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Netwerk Fietsroutes Plus rond de stad Groningen (bron: Fietsstrategie 2016-2025)

Concrete doelstellingen
In de recent vastgestelde Fietsstrategie 2016-2025 zijn de doelstellingen van het fietsbeleid en de
Fietsroutes Plus (meer fietsers en meer veiligheid) concreter geformuleerd:
· Het aantal verplaatsingen per persoon en de afgelegde afstand per persoon stijgt met 10% ten

opzichte van 2014.
· De kwaliteit van de Fietsroutes Plus moet na realisatie door de gebruikers gemiddeld worden

beoordeeld met minimaal een 8 (in het kader van de planvorming van een Fietsroute Plus wordt
standaard een fietsenquête uitgevoerd. Na realisatie van de Fietsroute Plus zal een vergelijk-
baar belevingsonderzoek worden gedaan).

· Het aantal doden en ziekenhuisgewonden moet in 2020 met respectievelijk 47 en 34% zijn ge-
daald ten opzichte van 2002.
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1 INLEIDING

1.1 AANLEIDING EN DOEL
In de Provinciale Omgevingsvisie 2016-2020 staat als beleidsuitgangspunt omschreven dat
vanuit het oogpunt van duurzaamheid het fietsgebruik wordt gestimuleerd. Om die reden is de
provincie Groningen van plan om kwalitatief hoogwaardige fietsroutes (Fietsroutes Plus) aan te
leggen tussen de grootste forenzen kernen en de stad Groningen. De Beleidsnota Fiets (die
momenteel wordt geactualiseerd) haakt hierop in en beoogt naast meer gebruik van de fiets ook
het veiliger maken van het (brom)fietsverkeer. Een belangrijke beleidslijn is dan ook het ontwik-
kelen en realiseren van een netwerk van Fietsroutes Plus rond de stad Groningen (zie neven-
staande afbeelding).

Ook in de (in 2013 geactualiseerde) Netwerkanalyse van de Regio Groningen-Assen is aange-
geven speelt het Fietsroute Plus netwerk een belangrijke rol, met name vanwege de potentie
van de elektrische fiets. Tevens wordt ingezet op het verbeteren van de aansluiting van de
Fietsroutes Plus in de Stad Groningen.

Onder een Fietsroute Plus wordt verstaan: een hoogwaardig fietspad waarbij de fietser extra
kwaliteit wordt geboden op de aspecten comfort, breedte en doorstroming. Achterliggend doel is
dat een Fietsroute Plus een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verbetering van de concur-
rentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto. Fietsroutes Plus worden dan ook ingezet op
die relaties waar een grote vervoerspanning zit en waar het (potentieel) fietsgebruik hoog is (af-
standen tot 15 km). Daarnaast moet met de realisatie van een Fietsroute Plus een belangrijke
bijdrage geleverd worden aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

Van het beoogde netwerk zijn inmiddels twee Fietsroutes Plus gerealiseerd (Groningen-Zuid-
horn en Groningen-Bedum). Het is de bedoeling om in 2016 nog te starten met de aanleg van
de Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer en Groningen-Haren en in 2017 met de Fietsroute Plus
Groningen-Winsum. In het collegeprogramma 2015-2019 is vastgelegd dat in de komende peri-
ode de overige nog geplande Fietsroutes Plus worden gerealiseerd, waaronder Groningen -
Leek.

Voor deze Fietsroute Plus is in de afgelopen periode de verkenningsfase conform de provinci-
ale MIT systematiek uitgevoerd. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verkennings-
fase.
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Workshop in Gaveborg Oostwold

Werkwijze en opzet rapport
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1.2 PROCES
Het collegeprogramma 2015-2019 van de provincie Groningen is gestoeld op vertrouwen en
openheid. In het collegeprogramma gaat veel aandacht uit naar een provinciale overheid die in
gesprek gaat met de inwoners en gebruikers en ruimte geeft aan initiatieven. De provincie wil
samen werken aan een vertrouwensband door inwoners of organisaties waar mogelijk in een
vroeg stadium te betrekken bij beleid.

