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Nieuwsbrief
Doorfietsroute De
Groene As
We leggen een hoogwaardige, directe en veilige
fietsroute aan tussen Assen en Groningen. Deze
doorfietsroute ‘De Groene As’ is een aanvulling op
bestaande fietsroutes en een uitbreiding van het
recreatieve fietsnetwerk langs het nationaal park
Drentsche Aa. De route draagt bij aan een goede
bereikbaarheid van de Regio Groningen Assen, stimuleert
gezond leven, geeft een impuls voor de sector toerisme
en recreatie en levert een bijdrage aan een duurzame
samenleving.

Waar werken we aan?
Aanleg Asser deel binnenkort van
start
De gemeente Assen heeft na de
zomer de voorbereidende
werkzaamheden, bestaande uit de
aanleg van de nieuwe vissteigers en
de verplaatsing van de trailerhelling, uitgevoerd. De
bestaande steigers blijven aanwezig, maar zijn straks
niet meer per auto bereikbaar.
Eind oktober 2020 is de bouw gestart van de nieuwe
Enkeerdbrug, ter hoogte van het Enkeerdpad. De oude
brug was aan vervanging toe. De nieuwe brug sluit straks
aan op de doorfietsroute.
De gemeente Assen heeft in overleg met de Asser
roeiclub de puntjes op de i gezet voor de inrichting van
de route. De fietsroute loopt om de roeiclub heen (bij de
‘bult van Loon’). Over het Deurzerdiep wordt een nieuwe
fietsbrug gerealiseerd. Omwonenden en aanliggende
bedrijven ontvangen binnenkort meer informatie over de
planning en aanleg.
Begin 2021 start de gemeente Assen met de aanleg van
fase 1 van het Asser deeltraject. Het eerste deel bestaat
uit het gedeelte tussen de Vrieserweg en de Lonerbrug
en tussen het Deurzediep en de Europaweg. Bekijk de
planning op de tracekaart.
Aanleg landbouwsluis De Tip
We willen dat fietsers veilig kunnen
doorfietsen op de Groene As. Via de
Tip rijdt regelmatig doorgaand
autoverkeer over de doorfietsroute.
De Tip ligt tussen de Eisenbroeken en de doorfietsroute
op de Kanaaldijk in de gemeente Tynaarlo. Het is voor
doorgaand autoverkeer niet toegestaan over de
doorfietsroute te rijden. Om dit te voorkomen leggen we
in de Tip een landbouwsluis aan. De werkzaamheden
starten op maandag 7 december en duren tot vrijdag 18
december 2020.
Lees verder

Bekijk de webversie

Nieuws...
In deze nieuwsbrief leest u meer
over de ontwikkelingen van de
aanleg van de doorfietsroute 'De
Groene As'.
De provincies Drenthe en
Groningen realiseren samen met
de gemeenten Assen, Tynaarlo en
Groningen een doorfietsroute
tussen Assen en Groningen.
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Planning

Gerealiseerd:
Fietsstraten in gemeenten
Tynaarlo en Assen
Verkeersmaatregelen in de
Linthorst Homanweg ter
hoogte van de kruising van de
Groene As bij de
Oudemolensebrug
December 2020:
Aanleg landbouwsluis De Tip
(Tynaarlo)
1e helft 2021:
Besluitvorming
variantenstudie De Punt-Witte
Molen door gemeenteraad van
Groningen en Provinciale
Staten van Groningen
Besluitvorming
voorkeursvariant Vriezerbrug
door de gemeenteraad van
Tynaarlo
Start aanleg deeltraject
tussen de Lonerbrug en de
Vrieserweg en Deurzediep en
de Europaweg (Assen)

Contact

Heeft u een vraag over
De Groene As?
Stuur dan een mail of bel met het
Klantcontact-centrum (0592)
365555

Aanmelden nieuwsbrief

Kansen voor de toekomst opgehaald in inspiratiesessie
Hoe maken we de ruim 25 kilometer lange route tussen Assen
en Groningen veiliger, stimuleren we potentiele gebruikers en
creëren we belevingswaarde? Deze vragen stonden centraal in
de inspiratiesessie van 24 september 2020 met
vertegenwoordigers uit het netwerk.
Lees de terugblik, de uitkomsten en presentaties.

Nieuwe fietsstraten open!
De doorfietsroute leggen we stapsgewijs aan. Zo zijn dit najaar
fietsstraten gerealiseerd op locaties waar geen ruimte is voor
een fietspad. Dit is op de trajecten Vrieserweg/ Kanaaldijk Oost
en Sluisweg/Kanaaldijk. Sinds 13 november zijn de fietsstraten
open. Sjoerd Bijleveld is vanuit de provincie Drenthe betrokken
bij de aanleg en vertelt er meer over. Lees het artikel
Oversteek bij Oudemolensebrug veiliger door effect
verkeersmaatregelen
Sinds de ingebruikname van het deel van de doorfietsroute
over de Kanaalweg-Oost ontving de provincie Drenthe
regelmatig berichten over de verkeersveiligheid. De oversteek
bij de Oudemolensebrug werd door fietsers als onveilig
ervaren. Er zijn verkeersmaatregelen getroffen door
wegversmallingen en verkeersdrempels aan te leggen. De
maatregelen hebben een positief effect! Lees verder

Terugblik digitale informatiebijeenkomst over
variantenstudie Sluis de Punt - Witte Molen
Op 4 september 2020 heeft de stuurgroep ingestemd met de
voorkeursvariant voor het deeltraject Sluis De Punt-Witte
Molen. Op 6 oktober 2020 namen 15 belangstellenden deel aan
de digitale informatiebijeenkomst om vragen te stellen over de
voorkeursvariant. Lees het verslag en de presenatie op de
website van de Groene As.
Voor het gedeelte in de provincie Groningen dient bestuurlijk
een besluit te worden genomen door de gemeenteraad Groningen en Provinciale Staten van
Groningen. Naar verwachting zal dit besluit in het eerste kwartaal van 2021 genomen worden.
Voor het Drentse deel is geen bestuurlijke besluitvorming nodig.
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