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VAMBERG WORDT FIETSBERG

BOEIENDE UITDAGING
VOOR ALLE FIETSERS

BESTE LEZER,

Wielrenners beklimmen de VAMberg

Met de Hondsrug
heeft Drenthe meer
hoogteverschillen dan
de andere noordelijke
provincies. Toch lopen
fietsers niet warm
voor die enkele meters
verschil. Wél doen ze
dat voor de VAMberg.
Een indrukwekkend
fietsparcours geeft deze
voormalige vuilstort een
roemrijk tweede leven.
Op de VAMberg is voor
elk wat wils. Zowel de
recreatieve we-doeneven-een-rondje-opzondagmiddag-fietser als
de fanatieke wielrenners
die zichzelf het snot
voor de ogen willen
rijden, kunnen er hun
hart ophalen. Routes
kunnen op verschillende
manieren worden
afgelegd, van een licht
trainingsrondje tot MontVentoux-niveau met
stijgingspercentages tot
vijftien procent.

Half oktober opende gedeputeerde
Henk Brink het nieuwe fietsparcours op de ‘Col du VAM’. Onder
aanvoering van de gedeputeerde
fietste een peloton van genodigden
en leden van wielerverenigingen
in Drenthe naar de top van de
voormalige vuilstort. “Een prachtig
parcours op een bijzondere locatie
dat echt een toevoeging is voor
de fietsbeleving in Drenthe”, aldus
gedeputeerde Brink. Hij roemde de
inzet van betrokken partijen om het
fietsen op de VAMberg mogelijk te
maken. En ook de aannemer die
het parcours in zeven weken wist
aan te leggen. “Ik heb altijd geroepen: ‘Ik wil die berg op’ en ben
er ontzettend trots op dat het ons
gelukt is zo’n mooi parcours aan te
leggen. Heel fietsminnend Drenthe
kan hier vanaf nu van genieten.”
PRACHTIG UITZICHT
Het nieuwe fietsparcours is vier
meter breed en is in principe
geschikt voor alle fietsers. Er zijn
drie klimroutes en één afdaling. Op
de klimroutes kunnen de fietsers
aan de bak met stijgingspercentages van gemiddeld tien procent.
Fietsers die nog meer uitdaging
zoeken, kunnen de top bereiken via
een keienstrook aan de noordkant
van het parcours. Dat heeft een
stijgingspercentage van vijftien pro-

cent. Op de top wacht een prachtig
uitzicht over het Drentse landschap.
UITDAGENDE ROUTES
Naast het fietsparcours komen er
op de VAMberg nieuwe wandelpaden en een mountainbikeparcours
met bikepark. Mountainbikers
kunnen naar verwachting in het
voorjaar van 2019 de VAMberg in
hun routeboek opnemen. Zowel
beginners als de meer ervaren
mountainbikers kunnen zich dan
uitleven op verschillende obstakels
zoals rock-gardens en vlonders over
het water. Het wordt een traject
van in totaal twaalf kilometer. Ook
komt er een bike-park voor kinderen en beginners. De aanleg van de
wandelroutes volgt in het voorjaar
van 2019.
PARKEERPLAATS ZUIDZIJDE
Veel bezoekers zullen op de fiets
naar de VAMberg komen, maar
voor recreanten die de fiets achterop de auto meenemen, is er parkeergelegenheid bij Koffiekiosk Het
Blinkerdje. Bezoekers kunnen vanaf
begin 2019 hun auto ook parkeren
op het nieuwe parkeerterrein aan
de zuidzijde van de berg.
Vanaf dit terrein kunnen fietsers
via een verbindingsroute, die de
komende maanden wordt aangelegd, naar het parcours op de

Bent u al voorbereid op de winter? Heeft uw
auto bijvoorbeeld al een wintercheck gehad?
En hoe zit het met de fietsverlichting? In
deze donkere dagen is het belangrijk dat u
zichzelf zichtbaar maakt. Voor een automobilist is het een zeer vervelende en gevaarlijke
verrassing als er opeens uit het niets een
wandelaar of een fietser opdoemt.
Ook de wegbeheerder maakt zich klaar
voor de winter. Het strooimaterieel wordt
gecheckt, net als de hoeveelheid zout.
Samen met hen proberen we continu de veiligheid op wegen te verbeteren. Onder andere door de weginrichting zo veilig mogelijk
te maken voor alle verkeersdeelnemers. Niet
alleen voor de auto, maar zeker ook voor de
fiets. Van jong tot oud!
Pakt u met dit gure weer liever niet de fiets
naar het werk? Dan is de kantoorbus die
tussen Assen en Groningen rijdt misschien
iets voor u. Een luxe manier van reizen en
extra snel omdat de bus langs files rijdt.
Voor degene die wél op de fiets stapt, is er
ook goed nieuws. Samen met de provincie
Groningen en de gemeenten Tynaarlo en

VAMberg fietsen. Deze verbindingsroute voert de fietsers door het
Philipsbos de berg op. Fietsers kunnen hun auto ook parkeren op het
parkeerterrein bij Green Planet in
Pesse en bij de Boslounge in Spier.

