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DEEL B ASSEN – NORG 
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3 Traject Assen - Norg 
De Fietsersbond heeft gekozen voor de fietsverbindingen vanaf het gemeentehuis, het provinciehuis 
en het Dr. Nassaucollege naar Norg. 

In dit deel leest u waarom deze routes prioriteit verdient en welke oplossingen de Fietsersbond 
aandraagt om deze routes aantrekkelijker te maken. In het volgende hoofdstuk wordt de keuze van de 
trajecten gemotiveerd en daarna komen de knelpunten op de trajecten aan bod. De meeste 
knelpunten zijn geïllustreerd weergegeven en voorzien van gewenste oplossingen. Op de bijgevoegde 
plattegrond is te zien waar de diverse locaties zich bevinden. De gewenste oplossingen zijn globaal 
van opzet en behoeven uiteraard nadere uitwerking in een bestek. Deze taak laten de Fietsersbond 
en de Milieufederatie graag over aan de betrokken gemeenten die daar meer deskundigheid voor 
bezitten. Het laatste hoofdstuk van dit deel vormt een beknopte weergave van de knelpunten, waarin 
de wenselijke oplossingen in beeld worden gebracht. 

De trajectkeuze 

De afstand Norg-Assen is ruim boven de 10 km en zal daarom voor de gemiddelde fietser vooral 
aantrekkelijk zijn indien de route optimaal is ingericht. Het fietsverkeer bestaat onder meer uit 
scholieren die scholen bezoeken in Assen, forensen die in Norg wonen en in Assen werken en 
recreatief verkeer van Assen naar de bossen van Norg. Met name de routes naar de westkant van 
Assen (het provinciehuis) en het centrum van Assen (het gemeentehuis) kunnen aanmerkelijk worden 
verbeterd door het voor fietsers op een hoogwaardige wijze bereikbaar maken van de verbinding 
Veldweg – Minister Cremersstraat. Naast een aanzienlijke verkorting van de route (1,5 km op 12,5 
km) is deze route landschappelijk ook aantrekkelijker dan de route via Zuidvelde en Koelenweg. Hier 
is namelijk sprake van overlast van autoverkeer op de langs het fietspad gelegen autoweg en van 
sluipverkeer op de Koelenweg. De route voert door het open landbouwgebied tussen Norg en Assen. 
Door aan de route tevens een verbinding toe te voegen langs het Tonckensbos naar Kloosterveen 
worden ook de recreatieve mogelijkheden aanzienlijk vergroot. 

 

De onderzochte trajecten Assen - Norg 
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Er is bewust gekozen voor een grotendeels bestaande route. Oplossingen die in dit rapport worden 
aangedragen betreffen daarom ook aanpassingen van de bestaande infrastructuur. De totaalkosten 
van alle voorgestelde maatregelen zullen zo relatief laag kunnen blijven. 
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4 Knelpunten 
Vanaf de kerk in Norg tot aan de bestemmingen in Assen heeft de Fietsersbond een aantal 
knelpunten gesignaleerd. Deze locaties zijn gesignaleerd. Per beschreven locatie worden de 
knelpunten benoemd en de maatregelen weergegeven die de Fietsersbond het meest wenselijk acht. 
De knelpunteninventarisatie begint in Norg, maar de knelpunten gelden in het algemeen ook voor de 
tegengestelde richting. Bij de knelpunteninventarisatie is gekeken naar: 
1. Fietsinfrastructuur, markeringen, kwaliteit wegdek 
2. Voorrangssituaties 
3. Bewegwijzering 
4. Verlichting 
5. Onderhoud 

4.1 Norg – Dr. Nassaucollege (Assen) 

De route start in Norg bij de kerk op het Oosteind. Dit is een drukke asfaltweg zonder 
fietsvoorzieningen. Daarna gaat het rechtsaf de Peesterstraat op. 

 

Fietspad Peesterstraat (knelpunt 1) 

Knelpunt 

Het onverplichte fietspad is smal en de klinkers 
liggen niet goed. 

