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1. Inleiding 
 

Aanleiding  

De hoeveelheid en de verscheidenheid van de fietsers in Nederland neemt toe. Bezorgdiensten 

maken gebruik van zware vrachtfietsen en naast de gewone e-bikes zijn snelle fietsers op speed-

pedelecs de laatste jaren in opkomst. Ouderen blijven dankzij de e-bike langer mobiel en in 

beweging. Er zijn echter geluiden dat deze ouderen en andere relaxte fietsers in toenemende mate 

last hebben van de drukker wordende fietsroutes.  

Om te zorgen dat de verschillende soorten fietsers in de toekomst veilig en met plezier kunnen 

blijven fietsen moet er dus iets gebeuren. Bij het opstarten van dit onderzoek was de gemeente bezig 

met een nieuw integraal mobiliteitsplan en in de provincie Groningen werd gewerkt aan het nieuwe 

uitvoeringsprogramma ‘Verbinden met de fiets’ voor 2020-2023. Binnen deze beleidsvernieuwingen 

wil de Fietsersbond graag meedenken en daarmee de belangen van de fietsers behartigen.  

Om de veiligheid en het fietsplezier van de fietser te waarborgen is er in de Fietsvisie 2040 van de 

Fietsersbond nagedacht over het principe van de drie verschillende fietsnetwerken: een netwerk 

voor snelle fietsers; een netwerk dat piekdrukte aankan, geschikt voor alle fietsers; en een netwerk 

voor de rustigere (relaxte) fietser.   

De SAC Groningen ondersteunt de afdeling van de Fietsersbond in Groningen, op basis van ervaring 

en expertise binnen fietsonderzoek, bij het in kaart brengen van een fietsnetwerk voor de relaxte 

fietser. Dit onderzoek helpt bij het in kaart brengen van hoe verschillende doelgroepen het huidige 

fietsnetwerk van de gemeente Groningen ervaren. Vooral de relaxte fietser lijkt behoefte te hebben 

aan veilige en comfortabele routes. Daarom is er in eerste instantie onderzoek gedaan naar de 

behoeftes van deze relaxte fietser.  

Dit project bestaat uit een vooronderzoek en twee deelonderzoeken. In deelonderzoek 1 zijn de 

gevaarlijke punten binnen de gemeente Groningen in kaart gebracht. Op basis van de resultaten uit 

deelonderzoek 1 is binnen deelonderzoek 2 een voorstel voor een routenetwerk gecreëerd, 

geoptimaliseerd voor de relaxte fietser.  

Doelstelling  

1. Het in kaart brengen van gevaarlijke locaties voor de relaxte fietser binnen de gemeente 

Groningen. 

2. Het creëren van een voorstel voor een relaxt en comfortabel fietsnetwerk binnen de gemeente 

Groningen voor de relaxte fietser. 

Vooronderzoek  

In het vooronderzoek is, via literatuur en interviews met experts, onderzoek gedaan naar welke 

fietsers er binnen de groep ‘relaxte fietsers’ vallen en welke behoeftes deze doelgroep kent. Met 

behulp van dit vooronderzoek werd in deelonderzoek 1 een enquête ontworpen en vervolgens werd 

er in deelonderzoek 2, op basis van de eerder gevonden informatie, een voorstel voor een netwerk 

gecreëerd dat voldoet aan de eisen van de relaxte fietser.  

Door het interviewen van onderzoekers en literatuuronderzoek (bv. CROW-richtlijnen) werd 

gedefinieerd waar een fietsroute voor relaxte fietsers aan moet voldoen. Hiervoor is contact 

opgenomen met verschillende fietsexperts. Verder is voortgebouwd op een onderzoek uit 

Amsterdam waar de ‘relaxte fietsroutes’ onderzocht werden.   
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Deelonderzoek 1: Het in kaart brengen van subjectief- en objectief onveilige locaties voor 

fietsers  

Het doel van deelonderzoek 1 is het inzichtelijk maken van locaties die door (relaxte) fietsers zowel 

als gevaarlijk ervaren worden (subjectief) als daadwerkelijk gevaarlijk zijn (objectief). Het verkrijgen 

van een inzicht in de gevoelens van onveiligheid van relaxte fietsers is gedaan door middel van een 

enquête primaire dataverzameling. Data betreffende daadwerkelijk gevaarlijke plekken (objectief) is 

uit secundaire ongevallenstatistieken opgevraagd.  

Voor het in kaart brengen van subjectief onveilige locaties is aan de geënquêteerden gevraagd 

plekken in Groningen te identificeren die zij als onveilig ervaren en in het bijzonder wat zij daar als 

onveilig ervaren. Na de dataverzameling is de data geanalyseerd en zijn de aangewezen onveilige 

situaties door middel van GIS verwerkt in verschillende kaarten. De kaarten geven weer waar de 

onveilige locaties zich bevinden binnen de gemeente Groningen.  

Voor het in kaart brengen van de objectief onveilige locaties is secundaire data gebruikt. Deze data 

zijn opgevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aan de hand van deze data is 

opnieuw een kaart geproduceerd. Deze kaart geeft de objectief meest onveilige locaties binnen de 

gemeente Groningen weer, gebaseerd op het daadwerkelijke aantal ongelukken in de afgelopen 

jaren.  

De laatste stap van deelonderzoek 1 is het samenvoegen van deze kaarten. Door deze kaarten samen 

te voegen is er een nieuwe kaart ontstaan waarin zowel de subjectief- als objectief onveilige locaties 

worden weergegeven. Deze kaart biedt ondersteuning bij deelonderzoek 2. 

Deelonderzoek 2: Het creëren van een voorstel voor een netwerk voor rustige en of relaxte 

fietsers binnen de gemeente Groningen 

Uitgangspunt voor het fietsnetwerk voor relaxte fietsers zijn de voorzieningencentra (VC) in de 

verschillende wijken. Deze VC zijn centraal gelegen in de wijk en voorzien de plaatselijke bewoners in 

hun dagelijkse behoeftes (bv. de buurtsupermarkt). Voor dit onderzoek is er aangenomen dat de 

behoefte om naar de binnenstad en aangrenzende wijken te reizen groter is dan de behoefte om 

naar verder weg gelegen wijken te reizen. Daarom zijn de routes voor relaxte fietsers per wijk 

uitgezet vanuit de VC naar de binnenstad en – deels als vingeroefening – ook naar minimaal 2 

aangrenzende wijken. 

De wijken waarvoor een netwerk is gecreëerd zijn: Beijum, Lewenborg, Selwerd, Rivierenbuurt, 

Schildersbuurt, Paddepoel, Vinkhuizen, Oosterpark, Oosterpoort, De Wijert, Helpman, Hoornse 

Meer, Hoogkerk, Binnenstad, Reitdiep, Korrewegwijk, Haren-Centrum, Haren-Oosterhaar, Ten Boer. 

Tevens is het netwerk verbonden met de Zernike campus.  

De routes zijn naar aanleiding van de resultaten uit het vooronderzoek en deelonderzoek 1 

vastgesteld. Er zijn daarbij afwegingen gemaakt tussen comfort, directheid, veiligheid en ruimtelijke 

kwaliteit van de fietsroutes. Voor de analyse is gebruik gemaakt van de ruimtelijke kennis van de 

studentadviseurs, bevindingen uit het vooronderzoek, digitale hulpmiddelen als GIS-software en de 

Fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Als nacontrole zijn enkele routes bezichtigd wanneer digitale 

middelen en plaatselijke kennis ontoereikend waren.  

2. Theoretische basis 
Voorkomen van fietsongevallen 

De laatste jaren zijn er steeds meer ongevallen onder fietsers. Meer dan de helft van de ernstig 

gewonden in het verkeer bestaat uit fietsers. Volgens het CROW bestaat 60 procent van de ernstige 

verkeersongevallen onder fietsers uit enkelvoudige fietsongevallen. Vooral ouderen en kinderen zijn 
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vaker betrokken bij enkelvoudige ongevallen waarbij de ouderen vaak ernstig letsel oplopen. Bij de 

helft van deze ongevallen kan de infrastructuur als (mede)oorzaak aangewezen worden.  

Oftewel, ongevallen waar geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken zijn, denk hierbij aan 

fietsers die vallen of met obstakels botsen. Veel minder ernstige enkelvoudige fietsongevallen 

worden niet geregistreerd door de politie waardoor het daadwerkelijk aantal ongevallen nog een 

stuk hoger zal liggen. Het voorkomen van enkelvoudige ongevallen en ongevallen waar 

gemotoriseerd verkeer bij betrokken is, behoeven beide andere strategieën. Beide strategieën zullen 

in dit hoofdstuk aan bod komen (Kennisplatform CROW 2017b).  

Om enkelvoudige fietsongevallen te voorkomen is het belangrijk om de directe oorzaak van de 

ongevallen weg te nemen. Verder helpt het om de voorspelbaarheid en waarneembaarheid van 

gevaar te verbeteren zodat fietsers eerder kunnen reageren. CROW maakt onderscheid tussen de 

volgende type ongevallen: 

- Uitglijden: ongevallen ontstaan door het gladde materialen en door gladheid in de herfst en 

winter. Hier is het zaak om goed te strooien op belangrijke fietsroutes en in de herfst  

bladeren te ruimen. Verder is het tijdens de rest van het jaar belangrijk om bij 

werkzaamheden geen zand en grind op de fietsroutes te laten liggen.  

- Uit balans raken: slecht onderhoud van de wegen kan ervoor zorgen dat fietsers uit balans 

raken door hobbels en gaten in de weg.  

