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Onderwerp: Fietssnelweg, wensen Fietsersbond

Geachte bestuurders,

De Fietsersbond is verheugd dat u vorig jaar opdracht heeft gegeven een eindbeeldstudie te doen 
naar een fietssnelweg tussen Assen en Groningen op de oostoever van het Noord-Willemskanaal. 
Op uitnodiging van de projectgroep heeft de Fietsersbond deelgenomen aan de 
werkgroepvergaderingen en werksessies met geïnteresseerden en belanghebbenden.

De werkgroep heeft ons inziens goed werk geleverd door zoveel als mogelijk alle varianten in beeld te 
brengen; hieronder bevinden zich overigens ook varianten waar wij als Fietsersbond geen voorstander
van zijn.

Wij zullen op dit moment geen voorkeuren uitspreken voor varianten, mede ook omdat diverse 
trajecten en varianten in onderlinge samenhang met elkaar beschouwd moeten worden.

Wel willen we hieronder op hoofdlijnen de aspecten benoemen die voor fietsers van groot belang zijn, 
en dus voor ons ook de voorkeur voor de varianten bepalen:

 De fietsroute loopt in ieder geval van station Assen naar station Groningen; duidelijke 
aanrijroutes en bewegwijzering vanuit de omliggende en aanliggende wijken, dorpen en 
carpoolplaatsen achten wij van groot belang. Nog mooier als zowel in Assen als in Groningen 
de route op den duur doorloopt naar het centrum;

 Voldoende uitzicht in het horizontale vlak bij bochten en voldoende ruime bochten achten wij 
van groot belang om door te kunnen fietsen en ook ter voorkoming van tweezijdige 
fietsongelukken. Zeker nu ook de snelheden van fietsers onderling steeds meer verschillen 
wordt dit steeds belangrijker;

 Het fietspad moet ook ‘vergevingsgezind’ zijn; hierbij kan men denken aan verharde kanten, 
goede afwatering, belijning (liefst randbelijning en in het midden), geen paaltjes of andere 
obstakels, onverwachtse bochten, aanlichting; 

 Medegebruik door gemotoriseerde voertuigen moet worden vermeden en op plaatsen waar dit
- tijdelijk - niet anders kan krijgt de fietser te allen tijde prioriteit en altijd voldoende fysieke 
ruimte;

 Gemotoriseerde tweewielers en snorfietsers worden geweerd van het fietspad; de 
‘speedpedelec’ kan in beginsel toegang krijgen tot het fietspad, al zal deze gebruiker mogelijk 
plaatselijk in snelheid beperkt moeten worden (n.b. momenteel wordt deze categorie fietsers 
juridisch geweerd van het reguliere fietspad in de bebouwde kom);

 Gebruik van het fietspad als ontsluiting voor doorgaand verkeer is niet acceptabel. Als het 
echt niet anders kan zal er voor aanwonenden en gebruikers van aanliggende percelen op 
sommige trajecten een uitzondering moeten worden gemaakt. De vormgeving en inrichting 
van het fietspad ter plaatse vereist maatwerk;

mailto:kopvandrenthe@fietsersbond.nl


 Fietsers hebben voorkeur voor een rustige fietsroute en willen vooral ontspannen en plezierig 
kunnen doorfietsen; deze voorkeur verenigt zich evenmin met lange trajecten langs een 
autosnelweg (luchtvervuiling, geluidhinder, verblinding door koplampen enz..). Dus zo min 
mogelijk langs de autosnelweg en als het niet anders kan een afscherming tussen 
autosnelweg en fietssnelweg;

 Wij onderschrijven nut en noodzaak voor experimenten/pilots voor medegebruik (vissers, 
roeicoaches etc.) mits de onderzoeken wetenschappelijk worden opgezet, onderbouwd en 
gerapporteerd;

 In sommige varianten zitten haakse of bijna haakse bochten, deze zijn niet wenselijk. Dit 
veroorzaakt glijpartijen, in het donker en bij slecht weer ziet men de bochten niet aankomen, 
het doorfietsen wat juist wenselijk is op een fietssnelweg wordt verhinderd en de kans op 
botsingen is groot.

Wij gaan er vanuit dat het realiseren van een snelle en rechtstreekse fietsverbinding tussen Assen en 
Groningen op afzienbare termijn tot concrete resultaten zal leiden. Als Fietsersbond 
vertegenwoordigen wij vele fietsers die blij zullen zijn om door te kunnen fietsen zonder obstakels. Dit 
zal het fietsplezier vergroten en hopelijk mensen stimuleren op de fiets te stappen, wat het milieu, de 
gezondheid, het leefklimaat, de economie en de natuur ten goede komt. We wensen u veel wijsheid bij
de besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond Drenthe
Fietsersbond Groningen


