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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.

Hoe fiets ik van Assen naar
Groningen? Volg de tijdelijke
bewegwijzering

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

Fiets jij de komende periode vanuit Assen of Tynaarlo richting
Groningen stad of andersom? Neem voor de snelste route
tijdens operatie Julianplein de doorfietsroute! En doe mee met
de Fietsritje Challenge.
De doorfietsroute Assen-Groningen is nog niet op alle
tracédelen klaar, maar op deze kaart kun je al wel zien welke
delen van de route gerealiseerd zijn en welke nog niet zijn
ingericht maar wel gebruikt kunnen worden. De kaart is een
gedetailleerde weergave en helpt je bij het plannen van de
route tussen Assen en Groningen. Volg voor de alternatieve
route de (tijdelijke) bewegwijzeringsorden. Klik hier voor de
kaart.
Naar Groningen centrum
De doorfietsroute Assen-Groningen eindigt momenteel in
Groningen ter hoogte van de van Ketwich Verschuurbrug.
Fiets je verder richting het centrum? Ga dan via de
Hoornsedijk, Laan van de Vrede, Muntinglaan en steek de
Muntingbrug over. Een andere optie is via de Van
Iddekingeweg, Vondellaan en vervolgens via de Brailleweg
richting het centrum.
Doe mee aan Fietsritje Challenge
Groningen Bereikbaar en provincie Groningen hebben een
'Fietsritje Challenge' uitgezet. Tot en met 9 mei 2022 kun je
meedoen aan een uitdaging in de Ommetje-app. Het grote
verschil? De fiets staat nu ook centraal, we willen iedereen
stimuleren vaker de fiets te pakken. Fietsen is niet alleen
goed voor je gezondheid, op de fiets omzeil je ook de
verkeershinder tijdens Operatie Julianaplein. Lees hoe je mee
kunt doen!

Contact

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

Aanmelden nieuwsbrief

Inloopbijeenkomst over doorfietsroute in
Tynaarlo op 20 april a.s.

Hoe gaat de fietstunnel in de doorfietsroute bij de Vriezerweg
er straks uitzien? Hoe loopt het fietstracé tussen de Onlandweg
en de Meerweg in Tynaarlo en hoe ziet de
bestemmingsplanprocedure er verder uit? Op deze en andere
vragen krijgt u antwoord tijdens een informatiebijeenkomst op
woensdag 20 april tussen 16.00 en 20.00 uur in grand café de
Vriezerbrug, Vriezerweg 20 in Tynaarlo. Alle belangstellenden zijn welkom en kunnen
inlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig
De betrokken projectteamleden van de provincie Drenthe en gemeente Tynaarlo vertellen dan
meer over het (schets)ontwerp, de bestemmingsplanwijziging en het verdere planproces. U kunt
in gesprek met de teamleden en aangeven waar rekening mee gehouden moet worden bij de
uitwerking van het ontwerp. Lees verder

Update Asser deeltraject

Op dit moment wordt gewerkt aan het laatste deel van de
Asser fietstracé. Tussen de sluis in het Havenkanaal en het
viaduct van de Europaweg-West voert de gemeente
waterbouwkundige werkzaamheden uit om meer ruimte te
creëren voor het nieuwe fietspad. Dit werk bestaat uit het
aanbrengen van kadeconstructies en een natuurvriendelijke
oever. De kadeconstructie wordt gemaakt van stalen
damwanden en betonnen keermuren. Het geheel wordt aan de
waterzijde aangekleed met korven waarin stenen worden
gestapeld. Door een stuk in het water te bouwen, kan de
doorfietsroute straks achter de bedrijven aan de Dr. A.F.
Philipsweg worden aangelegd. Voor een aantal bedrijven aan de
Philipsweg betekent dat, dat werknemers straks een fietsingang
aan de achterzijde krijgen waardoor ze de drukke Philipsweg kunnen mijden.
De afgelopen periode hebben diverse aannemers gewerkt aan het fietstracé dat om de Asser
Roeiclub heen gaat. Er is een nieuwe fietsbrug aangelegd over het Deurzerdiep en fietsers kunnen
er binnenkort langs het Havenkanaal fietsen. De planning is dat het fietstracé tussen Marsdijk en
de sluis in het Havenkanaal na de zomervakantie (2022) gereed is. In het najaar vinden dan nog
afrondende werkzaamheden plaats, zoals bv. het plaatsen van bewegwijzering.
Hoe fiets ik richting Assen centrum?
Kom je uit het noorden en fiets je Assen in richting het centrum? Steek over bij de Lonerbrug en
fiets over het bedrijventerrein Marsdijk via de Nijverheidsweg, Stelmakerstraat, Fokkerstraat ,
Industrieweg richting het centrum. Medio april is het nieuwe fietspad langs de Lonerbult (Roeiclub
Assen) voldoende uitgehard en kunnen fietsers rechtstreeks naar het centrum fietsen.