 

Figuur 1. Peizerweg. Slecht onderhoud zorgt voor een ongelijkmatig wegdek. 
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- Van de weg raken door onveilige randen: veel enkelvoudige ongevallen ontstaan doordat 

fietsers in de berm belanden of ten val komen door trottoirbanden. Er moet afgewogen 

worden of trottoirbanden überhaupt noodzakelijk zijn. In sommige situaties zijn schuine 

trottoirbanden een goed alternatief. Buiten de bebouwde kom kunnen kantstrepen 

bermongevallen helpen voorkomen.  

Paaltjes  

Met paaltjes op het fietspad kunnen motorvoertuigen eenvoudig van het fietspad geweerd worden. 

De afgelopen decennia zijn er veel paaltjes op fietspaden geplaatst. Volgens CROW zijn paaltjes op 

fietspaden een veelvoorkomende oorzaak van enkelvoudige fietsongevallen. Jaarlijks worden een 

paar honderd fietsers in het ziekenhuis opgenomen na aanrijding met een paaltje.  

Het CROW-fietsberaad heeft een keuzeschema ontwikkeld om wegbeheerders te helpen bij de 

afweging of het al dan niet noodzakelijk is om fietspaaltjes te plaatsen en daarnaast ook bij de keuze 

voor het type fietspaaltjes.  

“Plaats alleen palen als de noodzaak duidelijk aangetoond is. En voor bestaande 

situaties: verwijder de palen, tenzij de noodzaak aangetoond is.” (CROW- 

Fietsberaad, 2015).  

 

Figuur 2. Paaltjes kunnen potentieel gevaarlijk zijn. 
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Figuur 3. Keuzeschema fietspaaltjes. Bron: CROW fietsberaad 

Breedtes 

De hoeveelheid fietsongevallen neemt af als fietsers voldoende ruimte krijgen. De breedte van 

fietspaden moet afgestemd zijn op het gebruik. Voor eenrichtingsfietspaden geldt een aanbevolen 

breedte van 2,00 meter voor rustige fietspaden en 4,00 meter voor fietspaden met een zeer hoge 

intensiteit. Rustige tweerichtingsfietspaden dienen minimaal 2,50 meter breed te zijn. Bij hogere 

intensiteiten wordt een breedte van 3,50 a 4,00 meter aanbevolen (Kennisplatform CROW 2017b).  

Elektrische fiets 

Dankzij de elektrische fiets blijven ouderen en mensen met een slechtere conditie langer mobiel 

(Kennisplatform CROW 2017a). Uit de E-bike test van de Fietsersbond blijkt dat E-bikes, vanwege de 

accu’s, elektromotoren en het sterkere frame een stuk zwaarder zijn dan de doorsnee stadsfiets 

(Bakker & Schlütter 2020). Voor de vitale fietser maakt dit hogere gewicht niet veel uit. Een kind in 

een kinderzitje of vol kratje aan het stuur heeft meer invloed op de rijeigenschappen van de fiets. De 

minder vitale fietser kan echter wel moeite hebben met het hogere gewicht van de fiets 

(Kennisplatform CROW 2017a).  

Ongevallen met gemotoriseerd verkeer 

De beste manier om ongevallen tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers te voorkomen is het 

ontvlechten van routes voor deze groepen. Ontvlechten betekent dat gemotoriseerd verkeer en 

fietsverkeer elk zijn eigen routes heeft.  Het bundelen van gemotoriseerd verkeer op een grofmazig 

hoofdwegennet reduceert de ontmoetingskans tussen fietsers en ander verkeer. Verder zorgt een 

fijnmazig fietsnetwerk er ook voor dat de fiets goed kan concurreren met autoverkeer. Fietsroutes 

langs minder drukke wegen zorgen er verder voor dat fietsers minder aan uitstoot en geluidshinder 

worden blootgesteld. Een comfortabel wegdek vergroot daarbij het comfort. Afhankelijk van de 

intensiteiten van het fiets- en overig verkeer kunnen ongelijkvloerse kruisingen, rotondes en 

verkeerslichten opties zijn om het verkeer te ontvlechten (Kennisplatform CROW 2017b).  
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Ongevallen langs voorrangswegen 

Uit onderzoek is gebleken dat eenrichtingsfietspaden veiliger zijn dan tweerichtingsfietspaden. 

Tweerichtingsfietspaden dienen bij voorkeur alleen toegepast te worden als ze niet langs 

hoofdwegen lopen. Een bufferruimte van 2,00 tot 5,00 meter tussen fietspad en rijbaan heeft de 

voorkeur. Daarnaast wordt aanbevolen om in zijstraten een drempel of uitritconstructie aan te 

leggen als het fietspad gekruist wordt, dat dwingt het kruisende verkeer om langzaam te rijden. In 

het geval dat voorrangswegen overgestoken moeten worden, kunnen snelheidsremmende 

voorzieningen voor het gemotoriseerde verkeer de oversteek veiliger maken. Verder is de aanleg van 

een middengeleider, waar fietsers in etappes de weg kunnen oversteken, essentieel wanneer meer 

dan twee rijstroken overgestoken moeten worden.  

Dodehoekongevallen 

Dodehoekongevallen zijn in aantallen beperkt. De gevolgen voor fietsers zijn echter vaak zeer ernstig. 

Jaarlijks overlijden er ongeveer 15 personen als gevolg van dodehoekongevallen. Veel van deze 

ongevallen vinden plaats op kruispunten met verkeerslichten. Een oplossing is om fiets- en 

gemotoriseerd verkeer conflictvrij te regelen. Bij een conflictvrije kruising heeft afslaand verkeer niet 

tegelijk groen met rechtdoorgaand fietsverkeer (Kennisplatform CROW 2017b). In Groningen zijn er 

bij de meeste verkeerslichten momenteel geen conflicten tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer. 

Groningen kiest er vaak voor de fietsers uit alle richtingen gelijktijdig groen te geven. Sommigen, 

vooral de wat rustigere fietser, kunnen moeite hebben met dit soort kruispunten. Van de 180 

respondenten gaven toch 45 personen in de enquête aan, het liefst gebruik te maken van 

kruispunten met alle richtingen groen voor fietsers.    

Onderzoek relaxte fietsroutes Amsterdam 

Het onderzoek naar relaxte fietsroutes uit Amsterdam (Broer & Lange 2019) fungeert als inspiratie 

voor Groningen. In deelonderzoek 2 is onderzocht worden hoeverre relaxte routes ook in de 

gemeente Groningen toegepast kunnen worden.  

Visie fietsersbond afdeling Groningen 

Vanwege de sterke stijging in het fietsgebruik en de grotere verscheidenheid aan gebruikers van het 

fietspad (door onder andere e-bikes, bakfietsen en speed pedelecs) pleit de Groningse Fietsersbond 

ervoor dat elektrische bakfietsen en scooters op de rijbaan met het autoverkeer gaan rijden. Verder 

heeft de Fietsersbond Groningen routes voorgesteld waar het Groningse fietsnetwerk uitgebouwd 

zou kunnen worden (zie bijlage 12) (Fietsersbond Groningen 2020). Sommige van de relaxte 

fietsroutes van hoofdstuk 6 maken ook gebruik van routes die door de Fietsersbond voorgesteld zijn 

om te verbeteren (bijvoorbeeld de Zonnelaan). Andere routes zullen in de toekomst wellicht geen 

omwegen meer hoeven te maken als de kortste route verbeterd is (bijvoorbeeld de Verlengde 

Hereweg). 

Vanwege de vele ongevallen tussen fietsers en automobilisten is het kruispunt van de 

Bornholmstraat met de Kotkastraat gewijzigd. In de nieuwe situatie moeten fietsers voorrang 

verlenen op het autoverkeer. Deze nieuwe situatie wordt door Fietsersbond Groningen als nóg 

gevaarlijker ervaren dan de oude situatie. De Fietsersbond is in overleg met de gemeente Groningen 

over een veiligere definitieve oplossing (bijlage 11)  (Fietsersbond Groningen 2019).  

3. Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied beslaat de gehele gemeente Groningen zoals deze sinds 1 januari 2019 

bestaat, inclusief Haren en Ten Boer.  

Het gebied is opgedeeld in negen zones om te controleren of respondenten gelijkmatig verdeeld uit 

de stad komen.   
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Figuur 4. Indeling locaties gemeente Groningen. 

4. Resultaten enquête  
In totaal hebben 180 respondenten op de enquête gereageerd. De enquête heeft uitgestaan tussen 

27 mei en 16 juli 2020. Belangrijk om te vermelden is dat sommige situaties sinds de enquête zijn 

verbeterd. Ook moet er rekening gehouden worden met de coronacrisis, die in deze periode een 

grote invloed heeft gehad op het aantal verkeersbewegingen. 40 personen uit de enquête kunnen 

geclassificeerd worden in de leeftijdscategorie “ouder dan 65”. Slechts 9 personen onder de 25 jaar 

hebben de enquête ingevuld. De response vanuit de andere leeftijdsgroepen (25-35 jaar, 36-45 jaar, 

46-55 jaar, 56-65 jaar en ouder dan 65 jaar) is redelijk gelijkmatig verdeeld, zoals te zien is in 

Staafdiagram 1. Twee personen hebben de vraag naar hun leeftijd niet beantwoord.  

