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Inleiding
De Fietsersbond Kop van Drenthe komt op voor de fietsers in
Noordenveld en Tynaarlo. Met de gemeente Noordenveld maken
we 1 of 2 keer per jaar een rondrit met de wethouder en de
fietsambtenaren. We fietsen dan langs mooie fietsprojecten maar
ook langs fietsknelpunten en bespreken daarbij onze wensen.
We hoeven deze gemeente er niet van te overtuigen dat fietsen
bijdraagt aan gezondheid, leefbaarheid, duurzaamheid, gelukkig gevoel, economische groei, recreatie en een aangename
leefomgeving. In 2015 zette de gemeente de fiets op 1 in hun
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015-2025 en hier
staat ze nog steeds achter. Echter, het fietsverkeer maakt een
enorme groei door, de opkomst van de elektrische fiets zorgt
voor knelpunten op de te smalle fietspaden en langzame en
snelle fietsers zitten elkaar in de weg. Ook fietsvrachtverkeer is
in opkomst, forenzen worden gestimuleerd om de fiets te pakken, de CO2-problematiek loopt uit de hand, fietspaden door
natuurgebieden zijn erg in trek en ook hier groeit het aantal
doorfietsroutes…. Kortom, een goed moment om te kijken naar
de toekomst.
Met dit stuk leggen we onze langetermijnvisie op fietsen in de
gemeente Noordenveld neer bij de wethouder en de gemeenteraad. De belangrijkste aandachtspunten voor een (tevreden) fietser komen aan bod. We vertalen deze naar concrete voorstellen
die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Maar eerst
maken wij een sprong in de tijd naar 2040 met een kijkje in de
toekomst. Ons toekomstbeeld verklaart namelijk onze wensen.
Ons voorstel sluit aan bij de Fietsvisie 2040 van de landelijke
Fietsersbond en de Visie van de Fietsersbond Groningen op mobiliteit. Deze hebben wij vertaald naar Noordenveld. Dit voorstel
sluit ook aan op het GVVP Noordenveld en is een volgende stap
in de daarin geschetste ontwikkelingen.
Raadfracties worden uitgenodigd deze voorstellen op te nemen
hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2022.
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Een kijkje in de toekomst
Noordenveld in 2040

Iedere ochtend trekt een lang lint forenzen en scholieren vanuit Roden over de aantrekkelijke brede doorfietsroute richting Groningen. In Peize verdubbelt het
aantal zich bij de op- en afrit naar deze doorfietsroute
waardoor fietsers onderweg veilig in kunnen voegen op
de doorgaande route. De route loopt via de prachtige
inmiddels wereldberoemde fietstunnel onder de Borchsingel, opgesierd met schilderingen van de beroemde
schilder uit Peize: Vrieso Rademaker, die ondanks zijn
hoge leeftijd nog steeds iedere dag zijn rondje fietst.
Vanaf deze tunnel rijden de fietsers de stad binnen over
de doorfietsroute die onze gemeente verbindt met het
centrum van Groningen. Aan het eind van de middag
wordt het weer drukker in omgekeerde richting omdat
de meeste forenzen en scholieren huiswaarts keren.
Mensen genieten van de mooie recreatieve fietsroute van Altena naar Norg. Vroeger reden hier ook nog
motorvoertuigen, maar deze worden nu omgeleid
over de parallelweg. Van heinde en verre komen de
recreanten om te kunnen fietsen in noord Drenthe. Er
is veel belangstelling voor de aangename, brede fietspaden. Iedereen komt genieten van de rustige natuur,
waar de otter, de bever en de zeearend graag geziene
gasten zijn. Veel mensen komen hiervoor uit de drukke
randstad. Ze komen met de Lelylijn naar Leek waar ze
overstappen op de OV-fiets. En dan rijden ze de bekende toeristische routes uit de routeplanner van de
Fietsersbond die nog steeds keurig worden bijgehouden
door Tom Visser. Hij is kind aan huis op de fietspaden in
deze gemeente.
Sinds Noordenveld twee keer achter elkaar het predicaat
fietsgemeente kreeg van de Fietsersbond komen veel
wethouders en fietsambtenaren uit heel Nederland een
kijkje nemen. Ze tekenen in op de rondleiding door de
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gemeente, verzorgd door firma H. Bakker en co die bekend staat om zijn grote kennis van de (fiets)omgeving.
Alle scholen hebben overdekte fietsparkeergelegenheden. De inmiddels gepensioneerde schoolarts Geert
Helder heeft gezorgd voor goede fietsvoorzieningen bij
alle basisscholen. En dat is ook wel nodig, want nu er
veilige fietsroutes liggen komt de meerderheid van de
leerlingen op de fiets naar school. Met een leasefiets
kunnen kinderen uit armere gezinnen toch gezond naar
school toe komen. Ook bij alle bedrijven is standaard
een overdekte parkeerplaats voor fietsen bij de ingang.
De jeugd is niet meer bekend met de drukknoppen voor
de verkeerslichten. Sinds de corona-pandemie zijn ze
allemaal verwijderd en vervangen door slimme sensoren. De Ledverlichting langs de fietspaden werkt ook
met deze sensoren. Bij het naderen van fietsverkeer
gaan ze aan.
Het centrum van Roden loopt ieder weekend vol met
publiek uit de omliggende dorpen en zelfs uit Groningen. Sinds het centrum autoluw is geworden en fietsers
hun fiets veilig overdekt en bewaakt kunnen stallen is
het aangenaam vertoeven. Veel terrasjes, waterpartijen en groen zorgen voor een aangename sfeer. Waar
vroeger veel auto’s reden zijn nu fietsstraten ontstaan.
Alle supermarkten zijn veilig bereikbaar en hebben
goede fietsenstallingen dicht bij de deur. Ook driewielers, bakfietsen en andersoortige fietsen kun je er goed
kwijt. Bovendien wordt de elektrische fiets opgeladen
terwijl je winkelt. Dit geldt uiteraard ook voor de centra
van Peize en Norg.
De Tour de France start in 2041 in Roden met een
tijdrit.

