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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? De planning:
Tynaarlo:
-deeltraject Onlandweg-Groningerweg (omgeving
Vriezerbrug).

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

Bij de kruising met de N386 komt een fietstunnel in het
Noord-Willemskanaal te liggen. Het ontwerp bestemmingsplan
is zo goed als klaar. De verwachting is dat deze in januari
2023 wordt behandeld in de gemeenteraad van Tynaarlo.
Lees meer
-deeltraject Sluis de Punt-Groningerstraat (brug de
Punt).
De doorfietsroute loopt langs het terrein van de scheepswerf.
Op 12 oktober jl. organiseerde eigenaar van de scheepswerf
Luuk Siesling samen met de provincie en gemeente een
inloopbijeenkomst. Daar zijn de plannen voor de
herontwikkeling van het terrein en de inpassing van de
doorfietsroute gepresenteerd. De inloopbijeenkomst is goed
bezocht. Luuk Siesling heeft veel positieve reacties ontvangen
op de plannen.
Luuk: “Mensen zijn blij dat er na vijftien jaar eindelijk wat
gebeurt met het terrein. Na de benodigde planologische
procedure kunnen de plannen worden gerealiseerd. Naar
verwachting zal de realisatie in de loop van 2024 aanvangen.”
Bekijk het ontwerp
-Deeltraject tussen de Groningerstraat en de
Oosterbroeksebrug wordt in samenwerking met het
waterschap Hunze en Aa’s aangelegd. Het waterschap brengt
eerst de bestaande kade op de vereiste hoogte. Vervolgens
wordt de doorfietsroute daarop aangelegd. Start realisatie:
tweede helft 2023.

Contact

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

Aanmelden nieuwsbrief

-de planvorming voor het aansluitende deeltraject tussen
de Oosterbroeksebrug en de Witte Molen wordt, voor
zowel het Drentse als het Groningse gedeelte, geheel door de
provincie Groningen aangepakt. Door de ligging in de Natuur
Netwerk Nederland (NNN) en het cultuurhistorisch
polderlandschap vereist dit een zorgvuldig proces. De
doorfietsroute komt deels op een nieuwe kade van het
waterschap te liggen. Het waterschap heeft hiervoor
inmiddels een vergunningsaanvraag ingediend. Start
realisatie: 2024.

Voorbehoud planning
Op 2 november 2022 oordeelde de Raad van State dat de
bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten.
De bouwvrijstelling houdt in dat voor de tijdelijke
stikstofuitstoot die tijdens de bouwfase ontstaat, geen
vergunning nodig is. Wat de gevolgen daarvan zijn voor de
niet vergunde projecten, zoals voor deeltrajecten van de
doorfietsroutes, is nog niet te overzien. Onze inschatting is
dat dit zonder meer gevolgen zal hebben op de planning. Lees
de gezamenlijke verklaring van de provincies: Uitspraak Raad
van State over bouwvrijstelling (ipo.nl)

Bekijk de route op de kaart
Fiets jij de komende periode vanuit Assen of Tynaarlo richting
Groningen stad of andersom? De doorfietsroute AssenGroningen 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)
bewegwijzeringsborden. Klik hier voor de kaart.

Werkzaamheden Assen stilgelegd

Tijdens de realisatie van de laatste anderhalve kilometer van
het fietstracé in Assen is de gemeente op een probleem gestuit.
Het vier meter brede betonpad, tussen de Havenkade en de
Europaweg, moet daar achter de bedrijven van de Doctor A.F.
Philipsweg komen. De gemeente onderzoekt momenteel de
mogelijkheden om de damwand te verstevigen. In afwachting
van de uiteindelijke oplossing heeft de aannemer de
werkzaamheden stil gelegd. De gemeente streeft er naar nog
voor het einde van dit jaar duidelijkheid te hebben voor de te nemen maatregelen. Ook zal de
gemeente met de aannemer afspraken maken om de nieuwe brug over het Deurzerdiep aan te
sluiten op het al aangelegde fietstracé tot aan het viaduct in de Europaweg.