Representativiteit  

De enquête is een kwalitatief identificerend onderzoek wat poogt vast te stellen waar zich binnen de 

gemeente Groningen de meest subjectief onveilige kruispunten en wegen bevinden. Het onderzoek 

is niet uitgebreid genoeg om het geheel representatief te noemen, maar voor dit onderzoek voldoet 

het aantal respondenten (N = 180). Omdat het onderzoek niet representatief is, zullen er kruispunten 

en wegen binnen de gemeente zijn die door Groningse fietsers als onveilig worden ervaren, maar die 

niet in het onderzoek naar voren komen. In de statistiek wordt dit ook wel een type II fout genoemd 

(Burt et al. 2009). Wel is het aannemelijk dat de kruispunten en wegen die het meest subjectief 

onveilig zijn, in ieder geval één of meerdere keren genoemd zijn omdat meerdere personen deze 

punten als subjectief onveilig zullen ervaren. Dit is voor het onderzoek naar subjectief en objectief 

veilige fietsroutes van belang. 

In staafdiagram 1 is de verdeling van de leeftijd van de respondenten weergeven. De grootste groep 

is ouder dan 65 jaar (40), het aantal personen jonger dan 25 jaar is met 9 personen beperkt. 
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Staafdiagram 1. Leeftijd van respondenten. 

 
In staafdiagram 2 is te lezen dat 36 personen aangaven in de enquête regelmatig met jonge kinderen 
tussen de 0 en 10 jaar te fietsen, zowel achter op de fiets of zelfstandig.  
 

 

Staafdiagram 2. Fietsen met kinderen tussen de 0 en 10 jaar oud.   
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In Staafdiagram 3 is af te lezen dat de meeste respondenten aangeven een gemiddelde stadsfietser 

te zijn. 19 personen zien zichzelf als een “voorzichtige en/ of rustige fietser”. Het Groningse 

fietsnetwerk zou rekening moeten houden met, zoals reeds in de inleiding beschreven, alle 

doelgroepen. De voorzichtige en/ of rustige fietser is echter het meest kwetsbaar en behoeft 

daardoor de meeste aandacht.  

 

Staafdiagram 3. Hoe respondenten zichzelf inschatten als fietser.  

 
Het merendeel van de respondenten gaf aan dat er plekken zijn binnen de gemeente Groningen 
waar ze zich onveilig en/ of onprettig voelen. De specifieke locaties zijn aangegeven in de kaarten van 
hoofdstuk 5 (figuur 6, 9 en 10).   
 

 

Staafdiagram 4. Tevredenheid fietsinfrastructuur in de gemeente Groningen. 

 
De respondenten zijn ook gevraagd hoe ze het liefst een kruispunt oversteken (staafdiagram 5). Dit is 
belangrijk voor de afweging tussen potentiële routes. De Fietsersbond afdeling Groningen heeft in 
het verleden verschillende klachten gehad over de typisch Groningse verkeerlichten waarbij fietsers 
in alle richtingen tegelijk ‘groen’ hebben. Fietsers gaven aan het soms moeilijk te vinden te navigeren 
over een druk kruispunten wanneer de voorrangsregels niet duidelijk zijn. Bij dit type kruispunt 
gelden voor fietsers geen voorrangsregels. Fietsers worden geacht het “met elkaar op te lossen”. 
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Desondanks is dit type kruispunt het populairst op basis van voorkeur (45 van de 176). De overige 
resultaten kunnen uit het staafdiagram hieronder afgelezen worden.   
 

 
 
Staafdiagram 5. Voorkeur voor kruispunten. 
 

De meerderheid van de respondenten geeft aan vaak met zware boodschappen te fietsen 
(staafdiagram 6). De zware tassen kunnen ervoor zorgen dat fietsers die zich normaal comfortabel 
door het verkeer bewegen, meer moeite hebben met bepaalde verkeerssituaties. Ook deze groep is 
gebaad bij een relaxt fietsnetwerk.  
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Staafdiagram 6. Aantal respondenten dat met zware boodschappentassen fietst. 

 
151 respondenten gaven aan uit de gemeente Groningen te komen. De overige 28 respondenten 
wonen niet in de gemeente Groningen, maar fietsen er wel regelmatig (staafdiagram 7). Tevens zijn 
respondenten afkomstig uit alle regio’s binnen de gemeente Groningen. Het aantal respondenten uit 
Hoogkerk en omgeving (7) en Ten Boer en omgeving (1) is echter beperkt. Daaruit kan geconcludeerd 
worden dat in Hoogkerk en omgeving en Ten Boer en omgeving niet veel informatie verkregen is 
over subjectief gevaarlijke of onprettige fietsroutes. Hierdoor zijn in deze gebieden nauwkeurigere 
observaties nodig. 

 

 

Staafdiagram 7. Woonplaats respondenten. 
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5. Gevarenkaarten 
Op basis van de uitgezette enquête onder fietsers in Groningen en de meest recente fietsongevallen 

data van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2014-2018) zijn de onderstaande kaarten 

ontwikkeld (Figuur 5 en 6). In Figuur 5 wordt weergegeven welke plekken, op basis van 

ongevallenstatistieken, voor fietsers onveilig zijn. Dit geeft geen volledig beeld van alle ongevallen 

waarbij fietsers betrokken zijn omdat alleen punten met drie of meer geregistreerde ongevallen op 

de kaart gemarkeerd zijn. Ook worden ongevallen zonder betrokkenheid van gemotoriseerd verkeer 

vaak niet geregistreerd (UMC Groningen 2020). Figuur 6 geeft op basis van de enquête weer op 

welke plekken fietsers binnen de gemeente Groningen zich onveilig voelen, de subjectieve 

onveiligheid. 

 
Figuur 5. Aantal geregistreerde fietsongevallen met fietsers (2014-2018) (Bron: (Ministerie van I & W 2018).  
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Figuur 6. Subjectief onveilige wegen en kruispunten naar aanleiding van enquête. 

 
De hoogste concentraties van zowel de geregistreerde fietsongevallen als het subjectieve gevoel van 

onveiligheid liggen binnen de bebouwde kom van Groningen. Om deze gebieden beter te kunnen 

analyseren is de stad Groningen hierna in de figuren 8, 9 en 10 uitvergroot. Hierin valt te zien dat met 

name in de binnenstad een onveilig gevoel heerst, waarbij de Vismarkt er bovenuit springt. Wat 

opvalt is dat er daar echter weinig geregistreerde ongevallen hebben plaatsgevonden. Het 

noordoostelijke kruispunt op de Grote markt, de rotonde Korreweg-J.C.Kapteynlaan en het kruispunt 

bij de Westerhaven (Astraat-Westersingel) daarentegen zijn zowel objectief als subjectief onveilig. 

Op deze punten zijn er meerdere ongevallen geregistreerd en daarnaast hebben vele respondenten 

deze locaties gemarkeerd als onprettig of onveilig. Een ander kruispunt dat respondenten als erg 

onprettig ervaren is het recent geopende kruispunt met de Helperzoom en de Helperweg. Op dit 
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punt zijn weinig ongevallen geregistreerd. Dit kruispunt zag er echter in 2018 en de jaren daarvoor 

nog heel anders uit omdat de Helperzoomtunnel toen nog niet geopend was. Over of dit kruispunt 

objectief gevaarlijk is kan nog geen conclusie getrokken worden. Dit kruispunt is echter vaak 

genoemd als subjectief onprettig/ onveilig. In figuur 7 is het kruispunt weergeven zoals de situatie 

was ten tijde van de enquête (tussen 27 mei en 16 juli). Inmiddels is deze situatie aangepast.  

 

Figuur 7. Nieuw kruispunt Helperzoom, Helperweg wordt door fietsers als onduidelijk ervaren. 

 
 
De kaarten in figuur 8 en 9 zijn uitvergrotingen van de eerdere kaarten in figuur 5 en 6. Figuur 10 

combineert de kaarten met de objectief- en subjectief onveilige plekken. Te zien is dat deze plekken 

soms, maar niet altijd, met elkaar overlappen.   
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Figuur 8. Uitvergroting. Aantal geregistreerde fietsongevallen met fietsers (2014-2018) (Ministerie van I en W, 2018).  
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Figuur 9. Uitvergroting. Subjectief onveilige wegen en kruispunten naar aanleiding van enquête. 
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Figuur 10. Uitvergroting. Subjectief onveilige wegen en kruispunten naar aanleiding van enquête en aantal geregistreerde 
fietsongevallen met fietsers (2014-2018) (ministerie van I en W, 2018). 

 

6. Relaxte fietsroutes 
Zoals in de inleiding reeds beschreven is, zijn er routes tussen verschillende wijken en de Grote Markt 

in Groningen uitgestippeld. Hierbij hebben de studentadviseurs zich verplaatst in een rustige/ relaxte 

fietser die veilig tussen twee punten wil fietsen. Hierbij is rekening gehouden met de resultaten uit 

de enquête over welke kruispunten en wegen fietsers als onveilig ervaren (subjectief) en de analyse 
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van de ongevallenstatistieken over kruispunten en wegen die onveilig zijn (objectief). Verder lopen 

de rustige fietsroutes zoveel mogelijk over wegen met weinig verkeer. Bij het vaststellen van de 

routes kwam naar voren dat de relaxte fietsroutes vaak langer zijn dan de kortst-mogelijke (meest 

directe) route. Er is hierbij een afweging gemaakt tussen de extra afstand die omgefietst moet 

worden en de “winst” die behaald wordt door via de relaxtere route te fietsen.  