Assen werken we namelijk hard aan de realisatie van de fietssnelweg tussen Assen en
Groningen.
Weginrichting is belangrijk, maar uiteindelijk is menselijk gedrag in het verkeer de
belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen.
Daarom investeren we veel in campagnes,
trainingen en lesprogrammas op scholen. En
soms is wetgeving noodzakelijk: zo wordt in
2019 een landelijk verbod op het gebruik van
het mobieltje op de fiets ingevoerd.
Ondanks onze inzet, lees ik nog te vaak dat
het misgaat in het verkeer. Ik zet me daarom
graag in voor Samen richting Nul verkeersslachtoffers in Drenthe. Helpt u ook mee aan
veilige meters voor uzelf én voor anderen?
Een verkeersveilig Drenthe begint bij jezelf;
zet de trend als veilige Drent!
HENK BRINK
Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Provincie
Drenthe
Voorzitter Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
@HenkBrinkDr
#VeiligBereikbaarDrenthe

Via de website
www.opfietseindrenthe.nl/vamberg
kunnen fietsers routes downloaden
die ze van deze parkeerplaatsen
naar de VAMberg leiden.

Veilig Bereikbaar Drenthe is een uiting van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Het VVBD is een provinciaal samenwerkingsverband tussen de Drentse overheden en partners op het gebied van verkeer en vervoer.
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“MET DE BUS REIZEN
WORDT EEN FEESTJE”

DOOR

QBUZZ

Donk
Gedeputeerde Henk Brink (links) met OV-bureau-directeur Wilko Mol (rechts).
Henk Brink: “Ik zet me ervoor in dat iedereen die met het OV wíl reizen, dat ook kán.”

“De kracht van

De eisen waren hoog. De basiskwaliteit (op tijd rijden, geen uitval,
een schone bus, een vriendelijke
chauffeur) moest gewoon goed
zijn. Verder waren er hoge eisen
op het gebied van duurzaamheid;
Qbuzz heeft die eisen zelfs aangescherpt. De stadsdiensten van
Emmen, Assen en Groningen zijn
elektrisch en Qbuzz belooft dat ook
de Q-linklijnen 1 tot en met 5 elektrisch zullen gaan rijden; de rest
van de Q-linklijnen volgt in de jaren
daarop. Ook zoveel mogelijk streekdiensten gaan elektrisch rijden. Zo
zorgt Qbuzz voor een CO2-reductie
van negentig procent, mede door
alle diesel te vervangen door HVO,
een brandstof die gemaakt wordt
van afval- en reststromen.

ALLES VIA DE APP
Genoeg over duurzaamheid; wat
merkt de reiziger ervan? “Reizen
wordt een feestje”, zegt Henk
Brink. “Alle bestaande lijnen blijven, er komen steeds meer stillere,
schonere bussen, en bij uitval of
vertraging is er heel snel informatie
voor de reiziger.” Wilko Mol vult
aan: “Alles kan via een nieuwe
app: kaartjes kopen, inchecken,
je reis plannen en volgen, waarschuwingen krijgen dat je bij de
volgende halte moet uitstappen,
een hubtaxi bestellen… ja, reizen
wordt inderdaad een belevenis.
Overigens kun je ook nog gewoon
met je OV-chipkaart reizen en je
reis volgen via de schermen in de
bus; je hoeft dus niet per se de app
te hebben.”

UNIEK HOOG NIVEAU
Henk Brink: “Naast dit zijn wifi in
de bus, hubs, fietsenstallingen;
al dat soort extra’s die de puntjes
op de i vormen, goed geregeld.
Overigens vind ik een bijkomend
voordeel dat Qbuzz de aanbieder
blijft. Dat geeft ook rust voor de
medewerkers. De kwaliteit van het
OV is de komende jaren van een
uniek hoog niveau, dat durf ik te
stellen. We behouden het goede en
gaan voor het betere.”

Veilig door het dorp is dat het
door de dorpsbewoners zélf wordt gedaan”
“Dé kracht van Veilig door het
dorp is dat het door de dorpsbewoners zélf wordt gedaan.
Zo staat het dorp erachter, zo is
er draagvlak.” Aan het woord is
Herman Beerda, projectcoördinator van Veilig door het Dorp,
die ook in Witteveen, NieuwBalinge, de Broekstreek en
Westerbork aan het roer stond.
“Ik ben slechts het oliemannetje,
de dorpelingen doen het belangrijkste werk.”
VERKEERSONVEILIGHEID IN
SMILDE
In Smilde kwamen signalen
vanuit de Oranjebuurt dat er
onveilige situaties waren. Een
werkgroep, bestaande uit inwoners van Smilde, bracht vervolgens de knelpunten in kaart. De

Volop speelplezier tijdens het verkeersevenement in Smilde

Fotograaf: Ron de Vos
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Twee tevreden mensen
zitten aan tafel: Henk
Brink, gedeputeerde
provincie Drenthe met
verkeer en vervoer in
zijn portefeuille en
Wilko Mol, de kersverse
directeur van het
OV-bureau Groningen
Drenthe. De nieuwe
concessie van het
busvervoer in Drenthe
en Groningen die
15 december 2019
ingaat, stemt hen
positief. Henk Brink:
“Wij zijn tevreden met
wat aangeboden is, en
de reizigers gaan die
verbeteringen straks ook
ervaren!”

drukke doorgaande weg langs
de hoofdvaart blijft een hoofdpijndossier. Ook rond de scholen
bleek een gevoel van onveiligheid te bestaan, veroorzaakt
door het drukke verkeer rondom
de school. De werkgroep vond
dat daar verandering in moest
komen en kwam in actie. Ze
organiseerden daarom in september een verkeersevenement
in het dorp. Er waren leuke én
leerzame activiteiten voor kinderen. Zo mochten kinderen een
kijkje nemen in de cabine van
een vrachtwagen om te zien
hoe weinig een chauffeur soms
ziet. Ook brachten de kinderen
gevaarlijke punten in kaart die
ze tegenkomen als ze van huis
naar school fietsen. “Aan de
inzendingen kon je zien dat

ouders zich daar flink tegenaan
bemoeiden! En dat is prima, hoe
meer betrokkenheid, hoe beter”,
aldus Beerda.
GEZAMENLIJK DOEL
Zoals gezegd, zijn de bewoners
inclusief de scholen de belangrijkste deelnemers aan deze projecten om dorpen verkeersveiliger te maken. Ook de provincie,
de gemeente, de politie en
Veilig Verkeer Nederland doen
graag mee.
Zijn er in uw wijk of uw dorp ook
verkeersonveilige situaties die
u graag wilt aanpakken? Neem
dan contact met ons op via
info@veiligbereikbaardrenthe.nl.

ker buiten?