Ervaringen van Geke Karssens, medegebruiker
van de doorfietsroute

“Als bewoner van het buitengebied van Assen schrik je toch wel
even als je informatie krijgt over de plannen voor een fietspad.
Waarom zou je een mooi zandpad opofferen voor een fietsroute
naar Groningen? Als aanwonende van de toekomstige
doorfietsroute bekeken wij, landbouwers in het gebied, het plan
aanvankelijk met argusogen." Geke Karssens is melkveehouder
in Assen en vertelt over haar ervaringen met de
doorfietsroute.
Geke: “Het gezamenlijk gebruik van het pad door fietsers, vissers, wandelaars en
landbouwverkeer was aanvankelijk onze grootste angst. Wij zijn bestemmingsverkeer met onze
landbouwvoertuigen en veel fietsers realiseren zich dat niet, net zo goed realiseren ze zich niet
wat de gevaren van landbouwverkeer met zich meebrengeb voor de verkeersveiligheid. Fietsers
zijn bijvoorbeeld wel eens achter de wagen gaan hangen. Levensgevaarlijk, want dan zien ze het
remlicht niet als ze er te dicht opzitten. Hier hebben we mensen op aangesproken en het gevaar
uitgelegd. Gelukkig komt het na uitleg van onze kant vaak tot wederzijds begrip dus dat is fijn."
Lees het hele interview met Geke Karssens.

Voorproefje beleefconcept: meanderen om de
Groene As

Om De Groene As aantrekkelijker te maken voor fietsers,
ontwikkelt innovatiebureau Kiemkr8 samen met Anke Teunissen
(Visual Storytelling) een sprankelend beleefconcept. Rondom
de Groene As zijn daarvoor twee beleefroutes gecreëerd. Deze
beleefroutes volgen de doorfietsroute niet continue, maar
slingeren er via interessante plekken in de omgeving omheen.
Beleef historische verhalen
De beleefroutes zorgen zo voor verbinding met de natuur en de dorpen langs de Groene As. Er
start één route in Groningen en één in Assen. Halverwege komen ze samen bij De Punt en
vormen zo een lemniscaat (een acht). Er zijn inmiddels verhalen opgehaald in de nabijheid van de
route, onder meer persoonlijke verhalen van (oud)bewoners en experts die vertelt worden in
video’s en/of podcasts. De verwachting is dat de beleefroutes in het voorjaar van 2023
beschikbaar zijn voor fietsers.
Bekijk het voorproefje (flyer)

Uitloop planning Groningse deeltraject

Deeltraject Haren P+R – Witte Molen.
De voorbelasting voor dit deel van de doorfietsroute is klaar. De
volgende stap, de realisatie van het betonpad, loopt uit doordat
enerzijds aanvullend ecologisch onderzoek nodig is en
anderzijds door de stremming van de Julianabrug bij
Groningen. Door een wijziging in het provinciaal beleid in
Groningen eerder dit jaar moet eerst worden uitgesloten dat
beschermde diersoorten (de haas, bunzing en hermelijn) in het
gebied leven. Als zij in het gebied leven, moet eerst worden
bepaald welke maatregelen nodig zijn voor het in stand houden
van de populatie. Door de beperkte werkruimte moet de aanvoer van de materialen (o.a. beton)
over het water plaatsvinden. Door de sloop van de Julianabrug, welke op dit moment plaatsvindt,
is het niet mogelijk materieel over water aan te voeren.

Vervolgenquete naar ervaringen gebruikers

Van mensen uit de omgeving van de doorfietsroute ontvingen
wij berichten waarin zij zorgen hebben over het gezamenlijk
gebruik. De zorgen gaan over de verkeersveiligheid, het gedrag
ten opzichte van mede gebruikers en over de (hogere) snelheden van het verkeer. Eerder hebben
we in een campagne (2021) aandacht gevraagd voor het gezamenlijk gebruik van de
fietsstraat. Lees meer
Deel uw ervaringen
Graag horen wij hoe u deze campagne heeft ervaren en hoe u op dit moment de doorfietsroute
ervaart, mede in relatie tot andere gebruikers. Bent u na donderdag 6 oktober op deze fietsstraat
geweest met een (elektrische) fiets, scooter, wandelend of met een landbouwvoertuig? Vul dan de
enquête in : Mijn fietspad – Mijn fietspad onderzoek
Met het invullen van de vragenlijst maakt u kans op het winnen van een cadeaubon t.w.v. €50,-
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