Het is niet altijd mogelijk geweest om alle objectief- en subjectief onveilige locaties en andere drukke 

punten te vermijden. Vooral in de binnenstad is het moeilijk of zelfs onmogelijk gebleken om straten 

zoals de Oosterstraat en de weg over de Grote Markt te mijden. Verder zorgen onder andere de 

Diepenring en het Van Starkenborghkanaal ervoor dat de keuze aan routes beperkt is. Ook is 

gebleken dat o.a. het gebied rond het Damsterdiep, tussen de Steenstilbrug en het kruispunt met de 

Europaweg en de Petrus Campersingel een barrière vormt voor de relaxte fietser en of rustige fietser.  

Tevens is gebleken dat wanneer bepaalde drukke wegen gemeden worden, fietsers juist vaker 

drukke wegen dienen over te moeten steken. Voorbeeld hiervan is de route van het Floresplein in de 

Korrewegwijk naar de Grote Markt. Om de Korreweg te vermijden moet deze drukke straat en de J.C. 

Kapteynlaan wel overgestoken worden. De Korreweg staat op de planning om aangepakt te worden 

en hierbij wordt overwogen om er een fietsstraat van te maken. Het is daarbij belangrijk dat de 

belangen van de rustige fietsers niet vergeten worden. 

Algemene indruk fietsinfrastructuur 

Ondanks de algemeen goede fietsinfrastructuur in de gemeente Groningen, is er nog steeds ruimte 

voor optimalisatie en verbetering. Hieronder zijn enkele plus- en minpunten samengevat die bij de 

enquête, tijdens interviews en de eigen observaties naar voren zijn gekomen.   

Pluspunten: 

• Fijnmazig netwerk. 

• Over het algemeen goed verlicht. 

• Onnodige fietspaaltjes vaak verwijderd (bijlage 9). 

• Nieuwe fietsroutes hebben een goed wegdek, zijn breed en zijn door schuine trottoirbanden 

vergevingsgezind (bijlage 4 en 10). 

Minpunten:  

• Drukke punten, vooral in de binnenstad. 

• Soms slechte kwaliteit wegdek (bijlage 3, 5, 7 en 8). 

• Veel fietsstroken waar illegaal (bijlage 1) of legaal op geparkeerd wordt (bijlage 2). 

• Nog steeds gevaarlijke paaltjes en hekjes op fietsroutes (bijlage 5, 7 en 8). 

• Conflicten tussen scooterbestuurders, snelle fietsers en rustige fietsers. 

• Nieuwe situaties zoals het kruispunt bij de Helperzoomtunnel (figuur 7) of het kruispunt van 

de Aweg met de Westersingel worden als onveilig ervaren (bijlage 13).  

• Vrij liggende fietspaden door bijvoorbeeld de wijken Beijum en Lewenborg worden na 

zonsondergang als sociaal onveilig gezien. 

• Kapotte Paddepoelsterbrug is ‘missing link’ tussen de stad Groningen en het gebied ten 

noorden van de stad. Er moeten grote omwegen gemaakt worden.  

• Vrachtverkeer in de binnenstad zorgt voor gevaarlijke situaties. 
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7. Routekaarten  
Hieronder bevindt zich een mogelijke opzet voor een relaxt fietsroutenetwerk binnen de gemeente 

Groningen. Als eerste wordt er in figuur 11 een kaart weergegeven waarop alle routes en de 

geselecteerde centrale plekken binnen de gemeente Groningen te zien zijn. Bij het vaststellen van de 

routes is ook rekening gehouden met een aantal éénrichtingswegen binnen de gemeente Groningen. 

Bij voorkeur vallen wegen waarbij fietsers tegen de richting van het overige verkeer in fietsen buiten 

de routes. Hierdoor is de route van punt A naar punt B soms anders dan de route van punt B naar 

punt A. Om de éénrichtingswegen duidelijk weer te geven zijn deze routes geel gemarkeerd met een 

pijl die de richting van de route aangeeft. Tweerichtingswegen worden in de kaarten weergegeven 

met een groene kleur. Naast deze twee soorten wegen binnen het voorgestelde netwerk zijn er ook 

zogenoemde ‘alternatieve’ routes. Deze routes zijn niet ‘relaxt’ maar om verschillende redenen wel 

belangrijk om te benoemen. De redenen hiervoor worden verder besproken binnen de toelichtingen 

van de routes. De algemene overzichtskaart wordt vervolgd door meer gedetailleerde en uitvergrote 

kaarten die individuele routes weergeven. Bij deze kaarten met meer details bevinden zich ook de 

tekstuele routebeschrijvingen waarbij verschillende afwegingen voor de routes worden toegelicht. 

Dit zijn echter geen volledige routebeschrijvingen. 
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Figuur 11. Kaart met netwerk van routes tussen wijken en van wijken naar/van de binnenstad van Groningen. De centrale 

plek van elke wijk wordt aangegeven met een blauwe stip 
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Figuur 12. Kaart Ten Boer - Lewenborg 

1. Koopmansplein Ten Boer - Winkelcentrum Lewenborg 
• Via de Lindenstraat, de Vijverweide en de Groene Zoom over de Stadsweg. 
• Om de Noorddijkerweg te vermijden vervolgt de route richting de Wimpel en de 

Lijzijde. 
 

2. Koopmansplein Ten Boer - Grote Markt, Binnenstad 
• Deze route is een combinatie van de route ‘Ten Boer – Lewenborg’ en de route 

‘Lewenborg – Binnenstad’ (respectievelijk route 1 en route 3) waarbij eerst route 1 
gevolgd wordt en de weg richting de binnenstad verder gaat via route 3. 
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Figuur 13. Kaart Lewenborg 

 
Figuur 14. Kaart Grote markt – Oosterparkwijk – Korrewegwijk – Oosterpoort  
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3. Winkelcentrum Lewenborg - Grote Markt, Binnenstad 
• Via het fietspad Midscheeps door Lewenborg. Door Lewenborg zijn er fietsstroken 

waar de fietsers voorrang hebben. 
• Aan het einde van de Stadsweg moet de Pop Dijkemaweg worden overgestoken. Dit 

kruispunt is gemarkeerd als subjectief onveilig, maar heeft wel een midden eiland. 
• Langs de haven zijn er scherpe bochten. De weg wordt vervolgd via Eemskanaal 

Noordzijde. 
• Een stukje van de route zal over het Damsterdiep richting de Poelebrug gaan. Er is 

een conflict bij de kruising met het Schuitendiep, alhoewel de route slechts 
rechtdoor gaat. 

• Via het voetgangersgebied bij de Poelestraat kan het centrum bereikt worden. 
 

4. Winkelcentrum Lewenborg - Linnaeusplein, Oosterparkwijk 
• Via het fietspad Midscheeps door Lewenborg. Door Lewenborg zijn er fietsstroken 

waar de fietsers voorrang hebben. 
• Aan het einde van de Stadsweg moet de Pop Dijkemaweg worden overgestoken. Dit 

kruispunt is gemarkeerd als subjectief onveilig, maar heeft wel een midden eiland. 
• Via de Oostersluisweg door de Crocusstraat. 
• Richting westen door de Begoniastraat en richting oosten door de Hortensialaan om 

in dezelfde richting te rijden als het autoverkeer. 
 

5. Meeuwerderweg Oosterpoort - Linnaeusplein, Oosterparkwijk 
• Door de van Julsinghastraat over de van Julsinghabrug. 
• Linksaf langs het Winschoterdiep richting het noorden. 
• Vervolgens via de Griffeweg het fietspad langs de Europaweg volgen. Op de 

terugweg moet de Griffeweg overgestoken worden. Dit is een drukke weg met een 
midden eiland. 

• De weg wordt vervolgd via de Petrus Campersingel.  
• Het kruispunt met de Dirk Huizingastraat is als subjectief onveilig gemarkeerd. In 

deze richting hoeft er echter alleen rechts afgeslagen te worden.  
• In de andere richting gaat de route via de Professor Rankestraat naar het 

Damsterdiep. Hierdoor hoeft het kruispunt van de Petrus Campersingel met de Dirk 
Huizingastraat niet overgestoken te worden.  
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Figuur 15. Kaart Beijum Oost – Beijum West – Lewenborg. 

 
Figuur 16. Kaart Beijum West - Korrewegwijk 
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6. Winkelcentrum Lewenborg - Amkemaheerd, Beijum Oost 
• De route start over de Ra. Dit is een asfalt autoweg zonder fietsstroken, die echter 

niet zo druk is.  
• De weg wordt vervolgd via de Loefzijde en daarna het fietspad genaamd Dwarsdijkje. 

Dit fietspad wordt gevolgd totdat er linksaf geslagen wordt naar het Spakenpad. 
• Het spakenpad wordt gevolgd tot aan de Wibenaheerd waar er rechtsaf geslagen 

wordt naar de Amkemaheerd.  
• Na de linkse aftakking richting de Nijensteinheerd is het fietspad een stuk smaller tot 

aan het Spakenpad. Een breder fietspad zou bij dit stuk bijdragen aan het 
fietscomfort 
 

7. Amkemaheerd, Beijum Oost - Stoepemaheerd, Beijum West 
• Via de Bentismaheerd richting de Beijumerweg. Op deze overgang zijn gevaarlijke 

paaltjes aanwezig (zie bijlage 5). 
 

8. Stoepemaheerd, Beijum West - Floresplein, Korrewegwijk 
• Aan het begin van het Heerdenpad zijn weg versperrende hekjes en het pad is smal. 

Het pad is wel verlicht. 
• Bij de afwezigheid van alternatieve routes moet de weg vervolgd worden via de 

Gerrit Krolbrug. Hier zijn geen aparte fietspaden. Wel kunnen fietsers afstappen en 
via de loopbrug naar de overkant. Dit is handig wanneer de brug open staat, maar 
met de fiets de trap op is, zeker met elektrische fietsen, erg zwaar. Deze situatie zal 
in de toekomst worden aangepast. 

