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Nieuwsbrief Fietssnelweg
De provincies Drenthe en Groningen willen samen met de
gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen een
Fietssnelweg realiseren tussen Assen en Groningen. In
deze tweede nieuwsbrief blikken wij terug op de
afgelopen periode en vooruit in 2019.
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Wat doen we?
Inloopbijeenkomst deelprojecten gemeente Tynaarlo
In de gemeente Tynaarlo worden 4 deelprojecten
onderscheiden. Op 29 november is daarvoor een goedbezochte
inloopbijeenkomst georganiseerd in Vries. Bezoekers hebben
zich laten informeren over het proces per deelproject.
Gedeputeerde Henk Brink en wethouder Henk Lammers waren
ook aanwezig. Zij gingen in gesprek met bezoekers om zo een
goed beeld te krijgen van wat er met betrekking tot de
Fietssnelweg leeft in de gemeente.

Gedeputeerde Henk Brink over het
waarom van de Fietssnelweg: "We
maken de regio aantrekkelijker voor
bedrijven als de bereikbaarheid
goed is. Deze doorfietsroute helpt
mee en past bij onze fietsprovincie.
Fietsen is gezonder dan in de auto
zitten. Het is daarnaast een impuls
voor het toerisme, want het pad

Beeldkwaliteitsplan
Tot nu toe gingen gesprekken over de Fietssnelweg
voornamelijk over waar de route het beste langs kan lopen, de
infrastructuur. Een goede inpassing van de fietsroute in de
omgeving is belangrijk. De Fietssnelweg verbindt Assen en
Groningen door een bijzonder landschap tussen die steden. De
Fietssnelweg moet in dit landschap worden ingepast en de
gebruikers moeten kunnen genieten van de kwaliteiten van het
landschap. Ook moet de Fietssnelweg een hoogwaardige en
herkenbare uitstraling hebben. Hoe we dit willen doen, is
vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan. Het Beeldkwaliteitsplan is
naar verwachting begin 2019 gereed en vormt dan een richtlijn
bij de verdere planuitwerking. Zodra het gereed is, zal het op de
projectwebsite te vinden zijn.

wordt niet alleen door forenzen en
scholieren gebruikt. Ik zie graag dat
het een bijzonder pad wordt, met
onderscheidende elementen, waar
fietsers blij van worden, omdat het
een belevenis wordt om daar te
fietsen.”

Planning
31 januari 2019
inloopbijeenkomst
verharden zandpad
27 februari 2019
inloopbijeenkomst
Vriezerbrug
1e kwartaal 2019
inloopbijeenkomst
fietsstraten
Voorjaar 2019
inloopbijeenkomst sluis
De Punt-Witte Molen

Herstelwerkzaamheden afgerond tracédeel Van Ketwich
Verschuurlaan – transferium Haren
Op dit deel van de Fietssnelweg zijn betonplaten gebruikt. Na
realisatie bleken deze niet overal goed op elkaar aan te sluiten.
De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels succesvol afgerond
zodat er comfortabel gefietst kan worden.

Subsidie door Rijk toegekend
Recent heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een
bijdrage van in totaal € 3.5 mln (inclusief btw) toegekend aan
de provincies Groningen en Drenthe voor de Fietssnelweg. De
Fietssnelweg past in het landelijke beleid van het Rijk om
mensen te stimuleren om de overstap van de auto naar de fiets
te maken. Samen met werkgevers in de regio wordt bekeken
hoe dit overstappen, los van de aan te leggen
fietsinfrastructuur, aantrekkelijker gemaakt kan worden. Ook
bekijken we of we de principes van circulair bouwen kunnen
toepassen bij de realisatie van de Fietssnelweg.

Contact
Heeft u een vraag over de
Fietssnelweg AssenGroningen?
Stuur dan een mail of bel
met het Klantcontactcentrum (0592) 365555

Aanmelden
nieuwsbrief
Fietssnelweg genoemd in artikel CNN
Onderzoeker Meredith Glaser van de Universiteit van
Amsterdam vertelt in een artikel van CNN over de fietscultuur in
Nederland en haalt daarbij ook de Fietssnelweg aan: "The
Netherlands is now one of the few countries that takes cycling
seriously as a mode of transportation, adds Glaser. The new
cycling freeways include one between Amsterdam and
Amstelveen, a suburb of the capital city. Another links the
northern university town of Groningen with Assen, a city located
in Drenthe, known as the "cycling province" of the Netherlands."
Lees meer.

Vervolg Fietssnelweg per gemeente
Bij de planuitwerking betrekken we omwonenden en andere belanghebbenden. Daarvoor
organiseren we diverse bijeenkomsten per deelproject. Tijdens deze bijeenkomsten willen wij
graag met u in gesprek over het planproces en de uitwerking van de verschillende delen van de
Fietssnelweg. Het doel daarvan is om samen met u te komen tot het beste plan voor de
Fietssnelweg.