Maatregelen 

Opnieuw bestraten. 

Peesterstraat kruising Bonhagen (knelpunt 2) 

Knelpunt 

Gelijkwaardige kruising. Onduidelijke voorrangsituatie. 

Maatregelen 

Voorrang Peesterstraat instellen. 

 

 

Het fietspad is nu van beton en van redelijke kwaliteit. 
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Fietspad door Peest (knelpunt 3) 

Knelpunt 

Slecht onderhouden klinkerfietspad, onder meer last 
van ongelijke liggen riooldeksels. 

Maatregelen 

Doortrekken betonplaten als wegdekverharding. 

 

De route gaat nu rechts over de Schaapdijk in Peest. Hier zijn verder geen problemen, wel is er 
sprake van landbouw- en sluipverkeer, hetzelfde geldt voor de Oude Norgerweg en de Zuiderstraat. 

 

Verbindingsfietspad (knelpunt 4) 

Knelpunt 

Het wegdek van het verbindingsfietspad in van 
matige kwaliteit. Bovendien zitten er 2 scherpe 
bochten in. 

Maatregelen 

Opnieuw inrichten (scherpe bochten eruit halen) en 
opnieuw asfalteren. 

De route gaat nu linksaf met een enigszins onoverzichtelijke oversteek (zie voor de route Assen – 
Norg knelpunt 11).  

 

fietspad naar Ter Aard 

Het fietspad naar Ter Aard (beton) is van prima kwaliteit op een kleine oneffenheid bij huisnummer 4 
na. Bij het einde van het fietspad in Ter Aard is de aansluiting ongelijk, bovendien is de voorrang niet 
geregeld. In Ter Aard hebben de fietsers vervolgens last van ongelijk liggende putdeksels in de 
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klinkerbestrating. Na Ter Aard wordt het weer een prima betonfietspad. Bij de brug over de A28 is er 
een ongelijke aansluiting die hersteld moet worden. Daarna rechtsaf en vervolgens weer linksaf de 
Wethouder Bergerweg op.  

 

De verkeerslichten bij de Europaweg hebben een lange wachttijd 

Hierna krijgen we de verkeerslichten bij de Europaweg, de detectie van fietsers moet hier verbeterd 
worden. Op het Zuiderveld tot de kruising met de Nobellaan is er sprake van een rijbaan met 
klinkerverharding zonder aparte fietsvoorzieningen. Verbetering van de fietskwaliteit is wenselijk. 
Langs de Groen van Prinsterenlaan tot de Molenstraat is het wegdek van asfalt maar ook hier 
ontbreken wederom aparte fietsvoorzieningen. 

4.2 Norg – Provinciehuis (Assen) 

Het eerste deel van deze route verloopt over hetzelfde tracé als de route naar het Dr. Nassaucollege. 
We gaan hier echter na de kruising met Bonhagen rechtsaf het schelpenfietspad op langs de 
Veldweg. Dit is een fraai maar smal schelpenfietspad. De Veldweg is een 2 km lange landbouwweg. 



   

 

  15 

Kruising Veldweg met Zuidveldigerweg (knelpunt 5) 

Knelpunt 

2 km landbouwweg en een gevaarlijke kruising door 
slecht zicht 

Maatregelen 

Zichtlijnen verbeteren. 

 

 

Veldweg / Minister Cremerstraat (knelpunt 6) 

Knelpunt 

Puinweg, niet geregeld onderhoud. Wegdek is van 
slechte kwaliteit. 

Maatregelen 

Alleen voor fietsers geschikt maken, bijvoorbeeld door 
aanleg betonfietspad op de van Veldweg 

Sluipverkeer Jan Wittestraat (knelpunt 7) 

Knelpunt 

Op de Jan Wittestraat is sprake van landbouwverkeer en steeds meer sluipverkeer. De route kent een 
gevaarlijke kruising met de Koelenweg. In de Asserwijk is sprake van toenemend en hard rijdend 
sluipverkeer. De verkeerslichten bij de Europaweg hebben een lange wachttijd. De route vervolgt zich 
over een goed betonfietspad langs de Europaweg. Bij de Balkenweg staan weer verkeerslichten.  

