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Nieuwsbrief Doorfietsroute
De Groene As
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'.

Wat doen we?
Ervaringen van gebruikers van De
Groene As
Op 25 september 2019 is het eerste
Drentse deel van de Doorfietsroute
geopend en de naam ‘De Groene As’
onthuld. Inmiddels hebben veel fietsers
op gewone fietsen, elektrische fietsen en
speed pedelecs gebruik gemaakt van
de Doorfietsroute. Zowel van het gedeelte
tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en
de P+R Haren, als het gedeelte tussen de
Taarlosebrug en de Onlandweg. Diverse
gebruikers deelden hun ervaringen met ons. Dit is belangrijke
input voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie van De
Groene As. Uit een korte enquête onder gebruikers van het
eerste gedeelte van de doorfietsroute tussen Haren en
Groningen bleek dat gebruikers het fietspad waarderen met een
7,7.
Werk in uitvoering
De aanleg van de fietsstraten Vrieserweg,
Sluisweg en Kanaaldijk is een stap
dichterbij. De tekeningen voor de aanleg
van de fietsstraten in de gemeenten
Tynaarlo en Assen zijn klaar. De komende
maanden wordt het bestek opgesteld en
de werkzaamheden aanbesteed. In de
tweede helft van 2020 start de aanleg.
Voor aanvang informeren wij u uiteraard over de planning, over
de bereikbaarheid van uw woning, bedrijf of perceel en over de
omleidingsroutes.
Aansluitend op de fietsstraat Vrieserweg start de gemeente
Assen in de tweede helft van 2020 met de aanleg van het
betonpad tussen de Lonerbrug en de Vrieserweg.
Gemeenteraad Assen stemt in met
aanleg en financiering
Op 19 januari 2020 stemde de
gemeenteraad van Assen in met de
aanleg en financiering van de
Doorfietsroute binnen de gemeente. Wij
zijn blij met dit besluit tot de aanleg van
circa 4,5 km van de Doorfietsroute op grondgebied van de
gemeente Assen.
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Planning
1e helft 2020:
Start van de
grondwerkzaamheden
aan de kade tussen de
Meerweg en de Drentse
Aa bij Witte Molen
Afronden
variantenstudie De
Punt-Witte Molen en
informatiebijeenkomst
2e helft 2020:
Start aanleg
fietsstraten in
gemeenten Tynaarlo en
Assen
Start aanleg van het
traject tussen de
Lonerbrug en de
Vrieserweg in de
gemeente Assen
Bestuurlijke
besluitvorming
voorkeursvariant De
Punt-Witte Molen
* I.v.m. het coronavirus
kunnen
inloopbijeenkomsten
anders ingevuld worden.

Contact
Heeft u een vraag over de
Doorfietsroute De Groene
As tussen Assen en
Groningen?
Stuur dan een mail of bel
met het Klantcontactcentrum (0592) 365555

Aanmelden
nieuwsbrief

Vervolg Doorfietsroute per gemeente
In de gemeente Assen
Inloopavond Doorfietsroute goed bezocht
Gemeente Assen organiseerde op 3 maart een goed bezochte
tweede inloopavond. Op deze avond konden omwonenden en
andere Assenaren het uitgewerkte ontwerp van het Asser deel
van de Doorfietsroute en de verschillende deelfases bekijken.
Ook waren er nieuwe impressies te zien die een indruk geven
van het eindbeeld en lagen er grote tekeningen van de hele
route.
Alternatieve uitren- en wandelronde, visplaatsen en een
nieuwe botenhelling
Op de eerste inloopavond eind 2019 stelden de bezoekers
vragen over het wegvallen van het zandpad en daarmee de
uitrenmogelijkheid voor honden. Op 3 maart 2020 presenteerde
de gemeente een alternatieve uitren- en wandelronde. In het
uitgewerkte ontwerp zijn verder nieuwe visplaatsen
meegenomen en een nieuwe botenhelling.
Op koers
Het Asser deel van de Doorfietsroute is gepland langs het Havenkanaal; vanaf de Havenkade
richting het noorden, tot aan de gemeentegrens. De route volgt verder het Noord-Willemskanaal
langs Vriezerbrug, De Punt, de Witte Molen, P+R Haren naar Groningen. De voorbereidingen voor
het Asser deel van de Doorfietsroute gaan nu verder. Rond de zomer worden de benodigde
vergunningen gepubliceerd. De uitvoering start naar verwachting in het najaar van 2020.
Meer weten?
Op www.provincie.drenthe.nl/doorfietsroute is een speciale pagina over de deelprojecten binnen
de gemeente Assen ingericht.

