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Missie Fietsersbond 

De Fietsersbond wil:  
• de kwaliteit van het fietsen in Nederland verbeteren, onder 

andere  
– de voorzieningen voor de fiets,  
– de veiligheid,  
– de bereikbaarheid met de fiets,  
– de kwaliteit van het product fiets  
– de dienstverlening aan fietsers 
– en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten.  

• meer ruimte voor de fiets en de fietsers,  
– zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen)  
– als in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, 

waardering, laten meetellen)  
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• Met de fiets of het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet.  
• Omdat Groningen een compacte stad is, is de fiets in veel gevallen en voor veel 

stadjers een reëel alternatief.  
• Groningen is een echte fietsstad. Bijna 60% van alle verplaatsingen binnen de 

gemeente Groningen gebeurt op de fiets. We willen dit hoge aandeel van de fiets in 
de stedelijke mobiliteit vergroten. Dit doen we door een compleet en comfortabel 
fietsnetwerk aan te leggen en een goede en veilige stallingmogelijkheid te verzorgen 
aan het einde van de fietsrit.  

• De focus in het fietsprogramma verschuift van het aanleggen van nieuwe 
infrastructuur naar het verbeteren van de kwaliteit en doorstroming op bestaande 
fietsroutes. Zo constateren we een toenemende behoefte aan bredere fietspaden 
door de opkomst van de e-bike. Op bredere fietspaden kunnen fietsers met 
aanzienlijk snelheidsverschil elkaar goed en veilig inhalen. Daarnaast verbeteren 
bredere fietspaden en fietsvriendelijk afgestelde verkeerslichten de doorstroming 
voor alle fietsers.  

• Doelstelling: modal split fiets in 2014 60-65 % (2011 59%)  
 
 
Bron: “Begroting 2013” 

Uitgangspunten gemeente Groningen 2013 

60%:  gevolg van fietsvoorzieningen of 
samenstelling van de bevolking, 
compactheid van de stad? 

Aan de ene kant sympathie voor de fiets(ers), aan 
de andere kant gevoel dat ‘we’ er al zijn en alleen 
nog wat bij moeten schaven.  Concrete acties? 
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Geen aparte Fietsnota 2014. Hoeveel 
ruimte is er straks nog voor de Fiets? 

Wat vindt de Fietsersbond Groningen? 

• Is het fietsvoorzieningenniveau in Groningen (stad) echt hoog? 
• Zijn er nog belangrijke knelpunten die opgelost moeten worden? Welke? 
• Blijft het niveau door nieuwe ontwikkelingen gehandhaafd, of wordt het 

beter / slechter?  
• Zou Groningen Fietsstad 2014 met als thema “Fietsen zonder 

hindernissen” kunnen worden? 
• Hoe houden we Groningen bereikbaar, mét de fiets? 
• Hoe zit het met de ‘schaalsprong voor de fiets’? 

 
 
M.a.w: waar richt de Fietsersbond afdeling Groningen zich op  in 2013? 
Welke kritische vragen moeten we aan ‘de gemeente Groningen’ stellen? 
 
Maar eerst meer details… 
Dan prikkelende stellingen voor ‘de gemeente’. 
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FIETSONTWIKKELINGEN IN DE 
GEMEENTELIJKE STUKKEN EN 
PROJECTEN / INFRASTRUCTUUR 
 

Meer details 
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Projectgroep Fiets & Binnenstad heeft de plannen 
goed bestudeerd en een eerste reactie gestuurd.  

Fietsparkeren / Binnenstad 
Groninger Fietsenstandaard 
• Gaat voornamelijk over fietsparkeren 
• Flexibiliteit t.a.v. inrichting voorop; voorzichtig met permanente fietsvoorzieningen 
• Geen aanbindmogelijkheden 
• Buurtstallingen 
• Fietsparkeervakken 
• Status? 