• Op de terugweg moet de Korreweg worden overgestoken. Dit kan eventueel via het 
zebrapad. 

• Via de Westindischekade en de Surinamestraat de Oosterhamriklaan oversteken. Dit 
is een 50 km/u weg, maar de oversteek is overzichtelijk en er is een zebrapad. 

• De weg wordt vervolgd door het park richting de Celebesstraat. Richting het zuiden 
moet de route een klein stukje tegen de éénrichtingsweg in. 
Voorstel: éénrichting richting het zuiden en naar het noorden via de Semarangstraat. 

 
 
 



 

29 
Relaxte fietsroutes – eindrapport 

 
Figuur 17. Kaart Zernike Campus – Reitdiep – Vinkhuizen – Paddepoel – Selwerd. 
 

9. Reitdiephaven - Zernikeplein 
• Via de Reitdiephaven over het Blauwbrugje langs het Aclo Sportcentrum. Bij de Aclo 

maakt het fietspad een paar scherpe bochten 
• De route vervolgen via Blauwborgje en oversteken bij de kruising met de Zernikelaan 

richting het Zernikeplein. Dit is een lastige kruising, maar er zijn verschillende midden 
eilanden die het oversteken makkelijker maken. 

• Bij het Zernikeplein is een nieuw fietspad aangelegd. Hierbij moeten fietsers langs de 
bushalte Zernikeplein fietsen. Als het na de corona pandemie weer drukker wordt op 
de Zernike Campus zal het hier druk zijn met wachtende bus gebruikers. Er is 
hierdoor een onoverzichtelijke shared-space situatie ontstaan. 

 
10. Winkelcentrum Vinkhuizen - Reitdiephaven 

• Via de Siersteenlaan de Goudlaan op. 
• Vervolgens via de Aquamarijnstraat onder het viaduct door. 

 
11. Winkelcentrum Paddepoel - Reitdiephaven 
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• De route starten via de Pleiadenlaan om vervolgens het Jaagpad te volgen. Dit 
kruispunt is subjectief onveilig gemarkeerd (door meerdere personen). Er is echter 
geen beter alternatief. 

• Het Reitdiep oversteken over het Blauwbrugje. 
 

12. Winkelcentrum Paddepoel - Zernikeplein 
• Via de Zonnelaan en de Zernikelaan naar het Zernikeplein. Dit een drukke fietsroute 

met een redelijk smal fietspad, de alternatieven via het Reitdiep en het fietspad door 
park Selwerd zijn om en leiden langs gevaarlijke en of drukke punten. 

 
13. Winkelcentrum Vinkhuizen - Zernikeplein 

• De route start via Siersteenlaan en gaat onder de Friesestraatweg door richting het 
Jaagpad 

• Ter hoogte van het Blauwbrugje rechtsaf slaan richting het Aclo sportcentrum en de 
route vervolgen via Blauwborgje. 

• Oversteken bij de kruising met de Zernikelaan richting het Zernikeplein. Dit is een 
lastige kruising, maar er zijn verschillende midden eilanden die het oversteken 
bevorderen. 

• Bij het Zernikeplein is een nieuw fietspad aangelegd. Hierbij moeten fietsers langs de 
bushalte Zernikeplein fietsen. Als het na de corona pandemie weer drukker wordt op 
de Zernike Campus zal het hier druk zijn met wachtende bus gebruikers. Er is 
hierdoor een onoverzichtelijke shared-space situatie ontstaan. 

 
14. Winkelcentrum Paddepoel – Winkelcentrum Vinkhuizen 

• Via de Pleiadenlaan onder de Friesestraatweg door en de route vervolgen via de 
Siersteenlaan. De siersteenlaan is helaas niet ideaal vanwege de smalle fietspaden 
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Figuur 18. Kaart Paddepoel – Selwerd – Korrewegwijk – Schildersbuurt – Grote Markt. 

15. Schildersbuurt - Winkelcentrum Paddepoel 
• Via de vrij liggende fietspaden van de Prinsesseweg naar de Zonnelaan. Op deze 

route hebben fietsers voorrang, behalve bij de verkeerslichten bij winkelcentrum 
Paddepoel, het kruispunt met de Eikenlaan en de op- en afritten van de N370. 

 
16. Winkelcentrum Selwerd - Winkelcentrum Paddepoel 

Om een conflict bij het kruispunt Eikenlaan/ Zernike route te vermijden is er voor de 
volgende route gekozen: 

• Oversteek kruispunt Kastanjelaan/ Eikenlaan. Dit is een drukke oversteek: fietsers 
kunnen eventueel afstappen en oversteken via het zebrapad. 

• Wilgenlaan (suggestie: onderzoeken of Wilgenlaan een fietsstraat kan worden). 
• Conflict kruispunt Pleiadenlaan/ Dierenriemstraat (onoverzichtelijk). 
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• In de toekomst zal de route alsnog via de Eikenlaan kunnen verlopen indien er een 
fietstunnel onder de Eikenlaan wordt aangelegd om de grote stroom dagelijkse 
fietsers tussen de binnenstad en de Zernike Campus te faciliteren.  
 

17. Winkelcentrum Selwerd - Floresplein Korrewegwijk 
• Oversteek kruispunt Kastanjelaan/ Eikenlaan. Dit is een drukke oversteek: fietsers 

kunnen eventueel afstappen en oversteken via het zebrapad. 
• Heenweg: Oversteek kruispunt Asingastraat/ Bedumerweg bij stoplichten. 
• Terugweg: Oversteek kruispunt Bedumerweg/ Floresstraat. Bij deze oversteek is er 

geen midden eiland aanwezig, wel kunnen fietsers eventueel afstappen en 
oversteken bij het zebrapad. 

• De Floresstraat is gemarkeerd als subjectief onveilig (door één persoon). 
 

18. Floresplein Korrewegwijk - Grote Markt, Binnenstad 
Om zowel de Korreweg als de Korrewegrotonde te vermijden is er gekozen voor de volgende 
route: 

• De Korreweg wordt overgestoken richting de Heymanslaan waarna er afgeslagen 
wordt naar de Tellegenstraat. 

• De Tellegenstraat gaat over in de Johannes Mulderstraat en deze wordt vervolgd 
naar de Petrus Driessenstraat. Hierbij wordt de J.C. Kapteynlaan overgestoken op 
een punt waar een midden eiland aanwezig is. 

• De route wordt vervolgd via het Eyssoniusplein en de Van Kerckhoffstraat richting de 
Bloemsimgel.  

• Vanaf de Bloemsingel overgaan op de W.A. Scholtenstraat en de Kattenhage tot aan 
de Grote markt. 

• De route via de W.A. Scholtenstraat, ondanks dat de kruispunten W.A. 
Scholtenstraat/ Oostersingel en W.A. Scholtenstraat/ Turfsingel als subjectief 
onveilig zijn gemarkeerd (door één persoon). 

• Een alternatieve route via het Boterdiep zou te druk zijn en de omweg via de Sint 
Jansstraat zou te lang zijn. 
 

19. Winkelcentrum Selwerd - Grote Markt, Binnenstad 
• Oversteek kruispunt Kastanjelaan/ Eikenlaan. Dit is een drukke oversteek: fietsers 

kunnen eventueel afstappen en oversteken via het zebrapad. 
• Via de Nieuwe Kijk in Het Jatstraat om de drukte in de Nieuwe Boteringestraat te 

vermijden. 
• Via de Muurstraat naar de Oude Boteringestraat om zowel de Zwanestraat, 

Broerstraat en de Vismarkt te vermijden. De muurstraat is een rustige straat maar 
helaas wel oplopend. Wanneer men moeite heeft met hellende straten kan er 
gekozen worden om in plaats van de Muurstraat via het drukkere Lopendediep te 
fietsen. 

 
20. Winkelcentrum Paddepoel - Grote Markt, Binnenstad 

• Via de Wilgenlaan naar de Moesstraat. 
• Via de Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat om de drukte in de Nieuwe Boteringestraat te 

vermijden. 
• Via de Muurstraat naar de Oude Boteringestraat om zowel de Zwanestraat, 

Broerstraat en de Vismarkt te vermijden. De muurstraat is een rustige straat maar 
helaas wel oplopend. Wanneer men moeite heeft met hellende straten kan er 
gekozen worden om in plaats van de Muurstraat via het drukkere Lopendediep te 
fietsen. 
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• Een alternatieve route via de Zernike fietsroute is mogelijk. Deze route langs de 
Kerklaan is echter wel druk. 
 

21. H.W. Mesdagplein, Schildersbuurt - Grote Markt, Binnenstad 
• Vanwege de niet prettige bestrating van de H.W. Mesdagstraat, buigt de route via de 

Taco Mesdagstraat naar de Leeuwarderstraat. 
• De weg wordt vervolgd via de Melkweg. 
• Zowel het kruispunt met de Westersingel als het kruispunt bij de Aweg/ 

Westerhaven leveren beide een conflict op. Alhoewel, het noordelijkere kruispunt 
met de Westersingel een beter alternatief is. 

• Via de Vishoek en de Hoekstraat, rechtdoor over de Oude Kijk in ‘t Jatstraat, via de 
Muurstraat naar de Oude Boteringestraat naar de Grote Markt 
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Figuur 19. Kaart Hoogkerk – Vinkhuizen – Schildersbuurt – Paddepoel – Korrewegwijk – Grote Markt – Rivierenbuurt – De 

Wijert – Hoornse Meer. 