Beleef een verborgen parel aan 'De Groene As'

Tussen enorme eikenbomen, langs de Groningerweg in Tynaarlo
– een zandpad waar in het jaar 800 al monniken liepen, ligt de
geschiedenis van Tuinbouwkolonie Filadelfia. Een relatief
onbekend stukje Drentse geschiedenis. Tegelijkertijd een
historie die warm omarmd is door Gerrit en Tina Boes die sinds
twee jaren in de voormalige directeurswoning wonen. Hun
plekje ligt aan de doorfietsroute ‘De Groene As’. En waar
dóórfietsen weinig ruimte laat voor een pauze, zou de fietser
hier toch echt even moeten afstappen. Want hier beleef je een bijzonder verhaal.
Liefde voor de plek
Toen Gerrit en Tina Boes twee jaren geleden op deze plek kwamen wonen, waren ze maar deels
op de hoogte van de geschiedenis. “De vorige bewoners vertelden wel wat en we kregen heel wat
documentatie over Filadelfia. Maar dat gingen we pas later ontdekken. En toen werd het vuurtje
aangewakkerd. Het is een voorrecht om hier te wonen”, vertelt Gerrit Boes.
Lees het hele interview

Update Groningse deel doorfietsroute

De voorbelasting op de kade tussen de Meerweg en de Witte
Molen ligt er inmiddels langer dan een jaar. Uit de monitoring
blijkt dat het zettingsproces is voltooid. De ondergrond voor
het fietspad op de kade is daarmee voldoende ingeklonken.
Omgevingsmanager Rixt de Jong: ‘Dat is goed nieuws voor de
doorfietsroute. We kunnen nu door met de voorbereidingen
voor de aanleg. Ondertussen leggen we ook de laatste hand
aan het definitieve ontwerp, met daarin een nieuwe fietsbrug
over de Drentse Aa. De planning is dat het fietspad tussen de
Meerweg en de Witte Molen nog dit jaar is aangelegd. Dan
kunnen fietsers volgend voorjaar dit deel van de doorfietsroute in gebruik nemen.’
Daarnaast werkt de provincie Groningen aan een passend ontwerp van de fietsroute rondom de
Witte Molen. Rixt: ‘Dit doen we samen met een landschapsontwerper en stakeholders als
Staatsbosbeheer, gemeente Groningen en het waterschap. De molen is een iconisch en typerend
beeld in het landschap. Samen met de landschapsontwerper zorgen we voor een zorgvuldige
inpassing van de route en kijken we goed naar hoe de molen past in het ontwerp. Dit zullen we in
de nabije toekomst voorleggen aan belanghebbenden in de omgeving.’

Samen vissen, fietsen en genieten van de natuur
langs de doorfietsroute

Wie langs het Noord-Willemskanaal over 'De Groene As' fietst,
kan het niet ontgaan. Dagelijks zitten er vissers op de oevers
die hengelen op brasem, kolblei en voorn. Ook de karper trekt
veel hengelaars. Het kanaal is van oudsher belangrijk, zelfs
onmisbaar wedstrijdwater voor vele visverenigingen in het
noorden, vertelt Henk Mensinga. HIj coördineert als directeur
van Sportvisserij Groningen Drenthe (GD) met zijn collega's
alle viswedstrijden. Henk Mensinga: ‘Van onze leden zijn de meeste recreatieve vissers, ongeveer
20 procent doet aan wedstrijdsport. Wie de meeste kilo’s vis vangt, wint. Maar voor alle leden
geldt hetzelfde; we willen genieten van het buiten zijn en de spanning van het vangen van vis.
Lees het hele interview.
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