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

Diverse artikelen in deze Snelbinder. Het begint in mineur met het overlij-
den van de voorzitter van onderafdeling Haren. Gelukkig is er ook leuker 
nieuws uit Haren, over kraamstaan met een enquête en een vierwieler.
De jaarlijkse fietstocht is weer geweest, waarin we keken naar de ver-
schillende mogelijkheden voor de Fietsroute Plus tussen Groningen en 
Ten Boer.
In en voor de toekomst staat 21 en 22 november inspiratiefestival Let's 
Gro op de agenda, waarop ook de Fietsersbond zich niet onbetuigd wil 
laten.
Voortaan hebben we elke tweede dinsdag van de maand of de opvol-
gende woensdag een thema- of bijpraatavond in de stad – houd daar-
voor de website in de gaten: www.fietsersbond.nl/groningen. Kijk daar 
ook voor onze zienswijze (inspraak) op de zuidelijke ringweg.
Tot slot nog deze oproep: geef misstanden door op het Meldpunt!

--In memoriam Janneke van Steenis--------

Tot ons grote verdriet is op 18 juli 2013 Janneke 
van Steenis overleden. Janneke was vanaf de op-
richting in 2011 de voorzitter van de (onder)afdeling 
Haren van de Fietsersbond. Ze was een actieve, 
bevlogen en inspirerende vrouw, de motor achter 
vele activiteiten van afdeling Haren. Bijvoorbeeld de 
kritische gesprekken met wethouders en gemeente-
ambtenaren in Haren over o.a. de fietserstunnel 
bij het NS-station en de nieuwe inrichting van de 
Vondellaan en de Meerweg, het samenstellen van een lijst met fiets-
knelpunten, en de voorlichting aan ouderen over elektrische fietsen. 
We herinneren ons allen nog levendig het scherpe en overtuigende 
optreden van Janneke bij het rondetafelgesprek op het gemeentehuis 
in november 2012 over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan.
Janneke was 75 jaar en de laatste maanden ernstig ziek. Wij zullen 
haar zeer missen.

Namens afdeling Haren
Gerard Renardel, secretaris
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--Regio Groningen-Assen: verkeer en 
vervoer----------------------------------------

Voor de economische ontwikkeling van de Regio Groningen-Assen 
(RGA) is het van groot belang dat de steden Groningen en Assen 
en de omliggende regio (van Tynaarlo en Noordenveld tot aan Leek, 
Bedum en Hoogezand) goed bereikbaar blijven. 
Er is sprake van een groeiende vervoersbehoefte. Dat betekent drukte 
en files in de spits.

In 2006 is door Rijk en regio gezamenlijk een zgn netwerkanalyse 
opgesteld voor het gebied. Een netwerkanalyse is een inventarisatie 
van de vervoersbehoefte en van de omvang van de verschillende 
soorten verkeersstromen. Er zijn toen een aantal oplossingen bedacht 
waarvan er inmiddels al de nodige zijn gerealiseerd. Het gaat er 
vooral om mensen uit de auto in het Openbaar Vervoer te krijgen. 
Voorbeelden: de transferia in Hoogkerk en in Haren, het doortrekken 
van de trein naar Veendam. De Regiotram was ook een van de 
plannen. Maar die komt er niet meer. Dat was mede een aanleiding om 
die netwerkanalyse eens te actualiseren. 

In het voorjaar van 2013 werd er een actualisatie 
van de netwerkanalyse gepresenteerd. Daarin 
werd gekeken wat het resultaat was van de 
eerste gerealiseerde oplossingen. Ook zijn 
prognoses over vervoersbehoeften bijgesteld. 
Er is breed gecommuniceerd over die 
gegevens, en we mochten ook onze mening 
geven. Dat was: er moet een grotere rol 
voor de fiets zijn, jullie overheden denken 
nog steeds teveel in auto’s en openbaar 
vervoer. En laat eens zelf het goede 
voorbeeld zien. Burgemeesters en 
gedeputeerden, ga zelf fietsen!! Zie 
onze aanbevelingen op onze site: http://
groningen.fietsersbond.nl/aanbeveling
enbereikbaarheidstad, klik op het rode 
aanbevelingen.
We kregen een mooie brief terug waarin 



2013 oktober jaargang 36 nummer 3 snelbinder-----
5 

snelb
in

der

werd gesteld dat de aanbevelingen ter harte zouden worden genomen. 
Of dat echt waar was hebben we kunnen vragen in een overleg bij de 
Regio-organisatie met de vertegenwoordigers van de gezamenlijke 
overheden. Onze zusterafdeling Assen was daar ook bij, vanwege de 
belangstelling voor een eventuele snelfietsroute Groningen-Assen. Die 
is er niet zomaar, maar het idee wordt als toekomstbeeld zeker niet 
weggewuifd.