Fietsenstandaard is geschrapt. Betaald parkeren in garages? 
Fietsers besparen juist veel volgens de gemeente 
Amsterdam. En dan weer ¾ van de fietsen op straat: 
parkeerchaos. Fietsvoorzieningen gaan langzaam achteruit. 
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Ruimte voor de binnenstad 

Vervallen in Begroting 
2013! 

Herinrichting Diepenring is gestopt. Dus geen 
fietsring? Welke punten zijn / worden opgepakt? 



Voor wie zijn deze voorzieningen bedoeld? Voor 
forenzen naar Groningen?  
Houdt Groningen bereikbaar! Maar voldoende? 
Hoeveel auto ‘s komen er dagelijks de stad in? 
50.000? 100.000? In ieder geval heel veel. 

Wel: andere uitbreidingen Fietsparkeren 
• Hoofdstation Groningen: 1.000 extra stallingsplaatsen 

 

‘Buiten’ de stad gaat het om de volgende maatregelen: 

• P+R Hoogkerk: 40 overdekte stallingsplaatsen, 6 fietskluizen en 4 fietskluizen met 
OV-fiets;  

• P+R P3/Europapark: aanleg 40 overdekte stallingsplaatsen en 10 fietskluizen;  

• P+R Haren: 100 overdekte stallingsplaatsen,14 fietskluizen en 6 fietskluizen met 
OV-fiets;  

• BushalteA7/Laan Corpus den Hoorn: aanleg 20 overdekte stallingsplaatsen;  

• BushalteA28 Aan Ketwich Verschuurlaan: aanleg I00 overdekte stallingsplaatsen;  

• Bushalte Europaweg/Griffeweg:aanleg 40 overdekte stallingsplaatsen.  

 

 

Bron: “Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2013-2016”, 2013 7 



Meerjarenprogramma Verkeer 2012-2015/16 

 
Oorspronkelijke plannen ‘herijkt’ 
• Fietsparkeren staat stil 
• Aantal geplande fietspaden gaan 

door 
• Aantal ook niet 
• Plannen snelfietsroutes wel in 

begroting.  
• Bereikbaarheid Groningen tijdens 

‘verbouwing’ prioriteit (2013) 

8 



Friesche straatweg 
/ Aquamarijnlaan – 
Goudlaan? 

Plataanlaan / 
Jagerspad - Iepenlaan? 

Blauwbrugje 

Langs Spoorweg 
Sauwerd 

Langs Spoorweg 
Sauwerd 

Bessemoerstrook 

Nieuwe hoofdroute 
Zernike? 

gerealiseerd 

vervallen 

In overweging? 

Groningen NoordWest 
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Johan van Zwedenlaan – 
Peizerweg/ De Verbetering / 

Campinglaan. 
 

Groningen West 
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Noordzeebrug. Verbetering? 

Groningen Noord(Oost) 
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HOV-as West? Effect op 
fiets. Tunnel onder spoor 

Vervanging 
Herewegviaduct 

Groningen ‘centrum’ 
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Realisatie 
Antwerpenweg – 

Duinkerkenweg. Route 
Hoogezand - Groningen 

Groningen Oost 
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Voetgangers / 
fietsbrug? 

fietsbrug over het  
Euvelgunnetracé ter 

hoogte van Driebond? 

Sontbrug? 

Groningen Oost 
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“Begroting 2013” 
Provinciale projecten gaan door, 
gemeentelijke projecten afgeblazen, tenzij 
… 
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Ongeveer 3 km 



Projecten / Infra 

Stationsgebied 

No Tram 

Ringweg Zuid 

Stationsgebied 

No Tram 

Fietspaden bij ProRail? 
Fietssnelweg naar Zernike. Welk traject? 
Bus gaat voor fiets. “Park & Bike” voldoende? 
 

OV 
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Ringweg Zuid (1) 

Julianaplein / Vondellaan? 
Effect op fiets? 

Maaslaan 2-richting / op-/afrit. 
Verbinding Julianaplein – Hereweg. 

Fietstunnel wordt viaduct. 
Doorstroming? 