Uitgangspunten voor
fietsbeleid in Noordenveld

Ook voor andersoortige fietsers moet er ruimte komen
zodat recreanten, kinderen en pakketbezorgers ook met
plezier fietsen.

In 2040 is de fiets voor de korte en middellange afstand
de allerbelangrijkste manier om je te verplaatsen in de
gemeente Noordenveld. Zowel de forens als de recreant,
de scholier, de vrachtfietser, de kinderen, ouderen en
gehandicapten krijgen ruim baan op de fiets in het verkeer. Dit levert winst in leefbare ruimte, duurzaamheid,
veiligheid en gezondheid op.
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Wij hebben 8 uitgangspunten die belangrijk zijn voor het
realiseren van onze toekomstvisie.

1

Actief en duurzaam krijgt prioriteit
We kiezen voor actieve (fietsen en lopen) en duurzame (fietsen, lopen en ov) mobiliteit boven automobiliteit.
De fiets staat nog steeds op 1. Bij alle nieuwe infrastructurele ontwikkelingen gebruiken we de kansen voor
de fiets.
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Noordenveld groeit, fietsverkeer groeit
We houden rekening met groei van de economie
en het aantal forenzen tussen Noordenveld en de stad
Groningen. Wonen in Noordenveld wordt aantrekkelijk
voor inwoners uit de overvolle stad Groningen, vooral
vanwege de aantrekkelijke doorfietsroutes tussen Groningen en Noordenveld. In het bijzonder jonge gezinnen
vestigen zich in Noordenveld.
Door het inrichten van aantrekkelijke fietsroutes naar
de bedrijven en scholen wordt het fietsen gestimuleerd.

Verschillende fietsroutenetwerken
Vroeger waren er eigenlijk alleen fietsen met twee
wielen. Nu is de familie van de fiets doorgegroeid tot
een variëteit aan tweewielers, zoals de race-, lig-,
stadsfietsen, ATB etc., elektrische fietsen, speedpedelecs en een verscheidenheid aan driewielers: lig- en
bakfietsen, duofietsen en fietsen voor behoud van evenwicht. Er is een snelle toename in het aanbod van grote
vrachtfietsen voor het bezorgen van pakketjes.
We pleiten voor minimaal drie herkenbare niveaus in
het fietsnetwerk om al deze verschillende fietsen een
passende plek te geven:
1 Een ‘8-80’ netwerk dat geschikt is voor kwetsbare
fietsers, inclusief vrijliggende (niet verplichte) fietspaden
op drukke en ‘30 kilometer per uur’-wegen binnen de
bebouwde kom;
2 Een hoofdnet fiets dat geschikt is voor alle fietsers
(bijvoorbeeld forenzen), dat piekdrukte aan kan en minimaal voldoet aan alle CROW-eisen.
3 Een logistiek netwerk: een nieuw netwerk dat geschikt
is om snelle en zware fietsen veilig en vlot door het gebied te brengen.
Ad 1: Hiermee willen we bereiken dat jonge kinderen
veilig naar school kunnen en mogen fietsen – ze kunnen
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immers niet autorijden – en dat oudere nog zelfstandig wonende burgers op de fiets naar de winkel en het
buurtcentrum kunnen.

naar Groningen/Haren. Een andere doelgroep is de forens, ook voor forenzen moeten deze veilige fietsroutes
naar Groningen, Leek en Assen beschikbaar zijn.