Wij houden de vinger aan de fietsbel.

Anneloes Groenewolt

--Schouw station Europapark--------------

In de vorige Snelbinder werd de schouw van het nieuwe station 
Europapark al aangekondigd. Inmiddels heeft deze schouw door het 
OV-consumentenplatform plaatsgevonden. Ook de Fietsersbond heeft 
hier aan deelgenomen. We vinden het een mooi station, maar zien nog 
wel wat verbeterpunten voor de fiets:
-  Steile trappen, zwaar omhoog met de fiets. 
- S-bocht onder station door geeft weinig zicht op andere wegge-

bruikers, door afdaling krijgt men grote vaart, dit kan tot botsingen 
leiden.  

- De bewegwijzering kan beter. 
- De fietsenstalling ziet er goed uit, alleen weer jammer dat deze 

beneden is. Het maakt het makkelijker als de fietser geen kelder in 
hoeft om zijn fiets te stallen. 

- Een versmalling van het fietspad en een rare bocht aan de kant van 
de Linie. 

- Een gevaarlijke oversteek aan de Helperzoom. 
Deze verbeterpunten met nog wat kleine details hebben we 
meegegeven aan het platform.

Hannie Poletiek

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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--Doorgaande fietsroutes en 
fietsparkeren binnenstad Groningen------

Op 19 juni 2013 hadden we hierover een discussie met binnenstads-
ambtenaren. Hieronder onze constateringen en conclusies.

Doorgaande fietsroutes:
1. Wij zien knelpunten bij de doorgaande fietsroutes (o.a. Folkinge-

straat). De gemeente ziet hier geen kwestie. Toch zijn er enkele 
alternatieven besproken om de drukke punten bij de Vismarkt en de 
Folkingestraat te ontwijken. Bijvoorbeeld via de Zwanestraat en de 
Akerkstraat naar Schoolholm en/of Munnekeholm.

2. Er zijn weinig oost-westverbindingen, waardoor daar grote druk op 
is. Mogelijke oplossingen:

•	 Een	extra	verbinding	met	een	brug	tussen	Ooster-	en	
Winschoterkade.

•	 De	hele	verbinding	over	de	singels	ontlast	aan	de	westkant	de	
Brugstraat.

•	 Er	zijn	extra	fietsverbindingen	mogelijk	met	een	‘fiets	te	gast’-status	
in een aantal voetgangersstraten.

1. Het idee van ‘fiets te gast’ in voetgangersstraten wordt door iedereen 
gedeeld. De Zwa nestraat komt als eerste in aanmerking. Wij zien 
dit graag ook in de volgende straten: Poelestraat, in het verlengde 
daarvan op Grote Markt zz en Tussen Beide Markten, en op de 
Westerhaven. Met die laatste wordt alweer de Brugstraat ontlast.

2. De gemeente heeft het principe-idee genoemd van fietsparkeren 
aan de ‘fiets toegangen’ van de binnenstad om fietsparkeerdruk in de 
binnenstad te verminderen. Wij willen dan wel het volgende:

•	 Doorgaande	routes	moeten	intact	blijven.
•	 Winkels	zijn	met	de	fiets	te	bereiken,	eventueel	vanuit	een	dichtbij	

gelegen zijstraat.

Fietsparkeren:
1. Het valt ons op hoe verantwoordelijk de gemeente zich voelt voor 

fietsparkeerruimte bij winkels – daar zouden ook de winkeliers op 
aangesproken kunnen worden.

2. Een stalling onder Zara (Herestraat) is gewenst maar heeft als 
probleem dat een niet te steile trap voor de vrij diepe kelder veel 
ruimte vraagt.
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3. De steile trap bij de Pathé-stalling zou wellicht verbeterd kunnen 
worden door de ruimte te gebruiken van het kantoortje van de 
verdwenen toezichthouder.

