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Nieuwsbrief Doorfietsroute
De provincies Drenthe en Groningen realiseren samen
met de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen
een Doorfietsroute tussen Assen en Groningen. In deze
nieuwsbrief leest u meer over de ontwikkelingen.
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Planning
Wat doen we?
Doorfietsroute in plaats van Fietssnelweg
In de afgelopen periode is gebleken dat de benaming
‘Fietssnelweg’ niet passend is. Veel mensen denken dat de route
alleen bedoeld is voor speedpedelecs en snelle fietsers. Dit is
niet zo. Iedereen kan er gebruik van maken.
Door de naam ‘Fietssnelweg Assen-Groningen’ te wijzigen in
‘Doorfietsroute Assen-Groningen’ sluiten we aan bij de andere
doorfietsroutes in de regio Groningen-Assen.
Een doorfietsroute is een fietspad met weinig of geen
verkeerslichten en waar je zoveel mogelijk voorrang hebt op
kruispunten. De paden zijn breed en comfortabel, worden goed
onderhouden en in de winter krijgen de paden prioriteit als er
gestrooid wordt. Rond de stad Groningen zijn inmiddels
verschillende doorfietsroutes gerealiseerd, zoals de routes naar
Bedum, Haren, Ten Boer en Zuidhorn.

Werkzaamheden
verharden zandpad
afgerond in september
2019
Wanneer
inloopbijeenkomsten

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

Stem op uw favoriete naam
Uit meer dan 800 inzendingen voor de
nieuwe naam van de Doorfietsroute zijn
drie namen door de Stuurgroep
uitgekozen. In de Stuurgroep zitten de
bestuurders van de deelnemende
gemeenten en de provincies. Van 4 juli tot en met 10 juli kunt u
stemmen op uw favoriete naam. Geef uw voorkeur hier aan.
Onder degenen die stemmen op de winnende naam wordt een
elektrische fiets verloot.
De naam met de meeste stemmen wordt de nieuwe naam van
de Doorfietsroute. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte
gebracht en wint ook een elektrische fiets.
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Beeldkwaliteitsplan
Begin dit jaar is het beeldkwaliteitsplan voor de Doorfietsroute Assen-Groningen afgerond. Dit
plan beschrijft de gewenste uitstraling van de Doorfietsroute en zorgt ervoor dat het een geheel
wordt. Daarbij wordt vooral gekeken naar de verschijningsvorm van de fietsroute en de relatie
met de omgeving.
De Doorfietsroute loopt grotendeels langs het Noord-Willemskanaal van stad tot stad en
doorsnijdt onderweg door het Drentse en Groningse landschap. Juist op de fiets is de ervaring van
de omgeving waar je doorheen beweegt van groot belang.
Het beeldkwaliteitsplan bevat uitwerkingen voor diverse situaties. Bij de nadere uitwerking van de
deeltrajecten vormt het beeldkwaliteitsplan de basis. Bekijk hier het plan.

Pilot snelheidsverschillen
De projectgroep Doorfietsroute Assen-Groningen onderzoekt hoe we ervoor kunnen zorgen dat
iedereen op een prettige en veilige manier gebruik kan maken van het fietspad. De fietsroute
tussen Assen en Groningen kent namelijk verschillende gebruikers, die qua snelheid nogal van
elkaar verschillen.
Daarom wordt op het vernieuwde deel tussen Haren en Groningen een pilot uitgevoerd. In april
konden alle gebruikers van het fietspad hun mening geven. Maar liefst 703 mensen vulden de
enquête in. De resultaten van deze enquête worden meegenomen in een proef die wij deze zomer
op dit deel van het nieuwe fietspad willen uitvoeren.
Het fietspad krijgt in de enquête een goede beoordeling. Gebruikers geven het fietspad een 7,7.

Vervolg Fietssnelweg per gemeente
In de gemeente Assen
In het 1e en 2e kwartaal van 2019 heeft de gemeente gewerkt
aan de nadere uitwerking van de Doorfietsroute. De realisatie
van de route, die loopt langs het Noord Willemskanaal en
Havenkanaal tot aan de Havenkade, zal naar verwachting
in drie fases gebeuren. Na de zomer start de brede
communicatie over de Doorfietsroute in Assen. De gemeente organiseert dan een inloopavond
voor wijkbewoners, aanwonenden, gesprekspartners en belangstellende Assenaren. Op deze
avond kan iedereen de tekeningen bekijken en in gesprek gaan met de projectmedewerkers. De
datum en plaats laten we u zo spoedig mogelijk weten.