Ad 2: Daarnaast willen we bereiken dat de fietsers via
het hoofdnetwerk veilig en vlot op hun bestemming
komen, waardoor fietsen een aantrekkelijke keuze blijft
voor forenzen en scholieren.
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Het is belangrijk om deze netwerken op te nemen in de
omgevingsvisie.

Fietspaden worden vergevingsgezind ingericht. Dit betekent geen onnodige obstakels, veilige bermen en afgeschuinde opsluitbanden.

Veiligheid staat voorop
Bij de inrichting worden de CROW-richtlijnen gevolgd. Alleen als het echt niet anders kan wordt er van
afgeweken.

Voor Noordenveld betekent dit: binnen de bebouwde
kom is 30 km/uur de norm. Buiten de bebouwde kom
60 km/uur met fietsstroken of, nog beter, voldoende
brede vrij liggende fietspaden naast de weg. Kruisingen
met gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom
moeten ongelijkvloers zijn voor fietsers.

Paaltjes zijn hinderlijk en gevaarlijk. Onnodige paaltjes
worden verwijderd, inclusief pot (fundatiesteen). Indien
het echt niet anders kan dan noodzakelijke paaltjes goed
inleiden (12 meter ribbel verf) en van verlichting voorzien.

De wijken binnen de grotere kernen (Roden, Norg en
Peize) en de kleinere dorpen worden verbonden met de
dichtstbijzijnde winkelcentra via veilige fietsverbindingen,
zeker nu voorzieningen uit kleinere kernen verdwijnen.
Deze fietsroutes kunnen ook recreatief worden gebruikt.

Omdat er steeds meer snelheidsverschillen komen
tussen fietsers onderling moeten fietspaden breed genoeg worden ontworpen om conflicten te voorkomen.
CROW-richtlijnen geven per soort fietspad aan wat de
gewenste breedte is.

In Noordenveld zijn niet alle soorten Voortgezet Onderwijs beschikbaar. Dit betekent dat er veilige fietsverbindingen moeten zijn voor scholieren naar Leek, Assen en

Het aantal fietsers dat overlijdt door een botsing met
een auto moet naar nul en het aantal ernstig gewonde
slachtoffers onder fietsers moet met 50% omlaag. Maak
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gebruik van innovaties voor meer veiligheid, de ontwikkelingen gaan snel.
De fietsroutes in de kernen naar alle scholen en van en
naar de stad Groningen respectievelijk Assen zijn opgenomen in strooi- en veegroutes.
Landbouwverkeer rijdt niet tijdens de spits op of over de
fietspaden en modder wordt op belangrijke fietsroutes
direct van de weg en fietspaden gehaald.
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Doorfietsen
Fietsers op het hoofdfietsnetwerk hebben voorrang.
Waar knelpunten ontstaan worden tunnels of bruggen
gebouwd. Doorfietsroutes bevatten geen scherpe bochten en geen obstakels. Waar geen opsluitband is worden
zijkanten verstevigd om te voorkomen dat er hoogteverschillen komen tussen fietspad en berm.

Vooral voor recreatieve fietsers zijn voorzieningen onderweg belangrijk. Dit maakt het fietsen aangenaam. Te
denken valt aan bankjes en picknicktafels in natuurgebieden, watertappunten bij rustpunten, prullenbakken
en fietsreparatie-spullen en (overdekte) fietsstallingen
op toeristische plekken.

Indien er gemotoriseerd verkeer op doorfietspaden moet
kunnen rijden dan wordt de doorfietsroute als fietsstraat
ingericht. Deze moet voldoen aan de eisen van een
fietsstraat binnen of buiten de bebouwde kom.