4. Wij zien naast rekken en vakken graag de volgende soorten fietspar-
keerplaatsen:

•	 aanbindbare	rekken,	mag	op	incourante	plek.	Zowel	frame	als	
voorwiel moeten op een gemakkelijke met kettingslot vastgezet 
kunnen worden.

•	 ook	hoge	klemmen,	hoeft	niet	zo	veel	te	zijn	als	lage.
•	 bij	de	rekken	ook	vakken,	voor	mensen	die	niet	in	een	rek	willen	

stallen.

Tot slot de volgende aanbeveling: zie de fiets niet als probleem maar 
als kans/succes!

Emmy in ‘t Veldt en Màrria van Winkel

---Let’s Gro, 21  & 22 november---------------

Ben je benieuwd naar de visie van een Deens/Canadese fietsgoeroe 
op Fietsstad Groningen? Of wil je weten hoe er gedacht wordt over 
de toekomst van het vervoer in de binnenstad? Kom dan naar Let’s 
Gro, het inspiratiefestival dat 21 en 22 november in de stad Groningen 
wordt georganiseerd.
Let’s Gro biedt een podium, of eigenlijk door de hele stad heen allerlei 
podia, voor stadjers en Groninger organisaties om ideeën voor de stad 
van de toekomst te presenteren en te delen met anderen. Maar Let ’s 
Gro biedt ook een podium om te laten zien wat er nu al gebeurt en wat 
je al voor elkaar kunt krijgen. De toekomst en vernieuwing staan echter 
wel voorop. Volgens de gemeente geeft Let’s Gro daarmee vorm aan 
de toekomstagenda voor de stad. En daarmee aan die van een nieuw 
college in 2014.
Het onderwerp fiets komt al aan bod, getuige de weblog van Bert 
Popken, concerndirecteur bij de gemeente Groningen, waarop hij 
schrijft: “Fietsstad Groningen moet zichzelf weer opnieuw uitvinden: 
tijdens de manifestatie Let’s Gro – op 21 en 22 november 2013 – 
geeft Mikael Colville-Andersen een inspirerende lezing en levert hij 
commentaar op het fietsbeleid van Groningen”.
Maar de Fietsersbond Groningen wil ook een eigen geluid laten horen. 
Hoewel de Fietsersbond geen podiumplaats heeft, wil ze zich wel 
graag actief op het festival presenteren. Komende weken gaan we aan 
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de slag met het concreet maken van de ideeën.
Dus…
•	 heb	je	al	eens	over	de	ideale	fietsstad	en	-ommelanden	

gedroomd, 
•	 heb	je	concrete	ideen	over	de	optimale	inrichting	van	Groningen	

voor het fietsverkeer, 
•	 wil je graag meedenken over wat we als Fietsersbond de stad 

Groningen aan inspiratie kunnen meegeven, 
•	 wil	je	op	21	en	22	november	of	voor	die	tijd	een	actieve	bijdrage	

leveren aan de acties van de Fietsersbond, mail je reactie dan naar 
groningen@fietsersbond.nl of stuur een brief naar Fietsersbond 
afdeling Groningen, Postbus 1061, 9701 BB Groningen.

Bij het ter perse gaan van deze Snelbinder zijn de details nog niet 
bekend, maar houd onze website in de gaten: 
www.fietsersbond.nl/groningen.
Wil je meer lezen over het festival? Kijk dan op de website 
www.letsgro.nl.
De weblog van Bert Popken, met allerlei fietsonderwerpen, is te 
vinden onder http://bertpopken.wordpress.com. Mis vooral de Japanse 
ondergrondse automatische fietsparkeergarage niet.

Emmy in 't Veldt

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

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

Geen papieren Snelbinder meer ontvangen?
In de Omwenteling staat een link naar de digitale versie van de 
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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

--(H)eerlijke Haren Markt--------------------

Op zaterdag 7 september 
stonden wij van de Fietsersbond 
afdeling Haren op de 
(H)eerlijke Haren Markt op 
het Raadhuisplein in Haren. 
Duurzaamheid was het thema, 
maar het werd nogal in de 
culinaire sfeer getrokken - veel 
proeverijen van bedrijfjes uit 
de omgeving. Wij hadden 
kindertransporfietsen als 
showmodellen bij onze kraam 
staan. Verder een bord met vijf 
stellingen en enquêteformulieren 
die de mensen konden invullen.