In de gemeente Tynaarlo
Tynaarlo besteedt twee ton aan de Doorfietsroute
Het gaat om het deel van de Vriezerweg langs het Noord Willemskanaal bij Taarlo en het deel ten
noorden van bedrijventerrein Vriezerbrug tussen Groningerweg en sluis De Punt. Deze wegen
krijgen een rode kleur en worden op die manier ingericht als fietsstraat. Dit markeert de
doorgaande fietsroute, de straat blijft wel toegankelijk voor alle weggebruikers. De gemeente
betaalt de twee ton voor de helft uit een provinciale subsidie ter ondersteuning van verkeer en
vervoer in de regio. De andere helft komt uit het structureel budget voor onderhoud wegen.

Fietsstraten
Er zijn 2 delen die als fietsstraat worden ingericht. Dit is een
openbare weg voor alle verkeer waar de fietser centraal staat.
Dit zijn:
Deel gemeentegrens Tynaarlo/Assen (vanaf kruispunt
Vrieserweg/Kanaaldijk) – Taarlosebrug
Deel Vriezerbrug (kruising Meerweg/zandpad
Watermolendijk) – sluis De Punt; afhankelijk van de variant
die voor Vriezerbrug wordt gekozen (zie variantenstudie
Vriezerbrug) vanaf het kruispunt Meerweg/Zandpad
Watermolendijk of vanaf kruispunt
Meerweg/Groningerstraat.
In mei was een openbare inloopbijeenkomst over de plannen voor de fietsstraten. Hier lieten we
tekeningen zien. Op dit moment zijn we bezig met het ontwerp. Daarna wordt het contract
aanbesteed. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het najaar.

Deel Taarlose brug - Onlandweg
Op de oostelijke dijk van het Noord-Willemskanaal tussen de
Taarlosebrug en de Onlandweg wordt een betonnen fietspad
aangelegd. De werkzaamheden aan dit eerste Drentse deel van
de Doorfietsroute tussen Assen en Groningen zijn begonnen op
24 juni. Het fietspad, dat zowel bedoeld is voor woonwerkverkeer per fiets als recreatief gebruik, wordt 4 meter
breed. Daarmee is er voldoende ruimte voor verschillende groepen gebruikers. Naast het fietspad
ligt een zandpad van ongeveer 3 meter breed. De kruisingen bij de Taarlosebrug en de
Oudemolensebrug worden aangepast, zodat er een goede aansluiting ontstaat met de
doorfietsroute. Hiernaast krijgen de Onlandweg en De Tip ook een aansluiting op de
doorfietsroute. Er zijn afsluitingen van juni tot september. Lees meer.

Variantenstudie Vriezerbrug en De Punt-Witte Molen
In het voorjaar waren 2 inloopbijeenkomsten over de routevarianten in Vriezerbrug en sluis De
Punt – Witte Molen. Tijdens deze bijeenkomsten konden bezoekers informatie krijgen over de
varianten die momenteel worden onderzocht. Beide avonden zijn bezocht door ongeveer 65
mensen. Een aantal van de bezoekers heeft het reactieformulier ingevuld en aangegeven welke
voor- en nadelen zij bij de varianten zien. Voor het deel De Punt - Witte Molen hebben enkele
mensen ook aangegeven welke hoofdvariant hun voorkeur heeft. De reacties zijn bekeken en
worden meegenomen in de studie. De studie rondom Vriezerbrug is naar verwachting in
september 2019 klaar. Die van De Punt-Witte Molen dit najaar.

In de gemeente Groningen
Over de planning van het aansluitende deel binnen de gemeente Groningen (Van Ketwich
Verschuurlaan - Parkweg) moet nog besluitvorming plaatsvinden. Voor het deel de andere kant op
(P+R terrein Haren - Witte Molen) zijn de plannen uitgewerkt. Het fietspad aan de oostkant van
het Noord-Willemskanaal is van 31 mei tot in het najaar van 2020 gestremd. Het gaat om het
gedeelte tussen de Meerwegbrug in Haren en de Witte Molen bij Glimmen, parallel aan de A28.
Op dit stuk is het wegdek erg slecht en onveilig voor fietsers. Tijdens de stremming kunnen
fietsers gebruik maken van het fietspad aan de andere kant van de A28. De omleiding wordt met
borden aangegeven. Lees meer.

Achtergrond Doorfietsroute
We willen een hoogwaardige, directe, snelle en veilige fietsroute tussen Assen en Groningen
aanleggen. De route is een aanvulling op de bestaande routes tussen Assen Groningen en moet
ervoor zorgen dat de fiets kan concurreren met de auto voor verplaatsingen tussen Assen en
Groningen. De fietsroute wordt aangesloten op het fietsknooppuntensysteem en vormt daarmee
een interessante aanvulling op het bestaande recreatieve netwerk langs het nationaal beek- en
esdorpenlandschap Drentsche Aa.

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
meer ontvangen? Geen probleem, dan kunt u zich uitschrijven door op ‘afmelden’ onderaan deze e-mail te klikken.

Website Doorfietsroute Assen-Groningen

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u post@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