Aan het begin van het schooljaar aandacht vragen voor goede fietsverlichting.
Dat lijkt een beetje vroeg, maar is zo gek nog niet. Het moment om
nieuwe schoolspullen te kopen is ook het moment om nog eens te
kijken naar de gymkleding, een regenpak en de fiets. Dus
ook de fietsverlichting! Het Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe (VVBD) wees scholieren en hun ouders
hier al in september op, zodat ze voldoende
tijd hadden om hun fietsverlichting
in orde te maken. In het najaar
hoefden ze nog maar één
Het VVBD kreeg hulp van de brandweer, politie, ambulance, Veilig
ding te doen: licht
Verkeer Nederland, ANWB en de twaalf Drentse gemeenten. Ook zij vinden
aan en gaan!
het belangrijk dat iedereen in Drenthe goed verlicht op pad gaat. Op verschillende
locaties in Drenthe zijn fietsers die hun fietsverlichting in orde hadden, aangesproken.
Scholieren die hun verlichting op orde hadden, werden daarvoor beloond. Zij kregen een kaartje
met daarop een unieke code. De jeugd maakte daarmee kans op leuke prijzen!
8 NOVEMBER
Voor bij wie de fietsverlichtingsboodschap was weggezakt, werd op donderdag 8 november het geheugen weer
even opgefrist. De samenwerkende instanties vroegen die dag nogmaals aandacht voor goede fietsverlichting. Op
verschillende locaties in Drenthe deelden ze voor de laatste keer kaartjes uit. Om weer veilig thuis te komen, en
ook om een bekeuring te voorkomen. Vanaf nu moet de fietsverlichting écht in orde zijn.

CHECKLIST VEILIGE FIETSVERLICHTING
Waar veilige fietsverlichting ook alweer aan moet voldoen? Heel simpel:

1

Het voorlicht moet wit of geel zijn. Het achterlicht rood.

2

Fietslampen mogen andere weggebruikers niet verblinden.

3

De lampen moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen, ze mogen
niet knipperen en losse lampjes mogen niet te veel bewegen.

4

Losse lampjes mogen alleen aan het bovenlichaam gedragen worden.
Bijvoorbeeld aan kleding of een tas.

5

Losse lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er mag niets overheen hangen.

6

Extra lampen zijn verboden.
Gebruik dus bijvoorbeeld niet meer dan één koplamp.

Een fiets moet ook goede reflectoren hebben: een rode reflector aan de achterkant, gele reflectoren in de trappers en witte of gele reflectoren op de wielen. Alles kunnen afvinken? Mooi! Licht aan en gaan!

MINDER VERKEERSHINDER:

HELPT U MEE?

“SOMS BEGRIJP IK DE HELE MENTALITEIT NIET MEER VAN MENSEN, HOE DRUK
ZE HET HEBBEN OM ERGENS TE KOMEN.
UITEINDELIJK WERKEN WIJ VOOR HEN, DE
WEGGEBRUIKERS ZELF.”
ALFRED, CHAUFFEUR

Regen, harde wind en kou:
het is herfst. Veel mensen
duiken liever de auto in dan
dat ze op de fiets stappen.
En dat betekent drukte
op de weg. Vervelend,
helemaal als er aan de
weg wordt gewerkt. Want
bij wegwerkzaamheden
gelden meestal aangepaste
verkeersregels. Toch is
het belangrijk dat u zich
aan deze regels houdt.
Uit landelijke cijfers
blijkt namelijk dat er
jaarlijks 150 ernstige
ongevallen gebeuren bij
wegwerkzaamheden. We
kunnen er samen wat
aan doen om het werk
langs de weg prettiger en
veiliger te maken. Dan zijn
de werkzaamheden ook
sneller klaar en kunnen we
allemaal weer vlot door.
Hoe u kunt helpen? Heel
simpel!

Check voor u vertrekt de route naar uw
bestemming, bijvoorbeeld via
www.drenthe.wegwerkmeldingen.nl. Een
goede voorbereiding is het halve werk. Houd
bij werkzaamheden rekening met een langere reistijd. Ga altijd op tijd van huis.
Rijdt u langs werkzaamheden, houdt u zich
dan aan de toegestane snelheid en pas uw
rijgedrag aan de omstandigheden aan. Doe
dit ook op omleidingsroutes: u wint geen tijd
door een omleidingsroute snel te rijden.
Worden er omleidingsroutes aangegeven?
Volg die dan in plaats van uw navigatie.
Kiest u een andere route, dan komt u misschien alsnog vast te staan. Bovendien
hindert u aanwonenden en lokaal verkeer
op die route. Omleidingen worden daarom
zorgvuldig gekozen.
Volg instructies van verkeersregelaars altijd
op. Ook als u loopt of fietst.
Heb geduld en begrip voor mensen die aan de
weg werken. Uiteindelijk zorgen zij ervoor dat
u weer snel gebruik kunt maken van de weg.