Co-creatie
In het proces voor de totstandkoming van de Fietsroutes Plus is dan ook vanaf de allereerste
route Groningen-Zuidhorn gewerkt op basis van het principe co-creatie. Dit principe is ook toe-
gepast in het gevolgde proces voor de Fietsroute Plus Groningen-Leek. Er is een interactief
proces in gang gezet, waarbij gebruikers, bewoners en belanghebbenden gezamenlijk met de
adviseurs van de gemeenten Groningen, Noordenveld en Leek, de provincie Groningen en
Drenthe en de politie hebben nagedacht over de Fietsroute Plus:
· Als eerste stap in het proces is een fietsenquête op de huidige route gehouden (uitgevoerd

op 3 oktober 2014).
· Op 3 december 2014, 31 maart 2015, 16 december 2015 en 21 april 2016 zijn workshops

en/of informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor belangenorganisaties, frequente fiet-
sers , aanwonenden en deskundigen. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de knelpunten in
beeld gebracht en is nagedacht over alternatieven voor de Fietsroute Plus, terwijl tijdens de
tweede bijeenkomst in 2015 een mogelijke fietsroute door het Leekstermeergebied centraal
stond. Tijdens de bijeenkomst op 21 april 2016 zijn de kansrijke alternatieven beoordeeld.

· In het proces werd al snel duidelijk dat het belangrijk is de grootste groep gebruikers (scho-
lieren) goed te raadplegen. Scholieren melden zich namelijk niet aan voor workshops en
dergelijke. Daarom zijn scholieren geraadpleegd door het bezoeken van regionale scholen-
gemeenschappen. In het vervolgtraject worden scholieren opnieuw betrokken.

· Om grondeigenaren tussen Groningen en Leek niet in een later stadium te confronteren met
een tracé dat mogelijk (deels) over hun grond loopt, worden ze apart uitgenodigd voor de in-
loopbijeenkomst verkenningsfase. In overleg met hen worden nadere afspraken te maken
over verdere betrokkenheid in het vervolgtraject.

· In het proces is samen opgetrokken en afgestemd met het project Gebiedsontwikkeling Zui-
delijk Westerkwartier.

Met deze werkwijze is de kennis van burgers en organisaties zo veel mogelijk benut en draag-
vlak gecreëerd. Co-creatie heeft in dit project dan ook geleid tot betere voorstellen en tot meer
waardering en enthousiasme.

Werkwijze verkenning
Om te komen tot de beste oplossing is een zorgvuldig planproces gevolgd (zie nevenstaande
afbeelding). Als eerste stap is een analyse uitgevoerd van de huidige situatie (netwerk, gebruik,
knelpunten) en relevante omgevingsaspecten. Vervolgens is in workshops, met enquêtes en in
overleg met betrokken instanties en organisaties zo veel mogelijk informatie verzameld en zijn
oplossingsrichtingen verkend. Op basis van deze informatie zijn alternatieven uitgewerkt voor
de Fietsroute Plus Groningen-Leek. Deze alternatieven zijn vervolgens beoordeeld. Uit deze
beoordeling is een voorkeursalternatief voor de Fietsroute Plus naar voren gekomen.

Het resultaat van deze werkwijze is een advies van het projectteam met welk tracé de doelstel-
lingen die ten grondslag liggen aan het concept Fietsroute Plus (meer fietsers en meer veilig-
heid) het beste behaald kunnen worden. Dit resulteert uiteindelijk in een planuitwerkingsbesluit
van Provinciale Staten

