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Nieuwsbrief
doorfietsroute De Groene
As
We leggen een hoogwaardige, directe en veilige
fietsroute aan tussen Assen en Groningen: de
doorfietsroute ‘De Groene As’. De route 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?

in de factsheet.

Eind 2021 is iets meer dan de
helft van de 27 kilometer lange
doorfietsroute gerealiseerd. De
planning is dat eind 2022
ongeveer 80 procent van de route
klaar is. Bekijk de feiten en cijfers

Wat hebben we gerealiseerd in 2021
Assen: Enkeerdbrug geplaatst; vissteigers in
gebruik; route tussen Lonerbrug en Vrieserweg
gereed (Kanaaldijk); route tussen Deurzerdiep en
Europaweg gereed;
Tynaarlo: Onlandweg opnieuw geasfalteerd;
Omgeving Vriezerbrug: bestuurlijke
besluitvorming over tracékeuze en financiering
afgrond.
Wat realiseren we in 2022
Assen: route tussen de Havenkade (tot
aan de kruising met de Europaweg) en tussen
de Lonerbrug en het Deurzerdiep (achter de Asser
Roeiclub en de Lonerbult langs);
Groningen: route tussen Haren P+R en de Witte
Molen;
Deeltraject Sluis de Punt-Witte Molen: vanaf
de Oosterbroeksebrug tot aan de
Groningerstraat.

Bekijk de webversie

Nieuws...
In deze nieuwsbrief leest u
meer over de ontwikkelingen
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

Contact

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

Aanmelden nieuwsbrief

Wat realiseren we in 2023/2024
Deeltraject Sluis de Punt-Witte Molen: tussen
Sluis de Punt en de Groningerstraat en
tussen de Oosterbroeksebrug tot aan de Witte
Molen
Vriezerbrug en omgeving: oostelijke kanaalvariant
met fietstunnel ter hoogte van N386
Groningen: Van Ketwich Verschuurlaan tot aan
Groningen Station (tracé en planning nog niet
bekend)
Groen licht voor tracé met tunnel Vriezerbrug
Provinciale Staten hebben op 10 november j.l.
ingestemd met het tracé over de oostelijke kanaaldijk
(tussen de Onlandweg en de Groningerweg), inclusief
een tunnel onder de N386 en het benodigde krediet
beschikbaar gesteld. Dat is goed nieuws voor de
doorfietsroute ter hoogte van Vries, dit is de meest
directe en veilige oplossing voor fietsers. Maarten
Duisterwinkel is projectleider bij de provincie en begeleidt het project. De komende
periode werkt hij samen met de gemeente Tynaarlo aan de voorbereidingen voor de
bestemmingsplanwijziging.
Voor deze wijziging van het bestemmingsplan zijn de komende periode
onderzoeken nodig, zoals voor flora & fauna, bodem, water en archeologie.
Maarten blikt vooruit: ‘Begin volgend jaar (2022) gaan we vervolgens in gesprek
met omwonenden en belanghebbenden. Wij peilen dan hoe de omgeving kijkt naar
het ontwerp bestemmingsplan, de inpassing van de doorfietsroute en de
herinrichting van het gebied rondom de Vriezerburg. In het voorjaar volgt dan ook
een inloopbijeenkomst zodat iedereen in de omgeving de plannen en
procedures kan inzien. In de zomer van 2022 verwachten we het ontwerp
bestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. Mensen kunnen dan een zienswijze
indienen op het ontwerp bestemmingsplan. We hopen dat de uitvoering in 2024 kan
beginnen.’ Lees verder
Hoe fiets ik van Assen naar Groningen?
Iets meer dan de helft van de doorfietsroute is al in
gebruik. Bekijk op de kaart welke delen van de route
gerealiseerd zijn en welke delen van de route nog niet
volgens het Beeldkwaliteitsplan van ‘De Groene
As’ zijn ingericht maar wel gebruikt kunnen worden.
De kaart is een gedetailleerde weergave van de
huidige route en helpt jou de route tussen Assen en
Groningen te plannen. Neem een kijkje op de kaart.
Denk mee over kansen voor zes uitwerklocaties
Voor fietsers kunnen inspirerende plekken om te
pauzeren bijdragen aan een prettige beleving van de
fietstocht. Langs de Groene As zijn om die reden zes
plekken aangewezen waar historische of hedendaagse
verhalen in de omgeving fietsers kunnen inspireren.
Deze plekken zijn benoemd als ‘uitwerklocaties’ en
worden in de toekomst gemarkeerd met kunstwerken
die passen en iets vertellen over de locatie en het
landschap. Zo kunnen fietsers de locaties herkennen als een plek waar iets te
beleven valt. We willen samen met mensen uit de omgeving van een uitwerklocatie,
onderzoeken wat er (nog meer) mogelijk en onmogelijk is op deze plekken. Ben jij
omwonende, belanghebbende, ondernemer of lid van een (historische) vereniging
en wil je meedenken in een werkgroep? We zijn benieuwd naar jouw ideeën!
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen in een werkgroep van één van de zes
uitwerklocaties? Of wil je eerst meer informatie? Lees verder