SAMEN WEGWERKEN
De drie noordelijke provincies,
Rijkswaterstaat, de politie en het
Openbaar Ministerie vragen sinds
vorig jaar aandacht voor veiligheid
bij wegwerkzaamheden. Ze doen dat
met de campagne ‘Samen wegwerken’. Brancheorganisaties Bouwend
Nederland, CUMELA Nederland, MKB
INFRA en Transport en Logistiek
Nederland werken ook mee.
Wilt u meer weten over veiligheid bij
wegwerkzaamheden? Kijk dan op
www.samenwegwerken.nl of op
www.facebook.com/samenwegwerken.

3

VERBETERINGEN STATIONS ASSEN EN COEVOR
Fotograaf: Marcel J. de Jong

Station Assen
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Impressie station Coevorden

Assen: Mannes heet u welkom

Coevorden: klaar in

Reizigers stallen snel hun
fietsen en haasten zich
naar de aankomende trein.
Of ze staan starend op hun
mobieltje te wachten op
een perron. Business as
usual, alsof het gebouw
met het opvallende houten
dak er al jaren staat. “Toch
is dit nieuwe station een
enorme verbetering voor
Assen”, zegt wethouder
Harmke Vlieg, die het
station in mei feestelijk
opende.

In tegenstelling tot Assen,
is het werk aan een
nieuw stationsgebied in
Coevorden net begonnen.
Eerst zijn een paar sporen,
die niet meer werden
gebruikt, verwijderd. Zo
is er ruimte ontstaan aan
de Westelijke zijde van
het emplacement, waar
de voormalige van Gend
& Loos loods staat met de
supermarkten. Er wordt
parallel aan het spoor een
gracht aangelegd die in
verbinding staat met het
kanaal en de stadsgracht.

De wethouder van Assen
vervolgt: “Heel belangrijk
voor onze snel groeiende
stad, is dat er nu meer en
langere treinen kunnen
stoppen in Assen. Meer reizigers kunnen er terecht, er
is meer parkeerruimte voor
fietsen in de kelder en de
stalling naast het station.
Vooruitgang in kwantiteit
dus, maar ook de kwaliteit is
verbeterd: het is een prachtig gebouw met allure.”
Projectleider Eric Bloem–bergen vult aan: “Wat ook een
flinke verbetering
is, is de nieuwe
perrontunnel.

Fotograaf: Marcel J. de Jong

Waardoor het station ook
vanuit de oostzijde nu goed
bereikbaar is. Wil je fietsen,
dan kun je via de verbeterde Vredeveldsetunnel
of eind 2019 via de tunnel De Maten. Daarnaast
is er voor het station een
autotunnel aangelegd: de
Overcingeltunnel. Met deze
170 meter lange tunnel
wordt het doorgaand verkeer onder het stationsplein
doorgeleid. Zo kunnen voetgangers richting het stadscentrum lopen zonder een
drukke autoweg te kruisen.”

doorgaande verkeer
en het verkeer dat bij
het station moet zijn,
is nu gescheiden. Eric
Bloembergen: “Daardoor
is het veel prettiger om
hier als reiziger aan
te komen, je voelt je
welkom in Assen.” Aan
Mannes, het kunstwerk
van de reuzenhond op
het stationsplein, zal het
niet liggen. Met nevelwolkjes en ’s avonds
gehuld in lichtjes heet
de vriendelijke viervoeter u van harte welkom.

Naast het gebouw met een
kiosk is ook het stationsgebied sterk verbeterd. Het

Kunstwerk ‘Mannes’

Ook is begonnen met de
aanleg van een tunnel; een
klus die ongeveer een jaar
duurt. Deze tunnel verbindt
het oude stadscentrum met
het winkelgebied aan de
Westzijde van het spoor. Daar
komen een nieuwe P+R en
fietsenstalling. Voetgangers
kunnen via een open, goed
verlichte onderdoorgang van
A naar B. Fietsen gaan aan
de hand mee via een geul
langs de trappen. Voor mensen met een rollator, rolstoel
of scootmobiel komt er een
brede hellingbaan.
Het stationsgebouw zelf

Impressie station Coevorden

POLITIEAGENT OVER MOBIELTJES IN HET VERKEER

Fotograaf: Omke Oudeman

RDEN

“Zó stom: je
brengt jezelf
én anderen in
gevaar!”

Politie bespreekt rijgedrag weggebruiker aan de hand van video-opnamen

n 2020
wordt ook verfraaid. Zo komen
er mooie foto’s van bezienswaardigheden in de stad. En voor de
omgeving van het station is stedenbouwkundige Shyam Khandekar
ingeschakeld. Opvallend in zijn ontwerp zijn de begroeide driehoeken
(‘scherven van de stad’) waar je op
kunt gaan zitten. Daar komen twee
kunstwerken van Hans Muller bij.
In 2020 moet de entree van
Coevorden voor de treinreiziger
helemaal klaar zijn. Dan worden ze
niet door een grote hond verwelkomd zoals in Assen. Wel door elementen die doen denken aan het
roemruchte verleden van Coevorden
als vestingstad.

Of de mentaliteit
rond het gebruik van
mobieltjes in de auto
ooit verbetert? Niels
Hoogma hoopt het van
harte. Maar hij verwacht
nog veel bekeuringen
uit te moeten schrijven
voor het zover is. Een
politieagent over zijn
gevecht tegen de
smartphone.