22. H.W. Mesdagplein, Schildersbuurt - Winkelcentrum Vinkhuizen 

• Route begint bij de Friesestraatweg. Bij de ‘terug route’ moet hiervoor de 
Friesestraatweg overgestoken worden. Hier zijn geen middeneilanden aanwezig. 

• Ter hoogte van het Donghorsterpad wordt door de tunnel onder de N370 gereden (hier 
zijn betonnen paaltjes). 

• De Metaallaan moet nog overgestoken worden zonder middeneiland of zebrapaden. Dit 
is de enige barrière tot aan het winkelcentrum Vinkhuizen.    
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23. Zuiderweg, Hoogkerk - B.S.F. von Suttnerstraat, Hoornse Meer 
• Bij de C.G. Wichmannstraat zijn er fietsstroken. 
• Het fietspad achter PRA Health, tussen de Paterswoldseweg en de Schweitzerlaan is 

heel smal. 
• Punt van attentie is dat deze route door het volkstuincomplex Piccardthof gaat. Dit 

complex is gedurende de hele winter en zomers ’s avonds en ’s nachts gesloten.  
 

• Voor de alternatieve route moet de Laan Corpus Den Hoorn overgestoken worden bij 
de op- en afrit van de N7. Dit is een druk punt om over te steken. Wel zijn hier 
middeneilanden aanwezig. Deze route is in het paars weergeven.  
 

24. Winkelcentrum Vinkhuizen - Zuiderweg, Hoogkerk 
• De route starten over de Siersteenlaan. Hierbij wordt, afgaande op de 

ongevallenstatistieken van het Ministerie van I&W (2018), een objectief erg onveilige 
rotonde gepasseerd. Er zijn geen goede alternatieven voor deze route. 

• De weg wordt vervolgd via de Johan van Zwedenlaan en de U.T. Delfiaweg. Ook hier 
wordt een onveilig kruispunt gepasseerd. 

• Vervolgens via het Hoendiep de Zuiderweg in. Om het Hoendiep te vervolgen moet 
in beide richtingen de Vierverlatenweg overgestoken worden. Hier zijn wel 
middeneilanden aanwezig.  

 
25. Winkelcentrum Vinkhuizen - Grote Markt, Binnenstad 

 Deze route gaat via de Pleiadenlaan eerst richting winkelcentrum Paddepoel. Vervolgens 
wordt de volgende route gevolgd: 

• Via de Wilgenlaan naar de Moesstraat. 
• Via de Nieuwe Kijk in Het Jatstraat om de drukte in de Nieuwe Boteringestraat te 

vermijden. 
• Via de Muurstraat naar de Oude Boteringestraat om zowel de Zwanestraat, 

Broerstraat en de Vismarkt te vermijden. 
• Een alternatieve route via de Zernike fietsroute is mogelijk. Deze route langs de 

Kerklaan is wel druk. 
 

26. Zuiderweg, Hoogkerk - Grote Markt, Binnenstad 
• Het begin van het fietspad de Verbetering is gemarkeerd als subjectief onveilig (door 

één persoon). Het kruispunt met de Zuiderweg kan via de middeneilanden 
overgestoken worden. Ook zijn hier zebrapaden aanwezig.  

• Het kruispunt Peizerweg/ Spoor is moeilijk over te steken. 
• Vervolgens door de eenrichtingsweg van de Steenhouwerskade richting de Sluiskade. 
• Vanaf het Emmaplein vervolgt de route over dezelfde weg als de routes vanaf het 

Hoornse Meer en De Wijert.  
 

27. Grote Markt, Binnenstad - Zuiderweg, Hoogkerk 
• Route starten via de Steenhouwerskade richting de Sluisbrug. 
• Het kruispunt Peizerweg/ Spoor vormt in deze richting geen barrière omdat het 

kruispunt niet overgestoken hoeft te worden. 
• Het einde van het fietspad de Verbetering is gemarkeerd als subjectief onveilig (door 

één persoon). In deze richting hoeft het kruispunt echter niet overgestoken te 
worden.  
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Figuur 20. Kaart Schildersbuurt – Grote Markt – Oosterpoort – Oosterparkwijk – Korrewegwijk. 

28. Linnaeusplein, Oosterparkwijk - Grote Markt, Binnenstad  
• Via de Dirk Huizingastraat en de Professor Rankestraat over het Damsterdiep. Dit is 

een drukke straat, waarbij de fietsers vanaf het kruispunt met de Oostersingel over 
een fietsstrook op de rijbaan moeten. 

• Vervolgens rechtsaf het Schuitendiep op, linksaf via de Poelebrug het water 
oversteken en via de Poelestraat richting de grote markt. De Poelestraat is 
voetgangersgebied, dus hier moeten fietsers afstappen. Het zou voor alle fietsers 
gunstiger zijn als de gemeente hier voortaan fietsen zou toestaan buiten de drukke 
uitgaanstijden. Hiervoor zou een statusverandering van de weg nodig zijn, van 
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voetgangersgebied naar een voetgangersgebied waar fietsen op bepaalde tijden 
toegestaan is. In de Herestraat is fietsen buiten de drukke winkeltijden ook 
toegestaan, dus de gemeente Groningen heeft ervaring met de genoemde regeling.  
 

29. Grote Markt, Binnenstad - Linnaeusplein, Oosterparkwijk 

• Door de Poelestraat richting de Poelebrug en linksaf het schuitendiep op. 
• Rechtsaf de Tuinstraat in en vervolgens doorfietsen richting het Hanzeplein. 
• Hanzeplein uitfietsen en bij het subjectief onveilige kruispunt met de Petrus 

Campersingel oversteken naar de Dirk Huizingastraat. 
 

• Routes 28 en 29 zijn zeer problematisch omdat zowel de kruising Hanzeplein – Petrus 
Campersingel – Dirk Huizingastraat, het Damsterdiep en de Steenstilbrug als onveilig 
ervaren worden, maar lastig te ontwijken zijn. Alternatieven die significant prettiger 
zijn en geen grote omweg opleveren zijn er niet. 

 
30. Floresplein Korrewegwijk - Linnaeusplein, Oosterparkwijk 

• Om de Korreweg te vermijden, via de Heymanslaan over de Oosterhamrikkade. 
• Vervolgens via de Zaagmuldersweg, het Wielewaalplein en de Gorechtkade. 

 
31. Meeuwerderweg Oosterpoort – Grote Markt, Binnenstad 

• Door de van Julsinghastraat over de van Julsinghabrug. Deze is redelijk smal. 
• Het fietspad langs het Winschoterdiep volgen. 
• Vervolgens moet de drukke Griffeweg overgestoken worden. Hier zijn geen 

zebrapaden, maar er is wel een midden eiland. De route wordt vervolgd door linksaf 
te slaan richting de Trompsingel 

• Over de Trompbrug en de weg vervolgen via de Trompstraat.  
• Linksaf via de Radebinnensingel en vervolgens de Rademarkt op. 
• De weg wordt vervolgd via de Oosterstraat. Hiervoor moet een objectief en 

subjectief gevaarlijk kruispunt met het Zuiderdiep overgestoken worden. Echter zijn 
er geen goede alternatieve routes om dit kruispunt te vermijden.  

• Omdat de Oosterstraat een eenrichtingsweg is, gaat de route op de terugweg via de 
Gelkingestraat en het Gedempte Zuiderdiep richting de Rademarkt. 
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Figuur 21. Kaart Oosterpoort – Rivierenbuurt – Helpman – De Wijert – Hoornse Meer. 

32. Winkelcentrum Rivierenbuurt – Meeuwerderweg Oosterpoort 
• De route wordt gestart via de Vechtstraat. 
• Vervolgens moet de Hereweg overgestoken worden. Hier is geen midden eiland 

maar wel zijn er zebrapaden aanwezig. 
• De weg vervolgen via de Parklaan, de Mauritsstraat en de Mauritsdwarsstraat. 
• De drukke Oosterweg moet vervolgens overgestoken worden richting de drukke 

Jacobsstraat die uit gefietst wordt tot aan de Meeuwerderweg. 
 

33. Meeuwerderweg Oosterpoort - Winkelcentrum Rivierenbuurt 
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• De route begint via de Jacobstraat en wordt vervolgd via de Mauritsdwarsstraat en 
de Lodewijkstraat. 

• De route wordt vervolgd langs de parkeerplaats van het UWV. Hier zijn veel in- en 
uitrijdende automobilisten. 

• Vervolgens over de Hereweg en de Vechtstraat in. 
 

34. Helperplein, Helpman – Meeuwerderweg Oosterpoort 
Bij deze route wordt de Helper Brink zoveel mogelijk vermeden. Daardoor gaat de route als 
volgt: 

• De Verlengde Hereweg moet overgestoken worden naar de Emmastraat. Dit is een 
lastig punt om over te steken. Hier is geen midden eiland aanwezig. Wel is er een 
stuk verderop een zebrapad. 

• De weg wordt vervolgd via de Waldeck Pyrmontstraat en de Haydnlaan. 
• Vervolgens via Groenendaal door de tunnel onder Station Europapark door. 
• De route langs het Winschoterdiep is vanwege de werkzaamheden aan de Zuidelijke 

Ringweg afgesloten. Daarom vervolgt de route via de Verlengde Lodewijkstraat.  
• Route eindigt door de Maurtisdwarsstraat en de Jacobstraat te vervolgen.  