Dit waren de stellingen:
1- De gemeente dient geld uit te trekken om het  weesfietsenprobleem 
in de stalling van NS-station Haren aan te pakken.
2- De gemeente dient duidelijk aan te geven waar fietsen toegestaan is 
en waar niet. Momenteel is dat op diverse plaatsen in het centrum van 
Haren niet duidelijk.
3- De kwaliteit (breedte, wegdek) van diverse fietspaden is beneden 
de maat en dient verbeterd te worden. Bijvoorbeeld langs de 
Rijksstraatweg en de recreatieve fietspaden ten zuiden van Haren. 
4- Er is behoefte aan meer oost-west-(fiets)verbindingen in Haren-
Noord.
5- De rotonde Rijksstraatweg-Emmalaan is fietsonvriendelijk ingericht 
voor fietsers die in zuidelijke richting rijden. Zij dienen voorrang te 
krijgen boven afslaand autoverkeer.
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Er was veel respons (ruim 
70 reacties). Die zullen 
we verwerken en als 
uitgangspunt gebruiken 
voor een oproep aan 
de politieke partijen in 
Haren voor een nog beter 
fietsbeleid, in de aanloop 
tot de gemeenteraads-
verkiezingen in maart 
2014. De enquête 
gaf aanleiding tot 
leuke gesprekken en zelfs een paar geïnteresseerden voor een 
lidmaatschap.

Op het laatst kwam er nog een heel enthousiaste man bij onze kraam 
die een vierwieler had waarop hij en zijn vrouw, hartpatiënte en 
reumatisch, leuke tochtjes kunnen maken. Hij wilde even de fiets (met 
elektrische ondersteuning) laten zien. Hij kon er zelfs mee tussen de 
paaltjes op de fietspaden door. Het was heel stimulerend om te zien 
hoe mensen toch weer op de fiets kunnen genieten van de omgeving.

Minpuntje: onze kraam zag er ondanks de grote Fietsersbond-vlag 
een beetje kaal uit, geen kleed erover, alleen een paar foldertjes. 
Sommige mensen maakten er zelfs opmerkingen over. Dat moet beter 
de volgende keer. Gelukkig stonden de showfietsen de boel nog wat te 
pimpen!

Aleid Busser

Op RIJplaten mag je niet fietsen, 
getuige bijgaande foto!
Ingestuurd door Hans Brugman 
uit Haren.

Nieuwe deadline is 
26 januari 2014
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--Jaarlijkse Fietstocht-----------------------

Op 8 september 2013 hebben 
we 's middags onze jaarlijkse 
fietstocht gehouden die dit jaar 
in het teken stond van de nog 
aan te leggen Fietsroute Plus 
Groningen-Ten Boer. Gelukkig 
waren de weersvooruitzichten 
een uur tevoren zodanig dat 
we het erop durfden te wagen, 
en werd het ook nog gewoon 
mooi fietsweer.
Rolf Dijkstra van de provincie 
Groningen heeft op onze 
uitnodiging meegefietst; hij 
is als beleidsmedewerker verkeer van de provincie betrokken bij die 
Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer.
Via de rand van de binnenstad en Eemskanaal Noordzijde gingen we 
naar de Oostersluis en verder over de Rijksweg. Bij de kruising met de 
Oostelijke ringweg maakten we de voordelen mee van de voorsignale-
ring voor fietsers die daar door de provincie is aangebracht: de op rood 
staande fietsverkeerslichten gingen spontaan voor ons op groen zodat 
we ongestoord konden doorrijden!
Bij de Ruischerbrug fietsten we aan de noordzijde van het Eemskanaal 
tot we niet verder konden en richting Garmerwolde moesten. Op dit 
punt hebben we even halt gehouden en de dijk van het Eemskanaal in 
ogenschouw genomen waarover in de toekomst een fietspad tot aan 
Woltersum wordt aangelegd. Dit wordt een recreatief fietspad dat los 
staat van de Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer.
Aan de rand van Ten Boer aangekomen was er nog tijd genoeg voor 
een	extra	tochtje	naar	Woltersum	en	Wittewierum.	Daarna	zochten	we	
in Ten Post de Stadsweg op terug naar Ten Boer. Daar hebben we bij 
Boerderij Blokzijl de inwendige mens versterkt. Tevens zijn hier twee 
fietsers aangeschoven uit Ten Boer zelf die vanwege het slechte weer 
's ochtends niet naar Groningen waren gekomen.
Tijdens deze pauze heeft Rolf Dijkstra ons bijgepraat over de stand 
van zaken rond de Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer, waarover een 
interessante discussie ontstond. De inhoud staat in een apart artikel in 
deze Snelbinder.
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Na de pauze fietsten we 
via de Stadsweg naar 
Groningen. Aan de (noord)
oostzijde van het bruggetje 
over de Zuidwending gaf 
Rolf Dijkstra globaal aan 
waar de Stadsweg vanaf 
dat punt nog een verbinding 
zou kunnen krijgen met 
het Elema’s pad of het 
fietspad dat uiteindelijk 
aansluit op de Stuurboordswal. Bij Lewenborg fietsten we over fietspad 
Midscheeps via Loefzijde en Lichtboei naar het westelijke deel van 
de Stadsweg. Gedurende dit laatste stukje zijn enkele medefietsers 
afgeslagen	richting	huis.�
Ondanks het aanvankelijk slecht uitziende weer is het een geslaagde 
fietstocht geworden, mede dankzij de interessante uitleg van Rolf 
Dijkstra.