In de gemeente Assen
In het eerste half jaar van 2019 moet een goed beeld qua
ontwerp en financiën ontstaan voor het totale project binnen de
gemeente. De planuitwerking start dan ook in het 1e kwartaal
van 2019. Dit gebeurt met de direct belanghebbenden
waaronder vertegenwoordigers van de Hengelsportfederatie,
landbouwers en de Asser Roeiclub. De realisatie in de gemeente Assen zal naar verwachting
in drie fases gebeuren. De gemeente Assen en de provincie Drenthe hebben een principe-afspraak
gemaakt over de verdeling van de kosten van de Fietssnelweg. Lees meer.

In de gemeente Tynaarlo
Besluitvorming Fietssnelweg door gemeente Tynaarlo
Het college van B&W van de gemeente Tynaarlo stemden 27
november in met de plannen van de provincies Drenthe en
Groningen voor de aanleg van de Fietssnelweg tussen Assen en
Groningen. De gemeente verleent planologisch medewerking
aan de plannen voor het Tynaarlose deel van het traject.
Daarnaast gaat ze een actieve rol innemen in het
communicatietraject. Lees meer.

Delen fietsstraat
Er zijn 2 delen die als fietsstraat worden ingericht. Dit is een openbare weg voor alle verkeer waar
de fietser centraal staat. Het betreft de delen:
Deel gemeentegrens Tynaarlo/Assen – Taarlosebrug
Deel Vriezerbrug (kruising Meerweg/zandpad Watermolendijk) – sluis De Punt
De planuitwerking voor beide delen wordt tegelijk opgepakt. De planuitwerking start in het 1e
kwartaal van 2019.

Deel Taarlose brug - Onlandweg
Voor het verharden van het bestaande zandpad tot betonnen fietspad op dit deel zijn twee
overleggen geweest met de directbelanghebbenden. Daarin is gediscussieerd over varianten voor
de inrichting. Daarbij worden belangen afgewogen van fietsers, landbouwers, bewoners en
vissers. Op korte termijn wordt door de provincie Drenthe een besluit genomen over de
inrichtingsvariant. Daarbij worden alle belangen afgewogen van fietsers, agrariërs, bewoners en
vissers. De directbelanghebbenden worden dan eerst over dat besluit en de vergunningsprocedure
geïnformeerd. Donderdag 31 januari 2019 is er een inloopbijeenkomst voor alle belangstellenden.
Bekijk hier de uitnodiging voor 31 januari. Hierna wordt de vergunning aangevraagd. Het is de
bedoeling om dit deel in de eerste helft van 2019 te realiseren. Voorwaarde is dat de vergunning
is verleend en het weer bouwwerkzaamheden toelaat.

Deel Vriezerbrug (Onlandweg – kruising Meerweg/Groningerweg t.n.v. Vriezerbrug)
Het passeren van de Fietssnelweg door Vriezerbrug is een uitdaging met verschillende
belangen. 27 februari 2019 vindt de eerste bijeenkomst plaats met belanghebbenden. Zij
ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Sluis De Punt - Witte Molen
Het gebied tussen sluis De Punt en de Witte Molen is een prachtig gebied. Het zoekgebied voor de
beste route voor de Fietssnelweg ligt in het Drentsche Aa gebied in de nabijheid van Groningen
Airport Eelde en het mogelijk te realiseren transferium De Punt. Het streven is om in het voorjaar
van 2019 de eerste bijeenkomst voor de planuitwerking plaats te laten vinden met
belanghebbenden. Besluitvorming vindt gezamenlijk plaats tussen de provincies Groningen en
Drenthe en de gemeenten Groningen en Tynaarlo.

In de gemeente Groningen
Het eerste deel (Van Ketwich Verschuurlaan - transferium Haren) is gereed. Over de planning van
het aansluitende deel binnen de gemeente Groningen (Van Ketwich Verschuurlaan - Parkweg)
moet door het nieuw te vormen college alsmede de gemeenteraad van de nieuwe gemeente
Groningen besluitvorming plaatsvinden. Voor het deel de andere kant op (transferium Haren Witte Molen) zijn de plannen grotendeels uitgewerkt. De realisatie start in april 2019 en zal naar
verwachting in juli 2020 zijn afgerond.

Terugblik excursie Fietssnelweg RijnWaalpad
Op 12 september is een aantal belanghebbenden samen met een ambtelijke vertegenwoordiging
op fietsexcursie geweest naar het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen. De projectleider van
het RijnWaalpad heeft uitleg gegeven over het planproces en nam ons mee op een fietsexcursie.
Ook bij het RijnWaalpad is sprake van zowel een solitair fietspad als fietsstraten met gemend
verkeer. Jaarlijks nog neemt het aantal fietsers tussen Arnhem en Nijmegen toe door het
RijnWaalpad. Het was een lange, maar leerzame dag.

Privacy
We vinden privacy en transparantie erg belangrijk. De gegevens die we gebruiken voor deze mailing verstrekken we daarom niet aan derden en
gebruiken we ook niet voor andere doeleinden. Op de website vindt u onze volledige privacyverklaring. Wilt u de e-mails over dit onderwerp niet
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