Tunnelbak. Hereweg 
eroverheen. Wel “op-

/afrit”effect? 

Esperantotunnel? 

Helperzoomtunnel? 

Laan Corpus den Hoorn / 
Ketwich Verschuurlaan? NB 

Oversteek Hoornse Dijk 

Nieuwe op-/afrit. 
Vrijheidsplein 

gewijzigd? 
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Ringweg Zuid (2) 

Europaplein? 

Winschoterdiep? 

Extra aansluitingen op 
Driebond en Eemspoort 
? 
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Fietsroutes Plus 

Assen – Groningen: eerste verkenningen 
En als in de stad, hoe dan snel verder? 
Aansluiting ontbreekt vaak. 
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Denk in zelfstandige fietsroutes,  los van de 
autoroutes: fietsers onafhankelijk van auto’s, 
niet gehinderd door stoplichten of voorrang 
verlenen: nog niet gerealiseerd 



Wat vindt de Fietsersbond Groningen? 
• Is het fietsvoorzieningenniveau in Groningen (stad) echt hoog? 

• Zijn er nog belangrijke knelpunten die opgelost moeten worden? Welke? 

• Blijft het niveau door nieuwe ontwikkelingen gehandhaafd, of wordt het beter / slechter?  

• Zou Groningen Fietsstad 2014 met als thema “Fietsen zonder hindernissen” kunnen worden? 

• Hoe houden we Groningen bereikbaar, mét de fiets? 

• Hoe zit het met de ‘schaalsprong voor de fiets’? 
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Conclusies 
1. Veel geplande ontwikkelingen zijn geschrapt vanwege de begrotingsperikelen en 

dat is jammer, want fietsers leveren besparingen op * 

2. Er zijn verbeteringen nodig t.a.v. fietsparkeren en hoofdfietsroutes: stilstand is 
achteruitgang 

3. Bij nieuwe ontwikkelingen staat de fiets niet voorop: de fietsvoorzieningen gaan 
in kwaliteit achteruit  

4. Initiatieven uit de ‘omgeving’ zoals Green deal en CHAMP** vinden we niet 
terug in het fietsbeleid (waar blijven de pilots?) 
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** Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practise 

FB-blad Amsterdam februari 2013 

* 



Stellingen 

1. De Fiets heeft voor Groningen geen prioriteit 
meer, de gewenste modal split zal niet  gehaald 
worden. 

 

2. Geld voor auto en OV* kan beter aan de Fiets 
besteed worden om daarmee (goedkoper) de 
problemen rondom bereikbaarheid op te lossen. 

 
* dat er wel lijkt te zijn 
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UITGANGSPUNTEN FB , HOOFDFIETSSTRUCTUUR, 
AANTALLEN, PLANNINGEN,   
 

Bijlagen (ter info niet ter presentatie) 
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“Begroting 2013” 

Dit gebeurt er ook, gefaseerd 
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Uitgangspunten FB  
(Ringweg Zuid) 

 
Algemeen 
Fietsroutes zodanig  dienen zodanig uitgevoerd te worden dat deze 
• Comfortabel te berijden zijn  
• Zo weinig mogelijk oponthoud geven 
• Sociaal veilig zijn 
• Onderdeel worden van een efficiënte en effectieve fietsinfrastructuur 
• Natuurlijke, ongekunstelde, oplossingen opleveren (o.a. dat fietsers altijd goed zicht hebben; 

geen onlogisch bochtenwerk) 
 
Concreet 
• Indien enigszins mogelijk: ongelijkvloerse kruisingen. Indien vorenstaande niet te realiseren is: 

1. Ruime, zowel qua lengte als breedte, wacht- en opstelplaatsen voor VRI’s en 
oversteekplaatsen waarbij voorrang moet worden verleend aan andere verkeersdeelnemers. 
2. Korte wachttijden voor fietsers bij VRI's. Bij voorkeur 2 x groen per cyclus voor fietsers  
3. Fietsers zoveel als mogelijk in de voorrang 
4. Voorsignalering, ook voor fietsers, bij de VRI’s  

• Fietspaden voldoende breed 
• Bochtstralen voldoende groot 
• Een vlak wegdek zonder hobbels en kuilen. Dus b.v. geen diepe waterafvoergoten die haaks staan op 
de rijrichting. 