“We rijden soms een weekje met
een camper, van waaruit we goed
op schoot van bestuurders kunnen
kijken, ook in vrachtwagens. In
zo’n week betrappen we tegen de
vijfhonderd mensen die rijdend
op de snelweg met mobieltjes en
dergelijke in de weer zijn! Als we
onopvallend controleren langs provinciale wegen, delen we in een
middagje zomaar veertig bekeuringen uit. Dat zijn onacceptabel grote
aantallen.”
VEROORZAKER VAN ONGEVALLEN
Niels Hoogma vervolgt: “Het
gebruik van mobieltjes blijft de
absolute nummer 1 als afleider in
het verkeer. Daaronder valt bellen
en appen, maar ook de navigatie
instellen of muziek opzoeken. Alles
wat je achter het stuur doet en wat
verkeersgevaarlijk gedrag oplevert,
is strafbaar! Maar ik wil weggebruikers eigenlijk helemaal niet wijzen

op de straf, maar vooral op het
feit dat afleiding steeds vaker de
veroorzaker is van een verkeersongeval. Ik maak dat zó vaak mee.
En er is maar één ding om het te
voorkomen. Gewoon uit dat ding,
zo simpel is het. Anders breng je
jezelf én anderen in gevaar.”
‘IK RIJ MONO’
“Ik hoop dat de Mono-campagne
die net gestart is het gewenste
effect krijgt: dat mensen ‘mono
gaan rijden’, zonder mobieltje dus.
Misschien moeten we er geduld
mee hebben; de Bob-campagne
had ook pas na een aantal jaren
effect”, aldus de politieagent.
Realistisch: “Ik weet dat we met
onze inspanningen resultaat boeken, maar het blijft veel aandacht
vergen. Al voorkomen we
maar

één ongeval per jaar, dan is het
de inspanning al waard. Het zal je
familielid maar zijn...”
RIBBELS EN TECHNIEK
Niels Hoogma: “Wie weet komen er
technische oplossingen. Voertuigen
worden steeds beter en ‘slimmer’,
ze houden vanzelf afstand, blijven binnen de lijntjes enzovoort.
Ook zijn er vaak ribbels op de
weg, bijvoorbeeld op de N34. Die
waarschuwen je als je over de
doorgetrokken streep rijdt. Maar
ook dan moet je je aandacht op de
weg houden, als bestuurder blijf je
verantwoordelijk. Ik ben benieuwd
naar de ontwikkelingen de komende jaren. Hoe het ook loopt, wij
blijven strijden tegen telefoongebruik achter het
stuur.”

RIBBELS OP DE N34
Wegbeheerders kunnen afgeleide
bestuurders ook bij de les houden.
Gedeputeerde Henk Brink: “Als
provincie hebben wij ribbelmarkering
aangebracht tussen de doorgetrokken
streep op het groene midden van de
N34. Sommige bestuurders komen
hier terecht, doordat ze vermoeid
zijn of niet goed opletten. De
ribbelmarkering waarschuwt
weggebruikers dat ze van hun
weghelft raken. De ribbels aan
de zijkant van de weg hebben
ditzelfde waarschuwende effect.”
Ribbelmarkering op de N34, aansluiting bij Klooster
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FIETSSNELWEG VAN ASSEN NAAR GRONINGEN STEEDS CONCRETER

VAN DENKEN NAAR DOEN

Impressies van de fietssnelweg tussen Assen en Groningen

Er komt een fietssnelweg van Assen naar Groningen langs het Noord-Willemskanaal. Een deel ervan is al aangelegd, aan andere delen wordt
binnenkort begonnen en over weer andere delen wordt nog nagedacht. Peter Traas, procesregisseur: “Het accent verschuift in 2019 verder
van plannen maken naar realisatie. Met veel belanghebbenden kost plannen maken tijd, maar het is een ‘must’. Het levert veel informatie op
waarmee we het plan nog beter kunnen maken!”
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“We hebben nogal wat ambities
met deze doorfietsroute,” zegt
Henk Brink, gedeputeerde provincie
Drenthe. “Vier ambities, om precies
te zijn. Ten eerste is de regio aantrekkelijker voor bedrijven als de
bereikbaarheid goed is. Deze route
helpt mee. Ten tweede is er de
maatschappelijke ambitie: fietsen
is gezonder dan in de auto zitten.
Ten derde is het een impuls voor
het toerisme, want het pad wordt
echt niet alleen door forenzen en
scholieren gebruikt. Het is er nu
al gezellig druk in de weekenden.
En ten vierde is er de duurzame
ambitie: iedere forens die de auto
omruilt voor de fiets betekent
minder uitstoot van schadelijke
stoffen.”
MÉÉR DAN EEN STREEP BETON
“Ik ben heel blij als je snel en
veilig over dit pad van Assen naar
Groningen kunt fietsen”, vervolgt
Brink. “Nóg blijer ben ik als de
fietsers er blij van worden, omdat
het een belevenis wordt om daar te
rijden. Ik zie graag dat het een bijzonder pad wordt, met onderscheidende elementen. Noem dat maar
de vijfde ambitie: het wordt een
unieke belevenis.” Peter Traas vult
aan: “We werken aan een beeldkwaliteitsplan, dat ervoor moet
zorgen dat iedere meter herkenbaar
is. Ook denken we erover om bijzondere punten langs de route tot
iconen te maken. Daarmee realiseren we de vijfde ambitie.”

DOEN IN 2019:
VRIEZERBRUG - SLUIS DE PUNT
Tussen Vriezerbrug en de sluis bij
De Punt ligt de Meerweg langs het
Noord-Willemskanaal. Daar kunnen
fietsers prima overheen. Het plan
is om hier een fietsstraat van te
maken. Dat is een straat waarop
de fiets de hoofdgebruiker is en
het overige verkeer te gast is. Plan
is om dit in 2019 te realiseren; de
uitwerking van de plannen start
binnenkort.

