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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 in Assen gestart

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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Interactieve kaart

Bekijk de nieuwe interactieve
kaart voor actuele ontwikkelingen
aan het tracé: klik hier

Op 1 maart is er begonnen met de
eerste werkzaamheden aan de
Kanaaldijk in Assen. Dit is het deel
tussen de aansluiting met de
Vrieserweg tot aan de Lonerbrug en
het gedeelte tussen het Deurzerdiep en het viaduct
Europaweg Noord. Naar verwachting is dit werk eind mei
gereed.
Na de zomer gaat de aanleg verder. Dan volgt het
gedeelte rondom de roeiclub Assen bij de ‘Bult van Loon’
en de aanleg van een nieuwe fietsbrug over het
Deurzerdiep. Het laatste deel is het gedeelte tot aan de
Havenkade.
Enkeerdbrug bijna open
In de winter is de vernieuwde Enkeerdbrug geplaatst bij
het Havenkanaal in Marsdijk. Door het winterse weer in
februari werd de aanleg van de brug enkele weken
uitgesteld. De brug is vanwege de werkzaamheden aan
de doorfietsroute nog niet in gebruik, begin mei gaat de
brug open voor fietsverkeer en voetgangers. De brug
sluit ter hoogte van het Enkeerdpad straks aan op de
doorfietsroute.

Contact

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

Aanmelden nieuwsbrief

Lonerbrug afgesloten
Door de werkzaamheden aan de doorfietsroute is de
Lonerbrug tot en met woensdag 12 mei afgesloten.
Voetgangers (en afgestapte fietsers) kunnen er wel
langs. In mei begint de aannemer met het aanbrengen
van asfalt.

Dynamische verlichting geplaatst

Langs de doorfietsroute zijn zowel bij de kruising met de
Oudemolensebrug als de Taarlosebrug zes lichtmasten
geplaatst. In de masten zijn sensoren aangebracht die de
verkeersbewegingen detecteren. Deze energiezuinige
verlichting is als volgt ingesteld:

- Bij daglicht reageert de sensor niet op bewegingen en gaat de verlichting niet aan;
- Tijdens drukke perioden, 's ochtends en 's avonds, brandt de verlichting indien noodzakelijk;
- Tussen drukke perioden (avond en nacht) brandt de verlichting gedimd en gaat volledig branden
bij verkeersbewegingen.
Herkenbaarheid en bruikbaarheid route
Met eenduidige verlichting willen we de herkenbaarheid en de bruikbaarheid van de doorfietsroute
vergroten. We zetten in op goede verlichting binnen de bebouwde kom en zijn terughoudend in
het plaatsen van verlichting buiten de bebouwde kom. Dit is in lijn met het beleid vanuit de
gemeenten en beide provincies. Kruispunten worden wel verlicht, maar voor de delen van het
tracé die buiten de bebouwde kom liggen, plaatsen we geen lichtmasten.

'Samen komen we tot het beste ontwerp'

Het deel van de doorfietsroute in het gebied Sluis De PuntWitte Molen ligt op de grens van Drenthe en Groningen. Het
stuk is opgedeeld in een zuidelijk deel (Drents) en een
noordelijk deel (Gronings) en wordt dit voorjaar uitgewerkt in
een ontwerp. Bert Katerborg van de provincie Groningen is
projectleider van het noordelijk deel. Hij geeft een update.
Bert: “Het noordelijk deel dat nu op de tekentafel ligt, is het
deel tussen de Witte Molen en de Oosterbroekse brug. Hoewel de doorfietsroute 28 kilometer lang
is, telt dit deeltracé slechts 1.200 meter. Het ligt in een bijzonder gebied: het Natuurnetwerk
Nederland en het is cultuurhistorisch waardevol gebied Dat maakt de inpassing van het
fietspad complex."
Zorg voor natuurwaarden
"Door deze complexe inpassing hebben we met meerdere partijen te maken, waaronder het
waterschap en natuurorganisaties,” vertelt Bert. “Met het waterschap willen we natuurvriendelijke
oevers aanleggen om de waterkwaliteit en de (water)ecologie te verbeteren. Daarnaast kijken we
samen met een natuurorganisatie hoe we voor onder meer kikkers, padden en salamanders
‘amfibietunnels’ kunnen aanleggen. Hoewel de belangen soms tegenstrijdig zijn, is de zorg voor
de natuurwaarden in het gebied de gemene deler. Samen kijken we hoe we tot het beste ontwerp
komen,” aldus Bert.
Lees het hele artikel

Verhalen en ideeën stimuleert (door)fietsen

Hoe interessant zou het zijn om verhalen uit de omgeving aan
de fietsers op de doorfietsroute te vertellen? De
aantrekkelijkheid van routes blijkt een veel grotere impact op
het gedrag te hebben dan deskundigen vermoed hebben.
Aangename fietsroutes die de zintuigen prikkelen, geven een
prettig gevoel en stimuleert om verder te fietsen en meer te
ontdekken. Dat biedt kansen om verhalen uit de regio dichterbij
te brengen en de belevingswaarde te vergroten.
Kiemkr8 is een innovatiebureau dat ondernemers en overheden helpt bij vernieuwen. In opdracht
van de provincies Groningen en Drenthe ontwikkelt Kiemkr8 een beleefconcept voor De Groene
As. Het beleefconcept moet de doorfietsroute innovatief en iconisch maken. Kiemkr8 dook
daarvoor in de verhalen uit de omgeving en ging aan de slag met de conceptontwikkeling!
Trots op het Noorden
Anne Marie Verkade-Diphoorn van Kiemkr8 licht toe: “Na vele gesprekken met bewoners,
ondernemers en historische verenigingen krijgen we inzicht welke verhalen verteld kunnen
worden. Daarmee kunnen we parels van verhalen ophalen, oppoetsen en laten schitteren op deze
route langs het kanaal. Zo geven we onze diepgewortelde trots op het Noorden de ruimte. Zoals
het verhaal van het meisje van Yde. Het verhaal is al tweeduizend jaar oud en blijft een mysterie.
Het is nooit opgelost en boeit nog steeds. Het verhaal heeft een iconische plek in het landschap
die we zichtbaar willen maken langs de doorfietsroute.”
Lees het hele artikel