Oudemolensebrug.

Herkenbaarheid doorfietsroute F28
In Assen en Tynaarlo is op vier locaties het nieuwe
logo van de doorfietsroute aangebracht op het
wegdek. Daarmee is een eerste stap gezet in
de herkenbaarheid van de route. Het Fnummer verwijst naar de landelijke bewegwijzering
voor hoogwaardige regionale fietsroutes. Het logo is
aangebracht op het betonpad bij de kruising met
de Lonerbrug, de fietsstraat Kanaaldijk, de kruising
met de Taarlosebrug en de kruising bij de

Goede verbinding voor fietser én dier
Tussen de Witte Molen en de Meerweg, een stuk van
bijna 3 kilometer ter hoogte van de Drentsche Aa, is
de kade langs het Noord-Willemskanaal in een jaar
tijd zo goed als ingeklonken. Kees Siegers en Rixt de
Jong, beide provincie Groningen, werken samen aan
de voorbereidingen om er volgend jaar het fietspad
aan te leggen. Ook voor dieren als de otter, de das,
de poelkikker en de ringslang worden voorzieningen
aangelegd om veilig het fietspad en de snelweg te
kunnen kruisen. Afgelopen zomer is een faunaduiker onder de A28 gerealiseerd die
straks aansluit op een ‘fauna uittredeplaats’ langs het fietspad. Lees het interview
Grondonderzoeken voor kadeverhoging langs
Noord-Willemskanaal gebied Sluis de Punt –
Witte Molen
Samen met het waterschap is het afgelopen jaar
gewerkt aan het ontwerp van de doorfietsroute vanaf
de Groningerstraat (brug bij de Punt) tot aan de Witte
Molen. De doorfietsroute loopt hier over de kade
(dijk) aan de westkant van het Noord-Willemskanaal.
Om voldoende bescherming tegen hoog water te
bieden moet een deel van de kade worden opgehoogd. Op dit moment voert het
waterschap grondonderzoeken uit naar de stabiliteit van de kade. Hoe dichter je bij
de historische loop van de Drentse Aa komt, hoe instabieler de ondergrond. Dat
komt door het veen in de grond. Als de uitkomsten van de grondonderzoeken er
zijn, kan het ontwerp verder worden uitgewerkt. Het uitgangspunt is dat de kade en
het fietspad de komende drie decennia (tenminste) voldoen aan de norm voor
waterveiligheid. Voordat het ontwerp definitief is, wordt dit volgend voorjaar ter
inzage gelegd voor belanghebbenden in de omgeving. De verwachting is dan dat de
werkzaamheden in de tweede helft van 2022 kunnen starten.
Vergroten leefgebied bevers en dassen
Tussen de Oosterbroeksebrug en de Witte Molen moet de bestaande kade een paar
meter worden verlegd zodat ruimte ontstaat voor de aanleg van een
natuurvriendelijke oever. Dit is goed voor de ontwikkeling van waterplanten,
vissoorten en waterdiertjes in het Noord-Willemskanaal. Ook draagt het bij aan de
ecologische verbinding voor onder meer bevers en dassen. Hun leefgebied wordt
vergroot door de natuurgebieden van het Zuidlaardermeer en de Drentsche Aa aan
de oostkant, en het Paterswoldsemeer en de Onlanden aan de westkant met elkaar
te verbinden. De planuitwerking wordt in het voorjaar van 2022 verder uitgewerkt.
Lees meer
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