ONTWIKKELEN IN 2019:
SLUIS DE PUNT - WITTE MOLEN
Het gebied tussen sluis De Punt en
de Witte Molen is bijzonder: het
transferium en de natuur rond de

Drentsche Aa spelen hier een grote
rol. Peter Traas: “Hier ontstaan
kansen om de fietsroute onderscheidend te maken. Er zijn mooie
plannen zoals een drijvend fietspad.
Maar ook zijn er andere, minder
spannende en goedkopere varianten.” Het is de bedoeling om met
belanghebbenden tot voorstellen te
komen over hoe dit deel eruit komt
te zien. In 2019 kunnen daarover
knopen worden doorgehakt.
CONCREET IN 2019:
VRIEZERBRUG
“Het passeren van Vriezerbrug is
een uitdaging”, zegt Peter Traas.
“Er is een variant langs het NoordWillemskanaal in beeld. En door
belanghebbenden is een variant

langs de A28 aangedragen. Ook
is er nog een variant over het
bestaande bedrijventerrein.” Het
doel is om in 2019 een keuze te
maken.

CONCREET IN 2019:
ASSEN
De Havenkade in Assen is het
beginpunt van de fietsroute. De
gemeente Assen werkt op dit
moment de plannen voor het stuk
van daar tot de Taarlose brug uit.
Daar wordt in 2019 over besloten.
Kijk voor meer informatie over de
fietssnelweg op www.provincie.
drenthe.nl/onderwerpen/verkeervervoer/wegen/fietssnelweg.

WAT TE
BIJ ZWAA
Oei, zwaailichten in de
spiegels, en nu?! Peuters
hebben een prachtige
oplossing voor onaangename
verrassingen: vingers
in de oren en ogen stijf
dicht. Die neiging hebben
automobilisten ook: het
liefst willen ze bij toverslag
verdwijnen uit het verkeer.
Hulpverleners zien ze vaak
hard op de rem de berm
in gaan. Dat is natuurlijk
niet veilig! Wat is wél veilig
en goed? Kalm blijven en
onderstaande tips ter harte
nemen.

PLEZIER VOOR VELEN

DOEN IN 2019:
TAARLOSE BRUG - VRIEZERBRUG

Bewoners van woonzorgcentrum De Schoel in Sleen fietsen een rondje op de duofiets

Fotograaf: Yolanda Visser

Tussen de Taarlose brug en de
Olandweg bij Vriezerbrug loopt
een zandpad langs het NoordWillemskanaal. Een prachtige route,
maar niet geschikt voor de fiets.
Er zijn gesprekken met de belanghebbenden langs het pad en de
gemeente Tynaarlo over de manier
waarop het pad verhard moet worden. Het is de bedoeling om daar
begin 2019 aan de slag te gaan.

VOLOP VOORLICHTING OVER
VERKEER IN DRENTHE
BENT U EEN SCOOTERVRIEND?
Wist u dat bij bijna 1 op de 2 scooterongevallen iemand gewond raakt? Scooterrijders
zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarom
voert het Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe (VVBD) jaarlijks de campagne
‘Scootervrienden’. Jongerenorganisatie Team
Alert hielp dit jaar mee met hun
programma ‘Scooter Elite’ op middelbareen mbo-scholen. Ze daagden jongeren uit
om op een scootersimulator te bewijzen
hoe goed hun scooter- of brommervaardigheden zijn. Verder deelde de politie
tijdens scootercontroles de speciale
‘scooterguide’ uit: een uitvouwbare
folder waarin allerlei regels en tips
staan. Meer weten? Kijk dan op
www.scootervrienden.nl. Daar leest u
ook verhalen van scooter- en brommerrijders die slachtoffer waren van een ongeval.

DOEN
AILICHT EN SIRENE?
BLIJF KALM!
Kalm blijven is gemakkelijker als
u zich bedenkt dat de bestuurder
van het voertuig met zwaailicht en
sirene begrijpt dat u niet zomaar
kunt verdwijnen. Hoewel hij er snel
langs wíl, ziet ‘ie ook dat het niet
kán. Tot passeren mogelijk is, zal
hij gewoon achter u blijven. En ja,
dat zal redelijk dicht op uw bumper
zijn, inclusief toeters en bellen. Niet
omdat hij boos is, maar omdat hij
iedere mogelijkheid wil benutten
om in te halen.
BLIJF DE NORMALE SNELHEID RIJDEN
Rijdt u op een weg waarbij uitwijken niet mogelijk is? Blijf dan
de normale snelheid rijden. De
bestuurder van het hulpverleningsvoertuig kiest zelf altijd een veilige

plek om u in te halen. Op een
kruispunt heeft een ambulance,
brandweerwagen of politieauto met
zwaailicht en sirene altijd voorrang.
Ook al komt ‘ie van links. Wees
duidelijk dat u die voorrang gaat
geven, door op tijd af te remmen
en de hulpverleners de ruimte
te geven. Bij een rotonde kunt u
een heel rondje rijden zodat het
hulpverleningsvoertuig achter u de
afslag kan nemen.
BIJ EEN VERKEERSLICHT
Nadert u een kruising met meerdere rijstroken en met een voertuig
met zwaailicht achter u? Laat als
dat kan een rijstrook vrij, ook al
moet u deze strook nemen. Staat
u al voor het verkeerslicht? Kijk

dan eerst of het hulpverleningsvoertuig zelf z’n weg vindt. Lukt
dat niet, probeer dan ruimte te
maken door enkele meters vooruit en iets opzij te rijden. Doe
dat alleen als dat veilig kan.
PROVINCIALE WEG
Probeer op een provinciale
weg een parkeerhaven op te
rijden als er een voertuig met
zwaailicht en sirene achter u zit.
Doe dit rustig en geef richting
aan. Zijn er geen parkeerhavens?
Rij dan zoveel mogelijk naar
rechts en houd de geldende
snelheid aan; de bestuurder
kiest een moment om in te
halen. Ga nooit abrupt remmen
en de – zachte – berm in!