In de gemeente Tynaarlo
Vriezerbrug
De variantenstudie naar de verschillende routes rondom
Vriezerbrug is afgerond. De reacties van de
inloopbijeenkomsten in 2019 zijn in deze studie meegenomen.
Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Tynaarlo voor
de zomer van 2020 een besluit over de voorkeursvariant.
Hierna begint de uitwerking van deze variant en worden de
benodigde procedures (Omgevingsvergunning en eventuele
planologische wijziging) opgestart. Afhankelijk van de gekozen routevariant en de daarbij
behorende procedures, kan de aanleg in 2021/2022 beginnen.
De Punt - Witte Molen
Het onderzoek naar verschillende routes op het traject van sluis De Punt tot aan de Witte Molen
loopt nog. Het gaat om een complexe studie vanwege het verkeer, de flora & fauna, het
landschap, de cultuurhistorie, het water en de bodem. Naar verwachting is het onderzoek in mei
2020 afgerond. De variantenstudie wordt dan medio juni ter besluitvorming aan de stuurgroep
voorgelegd. Wij zullen u aansluitend tijdens een inloopbijeenkomst* over de uitkomsten van de
variantenstudie informeren. U ontvangt hier te zijner tijd een uitnodiging voor. Afhankelijk van de
gekozen routevariant en de daarbij behorende procedures, kan de aanleg in 2021/2022 beginnen.
Maatregelen naar aanleiding van snelheidsmetingen bij Oudemolensebrug
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat een aantal auto's met te hoge snelheid en zonder
voorrang te verlenen aan de fietsers de kruising van De Groene As met de Oudemolenseweg /
Linthorst Homanstraat oversteekt. In overleg met de gemeenten Assen en Tynaarlo komen er
snelheidsremmende maatregelen: een wegversmalling en een drempel. Deze maatregelen worden
op korte termijn gerealiseerd.
Snelheidsmetingen Taarlosebrug
Wij hebben geen berichten ontvangen over vergelijkbare situaties bij de kruising van de
Doorfietsroute met de Taarlosebrug / Jagersweg. Uit snelheidsmetingen blijkt dat de snelheid hier
aanzienlijk lager ligt. Vooralsnog zien wij geen aanleiding de huidige inrichting bij de Taarlosebrug
aan te passen. Als de verkeersveiligheid hier toch verslechtert, worden vergelijkbare maatregelen
als bij de Oudemolensbrug overwogen.
Meer weten?
Op www.provincie.drenthe.nl/doorfietsroute is een speciale pagina over de deelprojecten binnen
de gemeente Tynaarlo ingericht.

In de gemeente/provincie Groningen
Haren-Witte Molen
Medio juni start de uitvoering van het grondwerk aan de kade
tussen de Meerweg en de Drentse Aa bij Witte Molen. De kade
wordt verbreed en verhoogd. Vanwege de slechte ondergrond
wordt de kade zelfs extra opgehoogd, de zogenaamde voorbelasting. De verwachting is dat na
zetting van de ondergrond (het samendrukken van de grond) in de zomer van 2021 het fietspad
met bijbehorende voorzieningen aangelegd wordt. Dit betekent dat dit traject in ieder geval tot
augustus 2021 is afgesloten.
Meer weten?
Op www.provincie.drenthe.nl/doorfietsroute is een speciale pagina over de deelprojecten binnen
de gemeente Groningen ingericht.

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.

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.