Foppe Nieuwenhuis

--Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer-----

In de pauze van de jaarlijkse fietstocht vertelde provinciaal beleidsme-
dewerker Rolf Dijkstra in 
hoofdlijnen hoe de stand 
van zaken is rond deze 
Fietsroute Plus.

Rijksweg
Even ten westen van 
Garmerwolde wordt 
vanaf de N360 een nieuw 
fietspad door de lande-
rijen naar Lewenborg 
aangelegd dat daar 
rechtstreeks aansluit op het 
fietspad Midscheeps. Via dit 
nieuwe fietspad kunnen fiet-
sers de verkeerslichtrijke route 
langs de Rijksweg mijden.

Het is de bedoeling om zowel de Stadsweg als 
het fietspad langs de Rijksweg (N360) te verbe-
teren. Dit wordt gedaan door van de Stadsweg 

een Fietsroute Plus van drie meter breed te 
maken en door verkeersveiligheidsmaatregelen 

te nemen op de N360.
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Stadsweg
Het fietspad langs de Stadsweg wordt aan de westzijde van de 
Zuidwending direct na het bruggetje over dit water in zuidelijke richting 
doorgetrokken tot het nieuw aan te leggen fietspad vanaf de N360 
bij Garmerwolde. Op deze wijze krijgt de Stadsweg ook een goede 
aansluiting op fietspad Midscheeps.
Ook naar het noorden wordt het fietspad langs de Zuidwending door-
getrokken, maar er wordt nog gepuzzeld op een noordelijker verbinding 
naar de (binnen)stad dan via Midscheeps. Dat kan op twee manieren: 
1) Elema’s pad overgaand in Kardingermaar bij de Noorddijkerweg, 
of 2) een nieuw aan te leggen fietspad in het verlengde van de 
Stuurboordswal. Beide zouden aansluiten op het verder naar het 
noorden doorgetrokken fietspad langs de Zuidwending.

Rolf Dijkstra benadrukte dat dit nog een ambtelijk voorstel is en dus 
nog niet definitief. De politiek beslist uiteindelijk wat het gaat worden.
Provinciale Staten nemen in februari 2014 een besluit over het 
voorkeursalternatief waarna dit verder wordt uitgewerkt. Daarna 
moet de uitvoering worden voorbereid, wat onder andere bestaat uit 
bestemmingsplanprocedures en grondaankoop. Inschatting is dat de 
uitvoering ergens in 2016/2017 plaats kan vinden.
Nadere informatie over de Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer is te 
vinden op de website van de provincie Groningen. (Zoek op Fietsroute 
Plus Ten Boer-Groningen.)

Oordeel Fietsersbond
In grote lijnen vinden wij het plan er wel goed uitzien, vooral omdat 
zowel de Stadsweg als het huidige fietspad langs de Rijksweg dan 
goed aansluiten op fietspad Midscheeps.
Via Midscheeps loopt een redelijk goed fietspad naar het centrum 
van Groningen waarbij het dan eigenlijk wel noodzakelijk is dat dit op 
diverse plaatsen opgewaardeerd wordt om aan de Fietsroute Plus-
kwaliteit te voldoen. 
Onverlet blijft de wens van alle fietsers dat alle andere fietsmogelijk-
heden van Groningen-Ten Boer en vice versa ook veilig zijn en vlot 
doorfietsen mogelijk maken. Maar dit geldt voor de gehele fietsinfra-
structuur in dit land!