N OP DE DUOFIETS
Tientallen vrijwilligers
zorgen ervoor dat
ouderen en mensen
met een beperking er
af en toe op uit kunnen
op de duofiets. Er
wordt gefietst vanuit
Sleen, Dalen, Aalden/
Zweeloo, Oosterhesselen
en Schoonebeek. Dit is
ook mogelijk dankzij
een indrukwekkende
rij sponsors, want de
elektrische duofietsen
zijn niet goedkoop.

Henk Nieuwenhuizen, voorzitter van de Stichting Duofietsen
gemeente Coevorden: “Het is
echt heel populair. Ieder voorjaar
starten we met wat reuring in de
lokale pers en een proefmiddag.
De mond-tot-mondreclame door
kennissen, familie en zorgverleners
loopt goed: er is altijd voldoende
vraag. Je moet even een drempel
over om mee te gaan, maar na
de eerste keer zijn de deelnemers
verkocht!”
IEDEREEN BLIJ
Susan Runsink is al acht jaar vrijwilliger in Sleen. “We fietsen altijd
met drie duofietsen. Meestal vanuit
het verzorgingstehuis, dan fietsen
we een uurtje door de prachtige
omgeving, drinken we koffie en
gaan we weer terug. Iedereen

weer blij, inclusief de vrijwilligers. Want zeg nou zelf: fietsen,
mooie natuur, buiten zijn, koffie
en gezellige gesprekjes… fijn
toch?”
MEEDOEN?
Susan vervolgt enthousiast: “Ik
leer zo de oudere dorpsgenoten
een beetje kennen. De gesprekken gaan overal over, van het
weer tot en met complete
levensverhalen. Ik geniet ervan!
Het kost echt niet veel tijd; één
middag in de maand, van april
tot en met oktober. Als je dit
leest en je twijfelt om je aan te
melden als vrijwilliger: probeer
het een keer, dan zie je hoe
leuk het is.”
Kijk voor meer informatie op
www.duofietsen.com.

De dode hoek is een gevaarlijke plek in
het verkeer. Het is de ruimte rondom
een vrachtwagen, bus bestelbus of
trekker die de chauffeur vanuit zijn
cabine niet kan zien. Daardoor kan hij bij het rechtsaf slaan (brom)fietsers en voetgangers over het hoofd zien. Levensgevaarlijk, vooral voor
kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen en ouderen. Het VVBD
zette daarom een aantal handige tips op een rij die scholen konden
plaatsen op hun website, social media en andere (online) kanalen.

LICHT AAN EN GAAN!

Onder het motto ‘Licht aan en gaan!’ vraagt
het VVBD samen met de brandweer, politie
en ambulance aandacht voor het belang van
goede fietsverlichting. Ook Veilig Verkeer
Nederland, ANWB en de twaalf Drentse
gemeenten werken mee. De campagne
startte al in september, zodat iedereen
genoeg tijd had om te zorgen voor veilige fietsverlichting. Lees meer over ‘Licht
aan en gaan’ op pagina 3.

Donk
er bu

iten?

RIJ MONO,
FIETS MONO
Even een appje sturen terwijl
je aan het rijden bent, zorgt
ervoor dat je zes keer meer
kans hebt op een ongeval.
Levensgevaarlijk dus. Daarom startte in september de nieuwe, landelijke
campagne MONO. Het VVBD helpt de MONO-campagne in Drenthe zichtbaar te maken. MONO betekent letterlijk één of alleen en staat voor ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding van appjes of social media posts.
Wie het aandurfde, kon op de Facebookpagina van Samen richting Nul
verkeersslachtoffers de belofte afleggen om zijn of haar telefoon in het
verkeer niet te gebruiken. Iedereen die de belofte aflegde, maakte kans
op een waardebon voor een ongestoord weekendje weg.

RIJDT OOK IN DE WINTER
Het is alweer bijna december: de maand van gezelligheid, etentjes en
lekker drinken. Een borrel mag, maar niet als u nog moet rijden. Om die
boodschap nog weer eens te benadrukken, voert het Rijk in de wintermaanden de Bob-campagne. Het VVBD ondersteunt die campagne met de
inzet van bioscoopreclame, posters, online banners en radio- en tv-spots
via RTV Drenthe.

Kijk voor meer informatie over de campagnes op
www.veiligbereikbaardrenthe.nl/veilig-gedrag/campagnes.
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Verhalen van politiemannen, wethouders en bewoners. Er gebeurt zoveel op het gebied van
verkeer, dat ook deze krant weer bomvol interessante verkeersverhalen staat. Maar er is ook
kort nieuws te melden. Leest u mee!

Whatsappen met de provincie
Wist u dat u de provincie sinds kort ook kunt Whatsappen met vragen? Zo ook uw vragen over het verkeer in Drenthe. Hoe? Voeg
het telefoonnummer 06 213 636 38 toe aan de contactlijst
van uw smartphone. Vervolgens opent u WhatsApp en start
u een nieuwe chat met de provincie Drenthe. De provincie
streeft ernaar om van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30
en 17.00 uur uw vraag binnen een uur te beantwoorden. Stelt
u een vraag buiten deze tijden? Dat ontvangt u een reactie zodra
het Klant Contact Centrum weer online is. Bellen of sms’en naar het
telefoonnummer is niet mogelijk. Suggesties, meningen of klachten
beantwoordt de provincie niet via WhatsApp. Deze kunt u telefonisch of
per e-mail doorgeven, zie www.provincie.drenthe.nl/melding.