1.3 OPZET RAPPORT
De hierboven beschreven werkwijze vormt de basis van voorliggende tussenrapportage (zie ne-
venstaande afbeelding). In de hoofdstukken 2 t/m 4 worden achtereenvolgens de analyse, de
alternatievenontwikkeling en de beoordeling beschreven. Uiteindelijk resulteert dit in hoofdstuk
5 in het advies van het projectteam. In hoofdstuk 6 wordt tot slot een doorkijk gegeven op het
vervolg, de planuitwerkingsfase.
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Verschillende fietsroutes op de corridor Leek-Groningen

Vrijliggende fietspaden (Bron: Top10NL)

Ongelijkvloerse kruisingen belangrijke verkeersaders

2017
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2 INVENTARISATIE EN ANALYSE

2.1 NETWERK EN INRICHTING
Op de meeste corridors richting de stad Groningen liggen de fietsroutes naast een provinciale
weg of als een voormalige provinciale weg in het landschap (Winsum, Bedum, Zuidhorn, Ha-
ren). De corridor Leek-Groningen vormt hierop een uitzondering. Er is geen sprake van een pro-
vinciale weg rechtstreeks naar de stad en mede daardoor is er geen eenduidige hoofdfiets-
route. Hierdoor is sprake van een diffuus karakter van het fietsverkeer tussen Groningen en
Leek: fietsers maken gebruik van verschillende routes op de corridor1 (zie nevenstaande afbeel-
ding). Dit blijkt ook uit de resultaten van de tellingen en enquête (zie paragraaf 2.2).

Daarnaast is er nauwelijks sprake van vrijliggende fietsinfrastructuur. Grotendeels wordt
gebruik gemaakt van erftoegangswegen (gemengd gebruik). Alleen routedeel A langs het Leek-
stermeer bestaat grotendeels uit een vrijliggend fietspad (zie nevenstaande afbeelding).

De relatie Groningen - Leek is een verbinding die – gelet op de afstand – goed met de fiets is af
te leggen. De belangrijkste bestemmingen in de Stad (op basis van de fietsenquête, zie para-
graaf 3.4) liggen op circa 15 kilometer (hemelsbreed) van diverse vertrekpunten in Leek. Van-
wege van de ligging van het Leekstermeer centraal tussen Leek en Groningen is er op alle mo-
gelijke routes echter sprake van een relatief hoge omrijfactor. De werkelijk te rijden afstand
bedraagt circa 20 kilometer (gemiddelde omrijfactor circa 1,25).

Kenmerkend voor de corridor tussen Groningen en Leek is de aanwezigheid van infrastructu-
rele barrières. Dit betreft de A7, de N372 en de diverse vaarwegen (Leeksterhoofddiep, Mun-
nikesloot). In nevenstaande afbeelding is de ligging van de bestaande ongelijkvloerse kruisin-
gen (viaducten en bruggen) weergegeven. Voor de verkenning van nieuwe fietsroutes tussen
Groningen en Leek is het van belang om rekening te houden met de ligging en kwaliteit van
deze kruisingen en of deze kunstwerken – gelet op het beoogde kwaliteitsniveau Fietsroute
Plus – verbeterd moeten worden.

Kruising Munnikesloot (parallel aan Rijksweg A7)

1 In bijlage 2 is een uitgebreide analyse van de inrichting van de huidige fietsroutes, de knelpunten en de kansen opge-
nomen.
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Pendel naar gemeente Groningen (links) en Leek (rechts) (x 1.000 forenzen)

Herkomst fietsers per postcodegebied (bron: Fietsenquête 2014)

Bestemming fietsers per postcodegebied (bron: Fietsenquête 2014)
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2.2 POTENTIE
Het potentiële gebruik van de Fietsroute Plus Groningen - Leek is onder andere afhankelijk van
de omvang van het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer. Daarnaast is er – vanwege
de ligging in het Leekstermeergebied – sprake van potentieel recreatief medegebruik.

