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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 van 'De
Groene As'.
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Planning
Wat doen we?
Nieuwe naam: De Groene As
De doorfietsroute heet sindskort ‘De
Groene As’. Om de fietsroute een
passende naam te geven, werd een
prijsvraag uitgeschreven. Maar liefst 850
mensen deden hieraan mee. Jan de Roos
bedacht de naam ‘De Groene As’. Alex
Vos was één van de stemmers op de door Jan bedachte naam.
De heren, beide woonachtig in Groningen, wonnen allebei een
elektrische fiets.
Jan de Roos: “Ik ben erg trots dat mijn
naam voor de route is gekozen. Je fietst
langs het kanaal door een groengebied.
Bovendien staat de ‘Gr’ voor Groningen
en de ‘As’ voor Assen. En een fiets heeft
natuurlijk een as.”

21 november:
gemeenteraad Assen
besluit over trajecten in
deze gemeente

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

25 september: opening eerste Drentse deel
Met de opening van het eerste Drentse gedeelte van de
Doorfietsroute tussen de Taarlosebrug en de Onlandweg is er
weer 4 km van de route gerealiseerd. Veel fietsers hebben het
nieuwe traject inmiddels ontdekt. Bekijk de film over de
opening.

Aanmelden
nieuwsbrief

Vervolg Doorfietsroute per gemeente
In de gemeente Assen
Op 3 september bezochten 150 Assenaren de inloopavond over
het Asser deel van de doorfietsroute. Bezoekers konden de
eerste ontwerptekeningen zien en in gesprek gaan met de
projectmedewerkers. In het ontwerp dat er nu ligt is zoveel
mogelijk rekening gehouden met de reacties van gebruikers,
eigenaren en bewoners. Zo hadden veel hondenbezitters
opmerkingen over het wegvallen van het zandpad, als
uitrenmogelijkheid voor honden. De gemeente werkt nu een
alternatieve uitrenvoorziening uit voor de honden. Hierover
volgt nog verdere informatie. Ook voor (sport)vissers die met
de auto naar de visplaats gaan, komen een aantal nieuwe visvoorzieningen aan de westkant van
het Havenkanaal. Op 21 november komt het ontwerp aan de orde in de gemeenteraad. Dan
neemt de raad naar verwachting een besluit over de aanleg van de deeltrajecten binnen Assen en
het bijbehorende krediet. Vervolgens kan de verdere detaillering plaatsvinden van de route. Ook
is nog een periode nodig voor de ruimtelijke procedures met o.a. de publicatie van de benodigde
Omgevingsvergunningen. De aanleg De Groene As in Assen kan naar verwachting in het najaar
van 2020 beginnen. Lees meer.

In de gemeente Tynaarlo
Taarlose brug - Onlandweg
Na de opening van dit deel kreeg de provincie Drenthe een
melding van een meneer uit Haren. Hij gaf aan dat hij bijna
twee keer werd aangereden door een auto, terwijl hij op De
Groene As fietste. De nieuwe voorrangssituatie bij bruggen
is nog niet voor iedereen duidelijk. Kruisend verkeer moet
voorrang verlenen, maar rijdt soms hard door. Provincie
Drenthe heeft daarom extra gele
vooraankondigingsborden langs de weg van Ubbena naar Oudemolen geplaatst. Ook zijn
de borden met de tekst “voorrangsituatie gewijzigd’ verplaatst, zodat automobilisten eerder weten
dat de voorrangssituatie gewijzigd is. En er zijn extra borden geplaatst die aangeven dat kruisend
verkeer voorrang moet verlenen. Er wordt nog nagedacht over maatregelen die de snelheid ter
hoogte van de kruising met de Doorfietsroute kunnen verlagen. Voor nu is de melder tevreden
met de genomen maatregelen.
Vriezerbrug
Eind dit jaar ronden we de studie naar verschillende routes rondom Vriezerbrug af. De reacties
van de inloopbijeenkomsten worden bij deze studie meegenomen. Nadat de voorkeursvariant
bestuurlijk is vastgesteld, kan de uitwerking beginnen en kunnen de benodigde procedures
(Omgevingsvergunning en eventuele planologische wijziging) worden opgestart. Naar
verwachting begint de realisatie in 2021.
De Punt - Witte Molen
Het onderzoek naar verschillende routes op het traject van sluis De Punt tot aan de Witte Molen
loopt momenteel nog. Het gaat om een complexe studie vanwege het verkeer, de flora & fauna,
het landschap, de cultuurhistorie, het water en de bodem. Wij verwachten dat het onderzoek
begin 2020 is afgerond en dat er later in 2020 bestuurlijk een voorkeursvariant wordt gekozen.
Afhankelijk van de gekozen routevariant en de daarbij behorende procedures, kan de aanleg in
2021/2022 beginnen.

In Groningen
Pilot snelheidsverschillen
We onderzoeken 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. Sinds dit voorjaar werken
we daarom op het eerste deel van de doorfietsroute (tussen Groningen en Haren) aan een pilot.
Het was de bedoeling dat we in de zomer van dit jaar - onder andere op basis van de resultaten
van de enquête - een aantal maatregelen zouden uitproberen op het fietspad. De uitwerking en
afstemming van deze maatregelen heeft helaas meer tijd gekost dan gepland, waardoor realisatie
de afgelopen periode niet is gelukt. We verwachten in het voorjaar van 2020 alsnog enkele
maatregelen te kunnen treffen op dit fietspad.
Stremming fietspad Meerweg
De plannen voor het gedeelte van de doorfietsroute tussen de tunnel bij transferium Haren en de
Witte Molen zijn uitgewerkt. Het fietspad ten zuiden van de Meerweg in Haren is sinds 31 mei dit
jaar afgesloten, omdat de staat van het wegdek dusdanig slecht is dat dit onveilige situaties kan
opleveren. Tijdens de stremming kunnen fietsers gebruik maken van het fietspad aan de andere
kant van de A28. De omleiding wordt met borden aangegeven.
Het was de bedoeling om dit najaar te beginnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de
realisatie van het fietspad, maar helaas hebben we moeten besluiten de aanbesteding uit te
stellen. Dit heeft te maken met de onduidelijkheid rondom het stikstofbesluit en de mogelijke
aanwezigheid van PFAS (een verzamelnaam voor duizenden moeilijk afbreekbare chemische
stoffen die in de grond kunnen zitten). Afhankelijk van de besluitvorming verwachten we nu de
voorbereidende kadewerkzaamheden te kunnen uitvoeren in 2020 en de daadwerkelijke realisatie
van het betonpad in de 1e helft van 2021. Tot die tijd zal de kade afgesloten blijven.
Deel rondom de Van Ketwich Verschuurbrug
In 2018 is het gedeelte tussen P+R Haren en de Van Ketwich Verschuurbrug in gebruik genomen.
De realisatie van het deeltraject tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en het Hoofdstation is
opgenomen in het nieuwe Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 van de gemeente Groningen,
dat in september is vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment is er geen geld voor dit
project gereserveerd en daarmee is er nog geen duidelijkheid over realisatie.
Lees meer over de Doorfietsroute in de nieuwsbrief van Groningen Bereikbaar.

Comfortabel op de fiets van Assen naar Groningen
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte in september onderstaand filmpje over De
Groene As tussen Assen en Groningen. Lees meer over de belangrijkste plannen van het
ministerie voor Verkeer en Vervoer.

Achtergrond Doorfietsroute De Groene As
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.
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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.