Aanbrengen definitieve belijning en markering

In september 2019 is het deeltraject tussen de Taarlosebrug en
de Onlandweg voor fietsers en bestemmingsverkeer open
gesteld. Er is toen een tijdelijke belijning en markering
aangebracht. Voor een goede aanhechting van de markering
aan de betonverharding is het van belang dat de ‘cementsluier’
eerst verweerd. Nu, anderhalf jaar later, kan de definitieve
belijning en markering worden aangebracht.
Op 3 mei wordt het huidige wegdek gereinigd. Aansluitend wordt op 4 en 5 mei de definitieve
belijning en markering aangebracht. De planning is onder voorbehoud van de
weersomstandigheden. Tijdens de uitvoering van het werk wordt het verkeer tijdelijk omgeleid.
Aanwonenden en perceeleigenaren worden vooraf geinformeerd over de definitieve planning en
fasering.

Voorbereiding kadeverhoging langs het NoordWillemskanaal

Het deeltracé in Groningen, vanaf de fietstunnel bij Haren tot
en met de fietsbrug van de Drentse Aa bij de Witte Molen, is in
voorbereiding. De kade langs het Noord-Willemkanaal wordt
verhoogd zodat deze voldoet aan de eisen voor waterveiligheid.
Kees Siegers is projectleider voor de provincie Groningen.
Samen met het waterschap Hunze en Aa's werkt hij aan de
voorbereidingen voor de aanleg van de doorfietsrtoute.
Inklinken van grond
Kees: "De afgelopen maanden was 18.000 m3 grond nodig om de kade over een lengte van 2.300
meter te versterken, verhogen en verbreden. Van deze hoeveelheid is 3.000 m3 als extra ballast
gestort om de ondergrond te laten zetten (inklinken). Het zetten van de grond heeft tijd nodig;
gedurende het jaar meten en monitoren we de zettingen.”
Faunapassage voor otters
Halverwege het tracé langs het Noord-Willemskanaaal komt een faunapassage voor dieren
zoals otters. Kees: “Met name otters komen vanuit het westen uit de Schipsloot. Ze zoeken een
plek aan de overkant van het kanaal om hun route te vervolgens richting Westerbroek. Om die
reden is de damwand op die locatie verlaagd en de kade aangepast zodat ze gemakkelijk uit het
water kruipen en hun weg vinden. Onder het fietspad komen straks twee kleine duikertjes voor de
padden, kikkers en salamanders.”
Lees het hele artikel

Vooraankondiging: enquête naar ervaringen
gedeeld gebruik

De gebruikers van de doorfietsroute verschillen van elkaar. Er
zijn fietsers die snel naar het werk willen, sommige zelfs op een
speed pedelec, scholieren die in groepjes met elkaar naar
school fietsen of op de scooter rijden, recreatieve fietsers op
een E-bike of een gewone stadsfiets en wielrenners die
genieten van de omgeving. En er zijn wandelaars, skaters,
hardlopers en vissers die graag hun hengel uitwerpen in het
Noord-Willemskanaal. Daarnaast is in Drenthe op een aantal delen van de route naast
fietsverkeer ook landbouw- en autoverkeer toegestaan.
Wat zijn uw ervaringen?
De provincie wil ervoor zorgen dat iedereen op een prettige en veilige manier gebruik kan maken
van het fietspad. In de maanden mei en juni starten we een enquête om te horen wat uw
ervaringen zijn in het gedeeld gebruik. Met de uitkomsten bekijken we of dat bijvoorbeeld om
gedrag gaat en wat we daarin kunnen doen. In de enquête heeft u ook de mogelijkheid om aan te
geven of u wilt deelnemen in een gebruikersgroep. Met deze groep willen we graag van gedachten
wisselen over ideeën en kansen die de doorfietsroute met zich meebrengt. Zodra daarover meer
bekend is, volgt berichtgeving via de nieuwsbrief en de website.
Lees het hele artikel

Besluitvorming Vriezerbrug en omgeving

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) in
Tynaarlo heeft de voorkeur uitgesproken voor de variant
waarbij de doorfietsroute langs het Noord-Willemskanaal loopt,
met een tunnel ter hoogte van de Vriezerbrug. De
gemeenteraad behandelt vanaf medio mei het voorstel van het
college en neemt vervolgens een besluit. Als een meerderheid
van de gemeenteraad instemt met deze variant, wordt
het tracé verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.
Doorslaggevend voor B&W om voor deze route te kiezen, is dat het de kortste en veiligste route
is. Waar fietsers, zonder te hoeven stoppen, langs het kanaal kunnen blijven fietsen. Ook heeft
het geen gevolgen voor de eventuele toekomstige ontwikkelingen bij het bedrijventerrein
Vriezerbrug.
Bent u benieuwd naar de variantenstudie? Download deze op de projectpagina.
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