ZOEK MEE EN MAAK KANS OP
EEN CADEAUPAKKET
‘DRENTSGOED’ T.W.V. € 50,-!

Woont u al een tijdje in Drenthe? En bent u een trouwe lezer van de
Verkeerskrant? Dan weet u misschien wel dat dit alweer de vijftiende
editie van de krant is. Het Verkeers- en Vervoersberaad geeft daarom drie
cadeaupakketten ‘DrentsGoed’ (vol Drentse lekkernijen) t.w.v. € 50,- weg!

RIJDT U MEE MET DE KANTOORBUS
TUSSEN ASSEN EN GRONINGEN?

Vol frustratie vaststaan in de file terwijl een
bult werk op u ligt te wachten. Herkenbaar? De
kantoorbus tussen Assen en Groningen biedt
de oplossing. De speciale bus rijdt tussen Assen
en Groningen en biedt dezelfde faciliteiten
als een standaard kantoor: een tafel, stopcontacten, wifi, beeldschermen, een printer, een
USB-aansluiting én koffie. Terwijl de rest van
Noord-Nederland vaststaat in de ochtendspits,
begint uw werkdag zodra u de kantoorbus

instapt. In Assen rijdt de bus via de bushaltes
van lijn 309 (Europaweg – Kloosterveen – ML
Kingweg). In Groningen rijdt de bus naar het
industrieterrein Europapark (Boumaboulevard).
De route eindigt (en begint) bij DUO. De bus
rijdt ’s ochtends twee ritten en aan het einde
van de middag ook.
Kijk voor meer informatie op
www.kantoorbus.nl.

APPEN VERBODEN OP DE FIETS
VANAF 1 JULI 2019
Op 1 juli 2019 is het zover: vanaf dan is appen op de fiets
verboden. Achter het stuur appen, is nu al verboden voor
bestuurders van motorvoertuigen, bromfietsen, snorfietsen
en gehandicaptenvoertuigen. Volgend jaar geldt dat ook voor
fietsers, bestuurders van trams en gehandicaptenvoertuigen
zonder motor.

Om kans te maken op de prijs moet u de woordzoeker hierboven oplossen.
De woorden in de puzzel hebben allemaal te maken met ‘verkeer’ en
‘Drenthe’. De woorden staan zowel horizontaal, verticaal als diagonaal.
Met de letters die overblijven, vormt u het woord waar wij naar op zoek
zijn. De oplossing stuurt u uiterlijk woensdag 19 december naar
info@veiligbereikbaardrenthe.nl. Succes!
AFLEIDING
AFSLAG
ASFALT
AUTOWEG
BERM
BOETE
BUSHALTE
DRENTHE

FIETSCONTROLE
FIETSPAD
GEMEENTE
GORDEL
HUB
IJZEL
INHALEN
INVOEGSTROOK

KOPLAMP
KRUISING
LESAUTO
MODDER
POLITIE
RIJGEDRAG
SNORFIETS
STOPLICHT

VERKEERSBORD
VERLICHTING
VOETGANGER
WEGHELFT
WINTERBAND
ZEBRAPAD

Onderzoeken Verkeers- en
Vervoersberaad Drenthe
Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) zet zich al jaren in om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de provincie te verbeteren. De website van Veilig Bereikbaar Drenthe en de Verkeerskrant
Drenthe zijn middelen om u hierover te informeren. Het VVBD wil graag weten wat u van deze twee middelen vindt en daarom wordt er de komende periode onderzoek naar gedaan.
VEILIG BEREIKBAAR DRENTHE
“Mijn naam is Caitlin Robaard en voor mijn scriptie doe ik onderzoek naar de website van Veilig Bereikbaar
Drenthe. Via een enquête wil ik meer te weten komen over wat u belangrijk vindt op zo’n website. Wilt u
mij helpen door de enquête in te vullen? Dat kan via www.vragenlijst-drenthe.nl.”
VERKEERSKRANT
“Vanaf februari 2019 start ik, Nathalie Ackermann, met mijn afstudeerstage bij de provincie Drenthe. Ik
zal mij bezighouden met de Verkeerskrant. Want, het VVBD is benieuwd naar wat u als lezer vindt van de
krant. Om die reden zet ik een lezersonderzoek op naar de Verkeerskrant. Daarbij kan ik uw hulp goed
gebruiken! Wilt u meewerken aan het onderzoek? Laat het dan weten door een mailtje te sturen naar
info@veiligbereikbaardrenthe.nl.”

COLOFON – VERKEERSKRANT VVB DRENTHE Deze Verkeerskrant verschijnt twee keer per jaar en is een uitgave van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe. Postbus 122, 9400 AC Assen Telefoon: (0592) 36 55 13
E-mail: info@veiligbereikbaardrenthe.nl Internet: www.veiligbereikbaardrenthe.nl Uitgave: november 2018 Oplage: 223.800 stuks Eindredactie: Provincie Drenthe, Senza Communicatie
Interviews: EenZaakVanCommunicatie Foto’s: Provincie Drenthe, tenzij anders vermeld Vormgeving: Studio Rob Pentinga, Haren Drukwerk: Koninklijke drukkerij Em. de Jong, Baarle-Nassau