Foppe Nieuwenhuis
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--Onderafdeling Kop van Drenthe---------

Fietspaaltjes Tynaarlo
De afdeling Kop van Drenthe heeft vorig jaar overleg gehad met de 
gemeenten over nutteloze of gevaarlijke paaltjes. Gemeente Tynaarlo 
heeft dit heel serieus opgepakt en een document opgesteld met alle 
paaltjes in de gemeente. Bij ieder paaltje geven ze aan of dit moet 
blijven of niet of dat dit hersteld moet worden. Wij zijn blij dat de ge-
meente Tynaarlo dit zo goed heeft opgepakt. Maar met de maatregelen 
die zij willen nemen zijn we niet altijd eens. We gaan nog in gesprek 
met de gemeente hierover. Mocht u in Tynaarlo wonen en een sto-
rende paal kennen: u kunt bij ons het overzicht van alle paaltjes met de 
plannen opvragen. E-mail: kopvandrenthe@fietsersbond.nl.

Politieke partijen voor de fiets
In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is weer een belangrijk 
moment voor de politieke partijen om programma’s op te stellen. 
Fietsersbond Kop van Drenthe heeft de landelijke informatie over 
fietsen in het verkiezingsprogramma en haar wensen voor de regio 
doorgestuurd naar alle partijen in Noordenveld en Tynaarlo. We hopen 
dat de kiezers ook kritisch hiernaar zullen kijken.

Meldpunt Fietsersbond
Het Meldpunt van de Fietsersbond begint te werken. We krijgen in 
Tynaarlo en Noordenveld 
steeds meer meldingen. 
Dit is mooi, want dit geeft 
ons een houvast om met de 
gemeente de fietsknelpunten 
te bespreken. Blijf dus vooral 
melden, en download de app 
om ter plaatse meteen goede 
en slechte ontwikkelingen 
voor de fietsers te kunnen melden.

Hannie Poletiek

Nieuwe deadline is 26 januari 2014

Geef vervelende, gevaarlijke of 
ingewikkelde situaties, èn goede 

ideeën, door op 
www.meldpunt.fietsersbond.nl!
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--Het Vergevingsgezinde Fietspad-----------

De landelijke Fietsersbond begint met een project 'Het 
Vergevingsgezinde Fietspad'. Dat is een fietspad zonder obstakels 
waarop fietsers de ruimte hebben om balans en koers te houden en 
fouten te corrigeren. 
Op een vergevingsge-
zind fietspad gebeuren 
minder enkelvoudige 
ongevallen en de on-
gevallen die toch nog 
plaatsvinden hebben 
een minder ernstige 
afloop. Zo'n 'ideaal' 
fietspad nodigt vanzelf 
uit tot wenselijk fiets-
gedrag, houdt rekening 
met de beperkingen 
en capaciteiten van oudere 
fietsers en is ook veiliger 
voor jongere fietsers.
Kijk voor meer informatie op www.vergevingsgezindefietspad.nl.

OPROEP: gevaarlijke en ingewikkelde situaties op fietsroutes 
gezocht
Omdat het project 'Het Vergevingsgezinde Fietspad' begint in het 
noorden van het land, nodigt de landelijke Fietsersbond alle fietsers 
in de stad Groningen uit om gevaarlijke of vervelende zaken op hun 
fietsroutes te melden. Dat kan via het Meldpunt: www.meldpunt.fiet-
sersbond.nl. Alle meldingen die daar gedaan worden gaan bovendien 
direct naar de gemeente.
Fietsers kunnen via het Meldpunt ook ideeën doorgeven hoe het beter 
kan, tot 30 november 2013. Daardoor ontstaat er een beter beeld waar 
er	bijvoorbeeld	een	fietspad	ontbreekt	of	extra	fietsenrekken	nodig	zijn.

Màrria van Winkel

Zestig procent van alle fietsongevallen wordt veroor-
zaakt door paaltjes, obstakels en slecht aangelegde 

of onderhouden fietsroutes.

Nieuwe deadline is 26 januari 2014
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--Bijpraatavond 17 september---------------

Die avond zaten we in de achterzaal van het Der Aa-theater in de 
Akerkstraat.
Er stonden twee punten op het programma. Eén was: hoe gaat het 
in onze afdeling en wat vinden we ervan? Het andere was: wat gaan 
we doen met/op het Inspiratiefestival ‘Let’s Gro’ van de gemeente 
Groningen. Aan dat tweede punt zijn we toen helemaal niet toegeko-
men. Zie over Let's Gro het artikel elders in dit nummer.