Van centrum tot centrum zonder 
stoplicht? Met 100% voorrang?  zonder 
stoppen van centrum tot centrum 25 



Hoofdfietsstructuur 

Bron:  20111104-concept-blvc-kader (documentatie Regiotram) 

= kruising tram - hoofdfietsroute 

Zernike Hunze 

Leeuwenborg 

Nieuwe 
fietspaden 

Hoofdfietsstructuur is nogal  
‘groot’? Hoe  vastgesteld? Hoe 
gekoppeld aan onderhoud, 
nieuwe zaken? 
Netwerkanalyse FB? 
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Enig inzicht in populaire 
toegangsroutes tot 
centrum. Actualiteit 
onbekend. 

Toegang tot centrum 
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Fietsparkeren 
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Status? 
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2013: Stop realisatie vanwege bezuinigingen 
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Links meerjarenprogramma ‘s gemeente 

 
– http://groningen.notudoc.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/action=view/id=275872/type=pdf/Meerjarenprogra
mma_verkeer_2012_-2015.pdf 

– http://groningen.notudoc.nl/cgi-
bin/showdoc.cgi/action=view/id=526217/type=pdf/Meerjarenprogra
mma_Verkeer_en_Vervoer_2013-2016.pdf 

 

36 



Groninger Fietsenstandaard (1x) 

Werkgroep Binnenstad heeft de plannen 
goed bestudeerd en een reactie gestuurd. 
Nog geen definitieve reactie ingezonden. 
Wat is hun ‘conclusie’ o.b.v. de huidige 
plannen & planning? (zie pdf “Stand van 
zaken Groningen Fietsersbond “) 

 Volgende sheet 
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Groninger Fietsenstandaard (2x) 

Trend van vast naar flexibel, geen 
aanbindmogelijkheden. Wenselijke 
trend?  
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Openbaar vervoer 

Bus gaat voor fiets. 
Wel over “Park & Bike gesproken 
(elders), maar concreet in deze 

situatie? 
Geen inspraak  meer mogelijk 

Voor de fietsers die voorheen over het fietspad over de P.C. Singel (Evenwijdig en ter 
lengte van de Steentilkade) konden fietsen moeten na uitvoering van bovengenoemd plan 
over de Steentilkade fietsen. Hiertoe wordt voor hen het volgende gerealiseerd volgens 
de gemeente:  
 a.. Royale bochten voor fietsers die van P.C.Singel komen  
 b.. Klinkerbestrating word glad bestraat zodat fietsers weinig weerstand ondervinden  
 c.. Wegdek wordt wel een beetje in bolling gelegd zodat er geen waterplassen ontstaan  
 d.. De Steentilkade wordt volledig meegenomen in de strooiroutes  
 e.. Parkeerplaatsen voor auto`s worden allemaal aan zijde huizen gerealiseerd  



OV - Steentilstraat 



CHAMP 
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Item TV Noord 

Haast geboden bij aanpak bereikbaarheid Stad [7-3-2013] 

 

 

http://www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?v=22788 
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Fiets is helemaal niet duur… 
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Korte reactie fietsambtenaar dd 11-3-2013 

• Netwerkanalyse gemeente aan de gang. Grote toename 
fietsverkeer geconstateerd. Spel voor de fiets start nu  FB 
dus nu invloed gaan uitoefenen?! 

• Evaluatie Fietsroute Plus Zuidhorn: positief 

• Realisatie fietsparkeervakken Gelkinge- , Gulden-, 
Oosterstraat. 

• Fiets heeft prio, maar kan geen duidelijkheid over de 
toewijzing van de (“verkeers”)gelden aan de fiets geven. 

 

44 