Parkeernormen voor auto’s moeten omlaag en die voor
fietsen omhoog. Vooral rond winkelgebieden, bushaltes
en scholen is het belangrijk dat er ruim voldoende fietsparkeergelegenheden zijn van een goede kwaliteit.
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Bij de aanleg van nieuwe fietsparkeervoorzieningen is
het van belang dat er rekening wordt gehouden met
verschillende soorten fietsen. Voor gangbare fietsen
hebben de zogenaamde ‘nietjes’ de voorkeur.

Groei van ketenmobiliteit, fiets sluit aan op OV
Voor langere afstanden wordt gebruik van het OV
gestimuleerd. De aansluiting tussen het Hoogwaardig
OV en de fiets moet zo goed mogelijk zijn en er zijn goede overdekte en bewaakte stallingen op knooppunten
(Hubs) met mogelijkheid voor reparatie- en opladen.

7

Voorzieningen voor fietsers, comfortabel fietsen
Voor de meeste fietsers is een goed wegdek belangrijk. Beton of asfalt heeft nu in afwachting van nog
betere innovaties de voorkeur.
Verkeersdrempels moeten fietsvriendelijk worden aangelegd. Er moeten geen standaard molgoten worden
aangelegd langs de weg, waterafvoer moet zo vlak mogelijk.

Bij omleidingen worden altijd de fietsers zoveel mogelijk
ontzien. Indien een omweg noodzakelijk is, dan zo kort
mogelijk en heel duidelijk en vroegtijdig aangegeven.
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Groeiende waardering voor omgevingskwaliteit
Noordenveld heeft veel mooie natuur. Ontwikkeling
van fietsroutes en fietspaden gaat goed samen met natuurontwikkeling indien er voldoende aandacht besteed
wordt aan de samenhang tussen beide.

Natuurgebieden moeten ingericht worden voor fietsers en
wandelaars, natuurgenieters, hardlopers en zo min mogelijk toegankelijk gemaakt voor gemotoriseerd verkeer.
Brommers en scooters stoten vervuilende uitlaatgassen
uit en zorgen voor overlast op de fietspaden. Door hun
breedte en de snelheidsverschillen veroorzaken ze onveilige situaties. Graag zien we een plan om deze fossiele tweewielers zo snel mogelijk te weren van fietspaden
en uit natuurgebieden.
Ook elektrische scooters moeten geweerd worden van
fietspaden waar de kwetsbare fietsers rijden.
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Concrete voorstellen
Op korte termijn kan de gemeente al bouwen aan deze
fietsvisie. Een paar concrete projecten die gelijk aangepakt kunnen worden volgens bovenstaande uitgangspunten zijn:

1

Actief en duurzaam krijgt prioriteit
Ontwikkel een eigen fietslogo voor de gemeente, dat
terug te vinden is in alle communicatie en op de borden.

2

Noordenveld groeit, fietsverkeer groeit
Stimuleer het verhuren van meer OV-fietsen, maar
ook bakfietsen, duo-fietsen, driewielers, waarbij geregeld wordt dat er 1 pasje gebruikt kan worden voor alle
verschillende fietssoorten. Ook lokale verhuurders kunnen hier aan deelnemen.

3

Aandacht voor verschillende soorten fietsnetwerken voor verschillende soorten fietsers.
Start een onderzoek naar routes voor de kwetsbare
groep fietsers, recreanten en racefietsers.

4

Veiligheid voorop
In Roden zijn relatief nog veel onveilige 50 km/uur
zones binnen de bebouwde kom. De tweede kamer
heeft aangegeven dat de norm binnen de bebouwde
kom 30 km/uur dient te zijn. Hier alleen van afwijken
als 50 verantwoord is. In dit laatste geval dient gekozen
te worden voor een vrijliggend fietspad langs de weg.
Transformeer de volgende wegen naar 30 km/uur:
Oosteinde, Nieuweweg, Hullenweg, Dwazziewegen,
Borglaan, Ceintuurbaan West, Ceintuurbaan Zuid en
Heymanslaan.
Dat de gemeente Noordenveld slecht scoort op het
aantal 50 km/uur wegen
binnen de bebouwde kom
zonder fietspaden, is duidelijk te zien op het kaartje
hieronder.