Aanleiding voor het eerste punt: we hebben het gevoel dat te veel werk 
door te weinig mensen wordt gedaan. En/of dat er te veel informatie 
door te weinig mensen wordt verwerkt. En dat er best wel meer 
mensen zijn die betrokken willen worden. Dus hoe kunnen we dat beter 
aanpakken? Meer focussen op duidelijke items? Clusters vormen? 
Duidelijker structuur? Terug naar de vroegere kerngroepvergaderin-
gen?  

Bart van der Grinten zat de discussie voor en dat was geen eenvou-
dige taak. We waren met z'n negenen, een kring om één grote tafel. 
Er waren twee nieuwe gezichten bij. We hebben om de beurt uitgelegd 
wat we interessant aan het Fietsersbondwerk vinden, wat we helemaal 
niet leuk vinden, en waar de Fietsersbond volgens ons voor moet 
staan. Uiteraard hoopten we dat we daar duidelijke conclusies aan 
konden verbinden.
Helaas helaas, dat is ons op die avond niet gelukt. Er zijn zoveel 
verschillende invalshoeken en voorkeuren, de één wil beleidsmatig 
werken en overleggen met de overheid, de ander wil juist actievoeren 
en zorgen in de media te komen. En het één sluit het ander natuurlijk 
niet uit! Er werd geopperd dat de afdeling vooral ook leuke dingen moet 
organiseren, bijvoorbeeld een cursus fietsenmaken o.i.d.  Daar werd 
ik persoonlijk wel vrolijk van, dat we gewoon ook leuke dingen zouden 
kunnen doen. Soms vergeten we dat. Misschien eens een fietslied 
maken??

Ideeën voor leuke dingen, voor nuttig en effectief werken, en voor zelf 
meedoen? Mail ons: groningen@fietsersbond.nl.

Anneloes Groenewolt
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--HET MYSTERIE VAN HET VERDWENEN 
FIETSPAD----------------------------------------

Eind 2009 organiseerde de gemeente Groningen in Het Kasteel 
aan de Melkweg een informatieavond over het plan om twee 
nieuwe fietspaden aan te leggen. Vooral het pad langs de 
spoorlijn naar Sauwerd, aansluitend op het al bestaande over 
de Walfridusbrug, sprak mij als bewoner van de aanpalende 
Noorderplantsoenbuurt aan. Zeker omdat het er  snel zou liggen. 
Maar waar is dat fietspad dan gebleven?

De aanwezigen, met name vertegenwoordigers van buurt- en wijkver-
enigingen en de politiek, kregen te horen, dat het eerste deel van het 
3,5 meter brede pad tot de Kerklaan al in de tweede helft van 2010 
klaar kon zijn. Dit stuk van het tracé was gedacht vanaf de ACM-brug 
langs	het	appartementencomplex	Marquant	en	door	een	groenstrook	
aldaar. Hierin zat wel een hindernis van formaat, namelijk de verdiept 
liggende Zonnelaan/Prinsesseweg. Het gemeentelijke projectteam 
streefde naar een verkeersveilige oversteek. Het mooiste, maar ook 
het duurste, zou een ongelijkvloerse kruising zijn. In elk geval moest 
voorkomen worden dat fietsers voor een korte route over het talud zou-
den kiezen. Een goede oversteekmogelijkheid beschouwde het team 
als essentieel. De aansluiting op het Noorderstation verderop betitelde 
men als “een belangrijke ontwerpopgave”. Daar zou de komende jaren 
immers het nodige veranderen vanwege uitbreiding van de busvoorzie-
ningen en de – inmiddels afgeblazen – komst van de tram. Verderop 
moest het fietspad op een goede manier worden ingepast langs groen, 
dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. 

Gelet hierop kon een van de aanwezigen kennelijk niet geloven dat 
zo’n snelle aanleg mogelijk was. Hij informeerde in de rondvraag dan 
ook of de planning wel realistisch was. Het projectteam verwachtte 
echter het ontwerp in 2010 af te ronden. Na de aanbesteding kon dan 
de uitvoering plaatsvinden in 2011. 