Maatregelen 

Knippen voor auto’s tussen Koelenweg en Ten Oeverstraat. 

Kruising Witterstraat (knelpunt 8) 

Knelpunt 

Gevaarlijke kruising door afslaand verkeer Europaweg. 

Maatregelen 

Fietspad ook in de voorrang. 
 

 

Op de kruising met de Da Costastraat is de voorrang onduidelijk geregeld. 
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4.3 Norg – Gemeentehuis (Assen) 

Deze route verloopt grotendeels gelijk aan de route naar het provinciehuis. Vanaf de kruising met de 
Europaweg gaat deze route anders. De route naar het gemeentehuis gaat rechtdoor.  

Vaart NZ (knelpunt 9) 

Knelpunt 

Redelijk kwaliteit wegdek. Geen fietsstroken. Bij drie 
zijwegen zijn er kruispuntplateaus met hoge 
sinusdrempels. 

Maatregelen 

Overwegen om fietsstroken aan te brengen en deze 
om de drempels te leiden. 

 

Geen opstelstrook (knelpunt 10) 

Knelpunt 

De kruising met de Troelstralaan wordt gekenmerkt door een lastige oversteek onder meer door 
hinder van rechtsafslaande auto’s.  

Maatregelen 

Opstelstrook voor fietsers en auto’s aanbrengen 

In het vervolg van de Vaart NZ zijn er ongelijke aansluitingen bij de wegdekveranderingen. De Vaart 
NZ na het kanaal is een hobbelige weg met ongelijk liggende putdeksels. Het laatste deel hebben de 
fietsers last van hinderlijk schuin geparkeerde auto’s, die deels over de weg uitsteken. Op de kruising 
Weierstraat moeten de fietsers voorrang verlenen. Het keienrondje bij de Weierspoort is hinderlijk 
ongelijk van kwaliteit en de goten hebben gevaarlijke richels.  

Route Assen – Norg 

Deze route heeft grotendeels dezelfde knelpunten. Een uitzondering is de oversteek naar het 
verbindingsfietspad. Dat is vanaf deze kant zeer onoverzichtelijk. 

Oversteek naar verbindingsfietspad (knelpunt 
11) 

Knelpunt 

Zeer onoverzichtelijk 

Maatregel 

Verhoogde oversteek in de voorrang aanleggen. 
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5 Samenvatting 
Verbeteren infrastructuur 

De meeste winst valt te behalen bij de verbetering van het fietscomfort. Op tal van locaties op het 
onderzochte traject wordt de fietser nu gehinderd door hobbels en scheuren in het wegdek. Over het 
gehele traject zal de fietsroute voldoende breed, zoveel mogelijk voorzien van beton of asfalt, recht 
toe recht aan en indien noodzakelijk van de weg afgescheiden dienen te worden. Bovendien zal op 
een aantal locaties de voorrang ten gunste van de fietser gewijzigd moeten worden. 

Bij verkeerslichten dienen drukknoppen zo veel mogelijk vervangen te worden door detectielussen. 
Daar waar drukknoppen gehandhaafd blijven deze voorzien van een controlelamp. 

Aanbrengen bewegwijzering 

Vooral voor mensen die niet bekend zijn in de omgeving is bewegwijzering van belang. 

Verbeteren onderhoud aan fietspad en groen 

Verwijderen van overhangend, uitzichtbelemmerend groen en bladafval is een eenvoudige, maar zeer 
effectieve maatregel ter vergroting van de fietsaantrekkelijkheid.  

Verder is gladheidbestrijding van groot belang om ook in de wintermaanden een aantrekkelijke, 
uitnodigende fietsroute te hebben! 
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6 Plattegrond traject 
De getallen op de plattegrond van het traject corresponderen met de genoemde locaties. 

 

De locaties van de grootste knelpunten op de onderzochte trajecten Norg - Assen 

 