 
35. Helperplein, Helpman – Grote Markt, Binnenstad 

• De meeste rechtstreekse route zou via de Verlengde Hereweg zijn. Dit is echter een 
route waar veel opmerkingen binnen zijn gekomen over subjectieve onveiligheid. De 
drukte in combinatie met de smalle fietspaden wordt als onveilig ervaren. De kortere 
route is als alternatief in het paars weergeven. Verbreding van dit fietspad langs de 
(Verlengde) Hereweg tot aan de Herebrug is nodig om deze route subjectief veiliger 
te maken.  

• Eerste deel route hetzelfde als naar de Oosterpoort. 
• Daarna route ten noorden van de Zuidelijke Ringweg vervolgen tot aan de oostzijde 

van het Winschoterdiep. 
• Daarna haakt deze route aan bij de route van de Oosterpoort naar de Binnenstad.   
• Naar de binnenstad via de Oosterstraat 
 

36. Grote Markt, Binnenstad – Helperplein, Helpman 
•  Route 35 in tegenovergestelde richting.  
• Vanwege eenrichtingsverkeer zal de route via de Gelkingestraat en niet de 

Oosterstraat beginnen.  
 

37. Van Lenneplaan, De Wijert – Grote Markt, Binnenstad 
• Via de van Lenneplaan naar het Noorden en linksaf slaan op de Van Iddekingeweg. 

Dit is een vervelende kruising maar er zijn zebrapaden aanwezig. 
• De Van Iddekingeweg wordt gevolgd over het Noord-Willemskanaal heen. Direct na 

het oversteken van het water wordt er rechtsaf geslagen naar de Hoornsedijk 
• Vervolgens onder de N7 door en direct rechtsaf over de brug. Na de brug direct 

linksaf langs de Brailleweg 
• Vervolgens rechtsaf de Brailleweg kruisen en onder het Emmaviaduct door. Daarna 

linksaf en het Hoornsediep volgen richting het noorden. 
• Uiteindelijk over het Emmaviaduct en de Emmabrug heen. 
• Om de drukte over het Gedempte Zuiderdiep te vermijden gaat de route over de 

rotonde bij het Emmaplein richting de Ubbo Emmiussingel. De Ubbo Emmiussingel 
passeert verschillende drukke kruisingen maar is wel een straat met veel groen.  

• Vervolgens via het Hereplein door de Herestraat. 
• Tot slot een klein stukje over het Gedempte Zuiderdiep en door de Oosterstraat.  

 
38. Grote Markt, Binnenstad - Van Lenneplaan, De Wijert 
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• De route starten door de Pelsterstraat.  
• Vervolgens een klein stukje over het Gedempte Zuiderdiep. 
• Om de drukte over het Gedempte Zuiderdiep verder te vermijden gaat de route via 

de Ubbo Emmiussingel richting de rotonde bij het Emmaplein. 
• De route wordt vervolgd over het Emmaviaduct. 
• Via de Brailleweg naar de van Schendelstraat en de van Lenneplaan. 

 
39. B.S.F. von Suttnerstraat, Hoornse Meer- Grote Markt, Binnenstad 

• De route start via de Onlandsedijk, en de Hoornsedijk 
• Vervolgens onder de N7 door en direct rechtsaf over de brug. Na de brug direct 

linksaf langs de Brailleweg en rechtsaf de Brailleweg kruisen en onder het 
Emmaviaduct door. Daarna linksaf het Hoornsediep volgen richting het noorden. 

• De route wordt vervolgd over het Emmaviaduct. 
• Om de drukte over het Gedempte Zuiderdiep te vermijden gaat de route over de 

rotonde bij het Emmaplein richting de Ubbo Emmiussingel. 
• Vervolgens via het Hereplein door de Herestraat. 
• Tot slot een klein stukje over het Gedempte Zuiderdiep en door de Oosterstraat tot 

aan de Grote Markt 
 

40. Grote Markt, Binnenstad - B.S.F. von Suttnerstraat, Hoornse Meer 
• De route starten door de Gelkingestraat. 
• Vervolgens een klein stuk over het Gedempte Zuiderdiep. 
• Om de drukte over het Gedempte Zuiderdiep verder te vermijden gaat de route via 

de Herestraat richting de Ubbo Emmiussingel die gevolgd wordt tot aan het 
Emmaplein. 

• De route wordt vervolgd over het Emmaviaduct en de Brailleweg. Vlak voor de N7 
wordt het water overgestoken via de aanwezige fietsbrug. 

• Vervolgens over de Hoornsedijk en de Onlandsedijk. 
 

41. Winkelcentrum, Rivierenbuurt - Grote Markt, Binnenstad 
• Via de IJsselstraat 
• De route wordt vervolgd over het Emmaviaduct. 
• Om de drukte over het Gedempte Zuiderdiep te vermijden gaat de route over de 

rotonde bij het Emmaplein richting de Ubbo Emmiussingel. 
• Vervolgens via het Hereplein door de Herestraat. 
• Tot slot over het Gedempte Zuiderdiep en door de Oosterstraat. 

 
• In de toekomst komt er een tunnel onder het station waardoor de Rivierenbuurt, 

maar ook andere wijken beter met de binnenstad worden verbonden. 
 

42. Grote markt, Binnenstad – Winkelcentrum, Rivierenbuurt 
• De route starten door de Gelkingestraat. 
• Vervolgens een klein stuk over het Gedempte Zuiderdiep. 
• Om de drukte over het Gedempte Zuiderdiep verder te vermijden gaat de route via 

de Herestraat richting de Ubbo Emmiussingel die gevolgd wordt tot aan het 
Emmaplein. 

• De route wordt vervolgd over het Emmaviaduct waarna er afgeslagen wordt naar de 
Parkweg richting het winkelcentrum van de Rivierenbuurt. Deze weg is helaas 
drukker dan de IJsselstraat, die in de andere richting gereden wordt. 
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Figuur 22. Kaart De Wijert – Helpman – Hoornse Meer – Haren Centrum – Haren Oosterhaaar. 

43. Helperplein, Helpman - Van Lenneplaan, De Wijert 
• De route starten via de van Royenlaan en de P.C. Hooftlaan en de weg vervolgen via 

de van Lenneplaan. 
 

44. B.S.F von Suttnerstraat, Hoornse Meer - Van Lenneplaan, De Wijert 
• Via de Onlandsedijk en de Hoornsedijk over de van Ketwich Verschuurlaan. Deze is 

gemarkeerd als subjectief onveilig (door meerdere personen). Helaas is de 
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alternatieve route via de van Iddekingeweg geen optie vanwege fietsstroken en geen 
vrij liggende fietspaden. 

• Route vervolgen via de Van Lenneplaan. 
 

45. Torenlaan Haren Centrum - Van Lenneplaan, De Wijert  
• Via de Rijksstraatweg, de Vestdijklaan en de Bordewijklaan. 
• Vervolgens oversteken bij de kruising van de Vestdijklaan en de van Ketwich 

Verschuurlaan. Hier zijn verkeerslichten of midden eilanden aanwezig. Wel kan er 
eventueel van de zebrapaden gebruik gemaakt worden. 

 
46. Torenlaan, Haren Centrum - Helperplein, Helpman 

• Via de Rijksstraatweg en de Verlengde Hereweg. Beide wegen zijn als subjectief 
onveilig gemarkeerd maar voor deze route lastig te ontwijken. 

• Bovendien is het deel ten zuiden van de kruising Van Idekkingeweg – Verlengde 
Hereweg – Helperbrink rustiger dan het deel ten noorden van deze kruising. 
Desondanks ligt er vanwege de onveilige gevoelens wel een opgave om deze route 
‘relaxter’ te maken 

 
47. B.S.F. von Suttnerstraat, Hoornse Meer - Torenlaan Haren Centrum 

 Er zijn twee mogelijke routes: 
 Rustige route (slecht verlicht dus niet geschikt na zonsondergang) 

• De route starten via de Hoornsedijk, het Hoornsepad en de Gasthuiskade. 
• Vervolgens onder de A28 door en via de Emmalaan door naar Haren Centrum. 

 Alternatieve route; 
• De route starten via de Rijksstraatweg en de Verlengde Hereweg. Deze is 

gemarkeerd als subjectief onveilig, maar zoals eerder aangegeven is het deel tot aan 
het winkelcentrum in Helpman rustiger dan het deel ten noorden van het 
winkelcentrum. De kruising bij de overgang van de Rijksstraatweg en de Verlengde 
Hereweg is echter problematisch voor overstekend verkeer. Echter zijn hier wel 
zebrapaden aanwezig. 

• Het oostelijke deel van de Van Ketwich Verschuurlaan heeft geen vrij liggende 
fietspaden. Om dit te vermijden wordt de route vervolgd via de Vestdijklaan en de 
Bordewijklaan. 
 

48. Torenlaan, Haren Centrum - Grote Markt, Binnenstad 
• Om drukke en gevaarlijke punten te vermijden gaat de route via de Kerklaan en 

Helperzoom. Via deze route kom je langs het kruispunt bij de Helperzoomtunnel die 
als subjectief onveilig genoemd is (door meerdere personen). Dit kruispunt is echter 
wel aangepast sinds de enquête. Daardoor kunnen er geen uitspraken gedaan 
worden over hoe subjectief onveilig het nieuwe kruispunt ervaren wordt. Het 
alternatief is de Hereweg, maar deze route is eveneens als subjectief onveilig 
gemarkeerd (door meerdere personen). 