Uit werknemersgegevens van het CBS is af te leiden dat de woon-werkrelatie tussen de ge-
meente Groningen en Leek in totaal circa 2.900 dagelijkse pendelbewegingen betreft. Op basis
van gedetailleerde gegevens van DUO blijkt dat er ruim 1.000 scholieren/studenten aanwezig
zijn op de relatie Groningen-Leek (zie onderstaande tabel). De bruto potentie voor utilitair ge-
bruik bedraagt op basis hiervan circa 3.900 unieke verkeersdeelnemers. Dit betreft circa 7.800
fietsbewegingen.

Relaties woon-school tussen Groningen en Leek (bewerking van DUO)
Woonplaats Bestemming VO MBO2 HO
Leek Groningen/Haren 97
Overige dorpen gemeente Leek3 Groningen/Haren 105
Groningen Leek 1
Overige dorpen gemeente Leek Leek 36
Leek (gemeente) Groningen 490 308
Totaal 239 490 308

2.3 GEBRUIK
Voor inzicht in het werkelijke gebruik van de fietsverbindingen tussen Groningen en Leek is in
oktober 2014 een fietsenquête gehouden (met als resultaat ruim 100 respondenten). Hierin zijn
de volgende conclusies getrokken (zie onderstaande afbeeldingen):
· 63% van de geënquêteerden blijkt een van de routes vaker dan vier keer per week te ge-

bruiken en 19% 2-4 keer per week. Tevens blijkt dat – gevraagd naar het reismotief – de
route een belangrijke woon-werkroute (64%) en woon-schoolroute (24%) is.

· De meeste fietsers hebben als belangrijkste herkomstgebied de woongebieden Leek, Nietap
en Tolbert (circa 70%) en de tussenliggende dorpen Midwolde, Lettelbert en Oostwold (circa
15%). De ‘tegenspits’ (fietsers met Leek/Tolbert als bestemming) bedraagt ruim 10%.

· De meeste fietsers hebben als eindbestemming de zuidelijke wijken (circa 45%) en het cen-
trum van Groningen (circa 20%). Hier liggen veel scholen en grote werklocaties.

· Het overgrote deel van de fietsers fietst via de noordkant van het Leekstermeer (circa 90%).
Voor het gedeelte Leek - Lettelbert zijn er twee veelgebruikte routes (Hoofdstraat en fietspad
Leekstermeer) evenals voor het gedeelte Lettelbert - Groningen (Hoofdstraat en zuidzijde
A7).

Reismotief (bron: Fietsenquête 2014)     Frequentie (bron: Fietsenquête 2014)

2 Dit getal is een schatting, omdat de gegevens van DUO geen onderscheid maken naar vestiging. In de schatting is
enkel de voltijd beroepsopleidende leerweg (BOL) meegenomen, waarbij ervan uit is gegaan dat het overgrote deel
mbo-studenten uit Leek de opleiding volgt in de vestigingen in de stad Groningen.
3 Dit betreft de overige dorpen in de gemeente Leek die in meer of mindere mate gebruik maken van dezelfde fietsrou-
tes (Enumatil, Lettelbert, Midwolde, Oostwold, Tolbert en Zevenhuizen).
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Fietstellingen tussen Leek en Groningen (werkdag gemiddelden)
(bron: fietstellingen provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen)

Gebruik routedelen tussen Leek en Groningen (bron: Fietsenquête 2014)

Betrokkenheid verkeersdeelnemers bij ongevallen
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Tevens is door de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen de intensiteit van
het fietsverkeer gemeten op diverse plekken (zie afbeelding op de volgende pagina). In 2013 is
een specifieke meting uitgevoerd op de fietspaden ten noorden van het Leekstermeer4. Hieruit
blijkt dat de gemiddelde etmaalintensiteit op een werkdag rond de 600-700 fietsbewegingen per
werkdagetmaal betreft (optelling van de routes A+C en F+E). Dit betreft naar verwachting gro-
tendeels utilitaire fietsers (forenzen en scholieren). Op fietsroutes ten zuiden van het Leekster-
meergebied (Hooiweg en Brunlaan) bedraagt het aantal fietsers respectievelijk 60 en 250 fiets-
bewegingen per werkdagetmaal (tellingen 2013/2014). Dit betreft echter naar verwachting meer
recreatieve fietsers en utilitaire fietsers op andere relaties dan Groningen-Leek.

