder sturen we aan het e-mailadres waarvandaan je je opgeeft. 
Om te zorgen dat we je niet door elkaar halen met iemand anders, 
hebben we je voor- en achternaam met adres of lidnummer nodig. Zet 
bij onderwerp: Snelbinder digitaal.

MvW

Deadline voor Snelbinder 3: 28 september.

--Daling verkeersslachtoffers – toch 
maatregelen-----------------------------------

In 2013 kwamen 8 % minder fietsers om in het verkeer; in totaal waren 
er ruim 12 % minder slachtoffers. Dat waren er toch nog 570.
Omdat veruit de meeste slachtoffers vallen op het onderliggende 
wegennet, heeft minister Schultz van Haegen met de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten afgesproken dat alle Nederlandse ge-
meenten een lokale aanpak Veilig Fietsen maken. Daarin zetten zij 
maatregelen om fietsen veiliger te maken. De minister wordt daarbij 
ondersteund door een ambassadeursgroep van zeven burgemeesters 
en de Commissaris van de Koning van Overijssel. Ook ondersteunt 
Schultz het programma Blijf Veilig Mobiel dat zich richt op veilige 
mobiliteit voor ouderen.

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