Maar eind dat jaar was er geen fietspad te bekennen, afgezien van een 
stuk van ongeveer 150 meter tot de Pegasusstraat. Wie ter plaatse 
poolshoogte neemt, ziet dat het fietspad ineens doodloopt in een 
grasstrook. Met daarin duidelijke afdrukken van banden, alsof fietsers 
dit gewoon negeren. Projectleider Jan Nijhoff verklaarde desgevraagd: 
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‘Met betrekking tot de eerdere planning kan ik melden dat het ontwerp-
proces vertraagd is vanwege de verwerving van grond en de inven-
tarisatie van groen en ecologie, met de bijbehorende discussie over 
compensatie van bomen en groen.’ 

Vervolgens kwam in 2012 de genadeklap: 
het geld was op. Hoewel het project 
klaar was voor ter visie legging, legde de 
wethouder het in juli stil in afwachting van 
de bezuinigingsdiscussie door de raad. 
Die besloot in november bij het vaststellen 
van de begroting voor 2013 de ontwikke-
ling van de beide fietsroutes uit financiële 
overwegingen helemaal te stoppen. Nijhoff 
meldde ook dat er voorlopig geen geld 
beschikbaar is voor de realisatie van het 
fietspad. Maar hij eindigt hoopvol met: ‘De 
wens om in de toekomst de fietsverbinding 
te realiseren blijft echter bestaan. In dat 
opzicht is uitstel niet hetzelfde als afstel. 
Waarschijnlijk zal in de toekomst het 
fietspad alsnog worden aangelegd, als de economie aantrekt en er 
weer geld beschikbaar komt.’
Dat staat genoteerd.

Rein Rosing

In de papieren Snelbinder is deze 
foto zwart-wit, waardoor er bijna 

geen verschil te zien is tussen het 
rode fietspad en het groene gras. 

Maar kijk op 
http://groningen.fietsersbond.nl/

snelbinder en je kunt de kleuren-
versie downloaden.

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

Naam: Pim van Santen
Naam van de zaak: Pim’s fietsen
Adres van de zaak: Westerkade 24 in 
Groningen
Wanneer bent u begonnen met uw zaak? 7 juli 2010

Wat heeft u er toe gebracht om een fietsenzaak te openen in 
Groningen?
Ik ben begonnen in Winschoten bij  Maas Fietsen. Ik heb tien jaar in 
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deze fietsenzaak gewerkt. Daarna heb ik tien jaar ervaring 
opgedaan als vertegenwoordiger van groothandel Epi Kuiper, 
ook in Winschoten. Na een fusie werd het zo’n groot bedrijf dat 
ik me hier niet meer thuis voelde. Toen heb ik besloten mijn eigen zaak 
te beginnen, en dat werd Pim’s fietsen aan de Westerkade.

Wat vindt u van het fietsklimaat in Groningen?
Zeer goed, Groningen is een van de beste fietssteden.

Wat vindt u van de Groningse fietser?
Hier komen mensen die op zoek zijn naar aparte fietsen. Maar ik zie 
ook de gewone fietser. Fietspubliek in Groningen is divers.

Welke fiets uit uw assortiment, voor dagelijks gebruik, zou u 
iedereen aan willen bevelen?
Voor woon-werkverkeer en in de stad voldoet de Gazelle met zeven 
versnellingen prima en ook de Cortina. Of de Brik met drie versnel-
lingen, hier kan weinig aan kapot.

Heeft u nog een bijzondere fiets in uw assortiment, die het vermel-
den waard is?
Ik houd van bijzondere fietsen. Zoals de Brik met een cardanasaandrij-
ving. Maar ook verkoop ik de Roetz, een recyclefiets uit Amsterdam.

Of een handig/nieuw fietsgadget?
Ik verkoop geen gadgets. Wel sloten en banden 
en andere nuttige onderdelen.

Waar fietst u zelf op?
Brik.

Welke klant bedient u het liefst?
Liefst de mensen die zuinig zijn op hun fiets. Mensen die hun fiets 
goed onderhouden.

Wilt u nog iets kwijt aan de Groningse en Noord-Drentse leden 
van de Fietsersbond?
Kom eens kijken naar de fiets zonder ketting aan de Westerkade 24, 
nooit meer een kapotte ketting, nooit meer smeer aan je broek!

Pim's fietsen geeft aan leden van de Fietsersbond 10% korting op 
onderdelen en accessoires.



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	NUMMER	1:	26	januari	2014
Groningen@fietsersbond.nl