Op basis van deze gegevens wordt er van uitgegaan dat in het studiegebied sprake is van circa
1.000 fietsbewegingen per werkdagetmaal die in meer of mindere mate gebruik kunnen gaan
maken van de Fietsroute Plus Groningen-Leek.

2.4 VERKEERSVEILIGHEID
Over de periode 2003-2013 zijn in het studiegebied (buiten de bebouwde kom van Leek en Gro-
ningen) 29 ongevallen geregistreerd waarbij fietsers en/of bromfietsers zijn betrokken, waarvan
17 met letsel. Er heeft zich één dodelijk ongeval voorgedaan. Als het gaat om de betrokkenheid
van verkeersdeelnemers blijkt dat bij circa twee derde van de ongevallen fietsers betrokken zijn
(66%). Bij ruim de helft van de ongevallen was gemotoriseerd verkeer betrokken (55%). Het
grootste deel hiervan betrof ongevallen tussen auto’s en fietsers (zie nevenstaande afbeelding).

In onderstaande tabel is weergegeven op welke locaties de ongevallen hebben plaatsgevon-
den. Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
· Op het fietspad langs het Leekster Hoofddiep hebben zich geen ongevallen voorgedaan.
· De meeste ongevallen vonden plaats op de Hoofdstraat Oostwold/Hoendiep. Dit is een tra-

ject waarop de intensiteit van het autoverkeer het hoogst is en sprake is van gemengd ge-
bruik (en op het Hoendiep veel vrachtverkeer).

· Op de overige trajecten is eveneens sprake van gemengd gebruik. Het aantal ongevallen is
echter substantieel lager, wellicht als gevolg van de lagere intensiteit van het autoverkeer en
geen grote hoeveelheden vrachtverkeer.

· Er is geen sprake van concentratie van ongevallen op specifieke locaties of kruispunten.
· Het aantal ongevallen waarbij een bromfietser is betrokken in relatie tot het totaal aantal

(brom)fietsers is relatief hoog.

Aantal ongevallen per traject (2003-2013)
Traject Totaal Fiets Bromfiets
Hoofdstraat Midwolde 29 1 2
Pasop 10 2 0
Hoofdstraat Oostwold/Hoendiep 110 8 7
Matsloot 21 3 1
Fietspad Leekster Hoofddiep 2 0 0
Route Roderwolde 17 4 1
Totaal 189 18 11

4 Circa 90% van de respondenten uit de fietsenquête 2014 geeft aan een route ten noorden van het Leekstermeer te
nemen. Met deze tellingen is het grootste deel van het aantal utilitaire fietsbewegingen tussen Leek en Groningen in
beeld gebracht.
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Locaties belangrijkste knelpunten op de fietsroutes Leek – Groningen

Kwaliteitscriteria Fietsroute Plus (Bron: Beleidsnota Fiets 2012-2019)
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2.5 KNELPUNTEN
Op basis van de fietsenquête, een schouw met de projectgroep en de kennis van frequente ge-
bruikers, experts en bewonersorganisaties (door middel van een workshop op 3 december
2014) is een knelpuntenanalyse uitgevoerd. De kwaliteitseisen voor Fietsroutes Plus zijn daarbij
als leidraad gehanteerd.

In onderstaande tabel en nevenstaande afbeelding zijn de belangrijkste knelpunten samenge-
vat. Opvallend is dat de meeste knelpunten gerelateerd zijn aan verkeersonveilige en oncomfor-
tabele situaties en routes. Meest in het oog springende aspecten:
· De onveilige en oncomfortabele situatie van gemengd fietsverkeer op de gehele Hoofdstraat

tussen Leek en Groningen (1).
· Kruisingen met hoofdinfrastructuur (N372 rotonde Midwolde, diverse wegen rond de aanslui-

ting en P+R Hoogkerk). Deze kruisingen worden als onveilig ervaren vanwege de hoge in-
tensiteiten van auto- en busverkeer (2 en 4).