Geel zijn de 50 km/uur wegen in de bebouwde kom.
Bron: fiestrouteplanner Fietsersbond
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Positioneer fietsers bij alle rotondes binnen de bebouwde kom in de voorrang, conform de CROW-richtlijnen.
Los het knelpunt bij de rotonde bij P&R Hoogkerk op en
zorg daarbij voor een soepele doorstroom van fietsers.
Maak de fietsroute door Roderwolde en naar de school
in Roderwolde veiliger.
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Doorfietsen
Maak voor forensen en snelle fietsers doorfietsroutes van Norg naar Assen, van Norg naar Roden, van
Roden naar Groningen en van Roden naar Leek.
Doorfietsroutes zijn aangenaam, snel en breed en voldoen aan bovenstaande uitgangspunten.
Kijk in overleg met afdeling groen bij bomenkap of er
mogelijkheden zijn om doorfietsroutes naast een weg
aan te leggen. Vaak zijn de bomen langs de weg een
belangrijk obstakel om een los fietspad aan te leggen.
Maar door bomenziektes is er soms kap nodig.
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Groei ketenmobiliteit
Maak in het centrum bij openbaar vervoer hub
goede fietsvoorzieningen zoals overdekte stalling en de
verhuur van OV-fietsen en eventueel ook andersoortige
fietsen.
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Aandacht voor comfort en goede voorzieningen
Verbeter de huidige klinkerwegen tussen Steenbergen en Een, Langelo-Lieveren en Lieveren-Peize via
Altena voor aangenamer fietsen.
Maak overdekte stallingen in het centrum met goede
aanbindmogelijkheid.
Maak op recreatieve routes plekken waar fietsers kunnen schuilen en picknicken. Zie voorbeeld van rustpunten.
Stimuleer de plaatselijke fietsenmakers een pechhulp
op te zetten.
Bouw bij de nieuwbouw van OBS de Marke de eerste
overdekte fietsenstalling nieuwe stijl, dus ruim, met op-
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laadmogelijkheid en geschikt voor verschillende soorten
(kinder-)fietsen.

zermade, naast de bovenstaande begroeiing langs het
fietspad ook ledverlichting op het fietspad aan.

Breng bij het fietspad door Peize en van Peize naar
Groningen groen aan langs het fietspad ter voorkoming
van verblinding, verhoging biodiversiteit en bescherming tegen wind. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een
beukenhaag, Japanse hulst, struik kamperfoelie, echte
gamander of druifheide.
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Aandacht voor de mooie omgeving van
Noordenveld.
Stel bij de recreatieve routes in de Onlanden en (Drentse deel van) het Fochtelooerveen 30 km/uur in. Maak
het oostelijk deel van de Onlanden autovrij. Maak aan
de rand van deze gebieden parkeerplaatsen met verhuur van OV-fietsen.

Zorg ervoor dat de belijning op de fietspaden voldoet
aan de CROW-richtlijnen. Breng langs de N372 bij Pei-

Samenvatting
We bewegen naar een duurzame, leefbare en gezonde
samenleving. Het stimuleren van de fiets kan hieraan
een belangrijke bijdrage leveren. Tot 2040 zien wij veel
voordelen in een toename van het fietsverkeer ter vervanging van automobiliteit. Om dit mogelijk te maken
moeten we nu beginnen met het inrichten van onze
omgeving ten gunste van de fietser. Dit betekent wat
ons betreft:

1
2

Prioriteit voor actief en duurzaam. Dit betekent fiets
en wandelen op 1.

Noordenveld gaat groeien, laat de fietsmobiliteit
meegroeien door de aanleg van doorfietsroutes
naar omliggende grotere steden.

3

Aandacht voor verschillende soorten fietsnetwerken
en fietsers.
a Een ‘8-80’-netwerk dat geschikt is voor kwetsbare
fietsers
b Een hoofdnet fiets dat geschikt is voor alle fietsers
(o.a. forenzen)
c Een logistiek netwerk dat geschikt is om snelle en
zware fietsen veilig en vlot door het gebied te brengen.

4

Veel aandacht voor veilig fietsen. Minder slachtoffers
door een slimme inrichting van de openbare ruimte.
Het strikt vasthouden aan de CROW-richtlijnen. Het
scheiden van langzaam en snel verkeer (zie ook punt 3)

5

Doorfietsen, door middel van het inrichten van
doorfietsroutes waar de fietser voorrang heeft.
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6

Aandacht voor ketenmobiliteit, fietsroutes aan laten
sluiten op openbaar vervoer met goede stallingsvoorzieningen. Ga er van uit dat de meeste OV-reizigers met de fiets naar bushalte en station gaan.
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Aandacht voor comfort en goede voorzieningen
voor alle soorten fietsers
Aandacht voor de mooie omgeving van Noordenveld.

Wij verzoeken u deze principes in de gemeente op te
nemen in de omgevingsvisie en de omgevingsplannen.