• Bij station Europapark onder het spoor door en de Verlengde Lodewijkstraat volgen. 
• Rechts af de Esperantostraat in en de weg vervolgen via de Meeuwerderbaan. 
• Vervolgens het Winschoterdiep oversteken en linksaf het fietspad langs het 

Winschoterdiep volgen. 
• Daarna moet de drukke Griffeweg overgestoken worden. Hier zijn geen zebrapaden, 

maar er is wel een midden eiland. De route wordt vervolgd door linksaf te slaan 
richting de Trompsingel 

• Over de Trompbrug en de weg vervolgen via de Trompstraat.  
• Linksaf via de Radebinnensingel en vervolgens de Rademarkt op. 
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• De weg wordt vervolgd via de Oosterstraat. Hiervoor moet een objectief en 
subjectief gevaarlijk kruispunt met het Zuiderdiep overgestoken worden. Echter zijn 
er geen goede alternatieve routes om dit kruispunt te vermijden.  

• Omdat de Oosterstraat een eenrichtingsweg is, gaat de route op de terugweg via de 
Gelkingestraat en het Gedempte Zuiderdiep richting de Rademarkt. 

 
49. Haren Oosterhaar - Grote Markt, Binnenstad 

• Via de Anjerlaan en de Wederikweg onder Station Haren door. 
• De route vervolgen via de Nieuwe Stationsweg en de Stationsweg. 
• Daarna over de rustige Kerklaan en de Esserweg oversteken en de route vervolgen 

via de Helperzoom. 
• Bij station Europapark onder het spoor door en de Verlengde Lodewijkstraat volgen. 
• Rechts af de Esparantostraat in en de weg vervolgen via de Meeuwerderbaan. 
• Vervolgens rechtsaf het fietspad langs het Winschoterdiep volgen. 
• Vervolgens moet de drukke Griffeweg overgestoken worden. Hier zijn geen 

zebrapaden, maar er is wel een midden eiland. De route wordt vervolgd door linksaf 
te slaan richting de Trompsingel 

• Over de Trompbrug en de weg vervolgen via de Trompstraat.  
• Linksaf via de Radebinnensingel en vervolgens de Rademarkt op. 
• De weg wordt vervolgd via de Oosterstraat. Hiervoor moet een objectief en 

subjectief gevaarlijk kruispunt met het Zuiderdiep overgestoken worden. Echter zijn 
er geen goede alternatieve routes om dit kruispunt te vermijden.  

• Omdat de Oosterstraat een eenrichtingsweg is, gaat de route op de terugweg via de 
Gelkingestraat en het Gedempte Zuiderdiep richting de Rademarkt. 
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Figuur 23. Kaart Haren Centrum – Haren Oosterhaar. 

50. Torenlaan Haren Centrum - Haren Oosterhaar 
• De Rijksstraatweg dient meteen overgestoken te worden. Hier is een shared-space 

die als een doorgaande route voor veel autoverkeer dient. Meerdere personen 
hebben aangegeven de shared-space in Haren te druk te vinden. 

• Via de Kerkstraat en de Stationsweg door de tunnel onder Station Haren door. 
• De weg vervolgen via de Anjerlaan. 
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8. Conclusie 
Dit onderzoek diende twee doelen: 

Eerste doel: service aan de relaxte fietser. 

Het eerste doel is dat fietsers, die niet houden van drukke, onrustige, en risicovollere routes, naar 

aanleiding van het overzicht van deze fietsroutes, voortaan een meer relaxte fietsroute kunnen 

kiezen. Hoewel bij dit onderzoek vooral is gekeken naar de belangen van de rustige en/of relaxte 

fietser, kan ook de zelfverzekerde en/of snelle fietser profijt hebben van deze routes. Door deze 

routes bekend te maken, zullen ze beter worden gebruikt, waardoor meer mensen relaxter kunnen 

fietsen. 

Tweede doel: waar zitten de knelpunten? 

De voorgestelde routes kunnen niet gezien worden als definitieve relaxte routes. Dit onderzoek kan 

worden gezien als vingeroefening voor het zoeken naar de verschillende factoren die het comfort van 

een route bepalen. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 zijn die factoren genoemd. Bij het daadwerkelijk 

invullen van de routes blijkt op welke plaatsen niet kan worden voldoen aan de eisen van een 

comfortabele route. Bij de beschrijvingen van de routes zijn deze knelpunten telkens genoemd. Het 

bleek niet altijd mogelijk om de hoogste concentraties subjectief- en objectief onveilige plekken te 

ontwijken.  

De voorgestelde routes zijn een afweging van verschillende belangen en voorkeuren, waarbij 

rekening houdend met de bestaande situatie, de meest ideale relaxte route is voorgesteld.   

Met deze inventarisatie zijn dus ook de knelpunten van de fietsinfrastructuur voor de kwetsbare of 

relaxte fietser binnen de gemeente Groningen in kaart gebracht. Deze punten verdienen blijvend 

extra aandacht van de gemeente en de Fietsersbond zal hiervoor ook steeds aandacht blijven vragen. 

Het onderzoek is een momentopname. Bepaalde wegen worden in de nabije toekomst aangepakt en 

verbeteringen voor de fietsers worden daarbij verwacht. Wanneer bijvoorbeeld de bussen van de 

Grote Markt verdwijnen is de verwachting dat de kwaliteit van de fietsroutes richting het centrum 

beter wordt (bv. Oosterstraat, Gelkingestraat, Grote Markt en Kreupelstraat). Daarmee zal een het 

knelpunt voor de relaxte fietser rond de Grote Markt opgelost worden.  

Over het algemeen is het goed fietsen in Groningen. De analyse binnen dit onderzoek heeft echter 

aangetoond dat het fietsnetwerk voor de rustige en/of relaxte fietser zo nu en dan te wensen over 

laat. We adviseren om maatregelen te nemen op de plekken die gevaarlijk zijn, maar zeker ook op de 

plekken die door sommige fietsers als gevaarlijk ervaren worden (subjectieve onveiligheid).  

Suggesties voor verbeteringen van het fietsnetwerk  

 
Verbeteringen kunnen uit heel verschillende ingrepen bestaan. Sommige zijn ingrijpend en andere 
kunnen mogelijk met onderhoudswerkzaamheden worden meegenomen. 
 

- Om ongevallen met gemotoriseerd verkeer te voorkomen dient het fietsnetwerk zoveel 
mogelijk met het grofmazige hoofdwegennet ontvlochten te worden. Waar dit nog niet het 
geval is, zou dit moeten worden overwogen. 

 
- Onderhoud van fietspaden is erg belangrijk voor comfort en veiligheid. Sommige fietspaden 

in Groningen zijn slecht onderhouden. Vooral kwetsbare fietsers kunnen door hobbels uit 
balans raken.  

Ook dienen obstakels zoals paaltjes en opstaande trottoirbanden zoveel mogelijk verwijderd te 
worden.  
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- Om enkelvoudige ongevallen te voorkomen is het belangrijk de waarneembaarheid en 

voorspelbaarheid te verbeteren.  
 

- De grootste knelpunten bevinden zich rond het centrum, bij de Steenstilbrug en het gebied 
rond het Damsterdiep ten oosten van het centrum.  

 
- Ook zijn er in de buitenwijken van Groningen soms nog oude fietspaden van slechte kwaliteit 

(bijlage 3) met paaltjes of hekken (figuur 2 en bijlage 5, 7 en 8).  
 

- Daarnaast zijn aanpassingen aan wegen, bedoeld om de situatie voor fietsers te verbeteren, 
niet altijd naar wens van de fietsers. Er zijn bijvoorbeeld veel klachten geweest over het 
nieuwe kruispunt bij de Helperzoomtunnel (figuur 7) en de nieuwe verkeerssituatie bij 
Westerhaven (Astraat-Westersingel) (bijlage 13).  

 
- Ook kiest de gemeente Groningen er in enkele gevallen voor fietsers uit de voorrang te halen 

zoals bij de Kotkastraat (bijlage 11). Dit maakt het voor de rustige en/of kwetsbare fietser 
moeilijk om bij drukte over te steken.  

 
Ons voorstel is dat de gemeente Groningen de aanbevelingen en suggesties uit dit rapport ter harte 
neemt zodat fietsen in de gemeente Groningen in de toekomst nog fijner wordt.  
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10. Bijlagen 
 

 

Bijlage 1. Illegaal parkeren op fietsstrook op Boterdiep. 

 

 

Bijlage 2. Laden & lossen op onderbroken fietsstrook. Legaal, maar ongewenste situatie voor fietsers Eeldersingel. 

 

 

Bijlage 3. Verouderd fietspad en gevaarlijke steiger. Noorderstationsstraat.  
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Bijlage 4. Nieuw fietspad met reflecterende en schuine trottoirbanden voor Helperzoomtunnel.  

 

 

Bijlage 5. Verouderd fietspad met gevaarlijke betonnen paaltjes. Kruispunt Beijumerweg.  

 

 

Bijlage 6. Goed voorbeeld van één alternatief voor fietspaaltjes. Stadsweg.  
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Bijlage 7. Gevaarlijke en onhandige hekken. Stoepemaheerd. 

 

 

Bijlage 8. Verouderd fietspad en betonnen paaltje. Overloop. 
 

 
 
Bijlage 9. Sommige paaltjes zijn verwijderd zoals hier op het fietspad door het park in de Indische Buurt.  
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Bijlage 10. Nieuw fietspad met goed wegdek, voldoende breed en met schuine trottoirbanden. Berlageweg.  

 

 

Bijlage 11. Kruispunt Kotkastraat/ Bornholmstraat (bron: Fietsersbond Groningen).  

 

 
Bijlage 12. Voorstel uitbouw fietsnet Groningen (bron: Fietsersbond Groningen). 
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Bijlage 13. Westerhaven (Astraat-Westersingel).  