· Oncomfortabele locaties en routes (te smalle brug over de Munnikesloot en hinder op fiets-
routes direct langs de A7) (3 en 5).

Overzicht belangrijkste knelpunten op de fietsroutes Leek – Groningen
Locatie Knelpunt Kansen Fietsroute Plus
1 Gehele

Hoofdstraat
Veiligheid/comfort:
· Geen eigen infrastructuur: fietsers

gemengd met overig verkeer
· Hoendiep: veel vrachtverkeer
· Veel kruisend verkeer

Geen: fysiek ruimte sterk beperkt door
bebouwing, vaarweg en bomen

2 Rotonde
Midwolde

Veiligheid: Onveilige kruising en barriè-
rewerking N372 op belangrijk aanlan-
dingspunt Leek

Veiliger maken van bestaande kruising
(al dan niet ongelijkvloers)

3 Brug
Munnike-
sloot

Comfort: Fietsbrug over Munnikesloot
te smal en te dicht op A7

Realiseren nieuwe fietsbrug over de
Munnikesloot

4 Aansluiting
en P+R
Hoogkerk

Veiligheid: onveilige kruising diverse
verkeersstromen op belangrijk aanlan-
dingspunt Groningen

Veiliger maken van bestaande of reali-
seren van nieuwe kruisingen (al dan
niet ongelijkvloers)

5 A7 Comfort/veiligheid: Hinder vanwege lig-
ging nabij A7 (verblinding/lawaai)

Vergroten afstand en/of afscherming
tussen A7 en fietsroute

6 Rotonde
Westpoort

Veiligheid: Slechte zichtbaarheid van
fietspad door ontbrekende verlichting

Realiseren van extra verlichting op at-
tentiepunten

7 Kruising
Hooilanden -
Hoofdstraat

Veiligheid: onoverzichtelijke kruising Verbeteren overzichtelijkheid kruising

8 Viaduct
Roderwol-
derdijk

Veiligheid/comfort:
· Onveilige kruising met vrachtver-

keer Suikerunie
· Relatief steil viaduct
Rechtstreeksheid: omrijbeweging

· Ontvlechten verkeersstromen
· Vervangen kruising A7 door fiets-

tunnel of -viaduct

9 Rotonde
Van Zwe-
denlaan

Veiligheid: onoverzichtelijke kruising,
fietsers komen uit onverwachte hoek

Verbeteren overzichtelijkheid kruising
(stedelijk fietsnetwerk)
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2.6 OMGEVINGSANALYSE
Bij het plannen en ontwerpen van (nieuwe) infrastructuur is het belangrijk om al in een vroeg
stadium rekening te houden met allerlei relevante omgevingsaspecten. Juist in de verkennings-
fase worden keuzes gemaakt waarbij een bepaald niveau van gebiedskennis niet mag ontbre-
ken. Het uitvoeren van een breed omgevingsonderzoek is daarom een essentieel onderdeel in
het gehele planproces.

Daarom is al in dit stadium van de planvorming een brede en integrale analyse van relevante
omgevingsaspecten binnen het studiegebied uitgevoerd. In het vervolgtraject zal deze inventari-
satie worden aangevuld en uitgewerkt. Het doel van deze inventarisatie is vierledig:
· Het verkrijgen van inzicht in de situatie ter plaatse van het studiegebied;
· Bouwstenen voor het opstellen van alternatieve routes;
· Toetsingskader voor de vergelijking van de alternatieven en het selecteren van een voor-

keursalternatief (naast de kwaliteitseisen Fietsroute Plus);
· Een inschatting van de haalbaarheid van het voorkeursalternatief en een indicatie van even-

tueel benodigd vervolgonderzoek.

In nevenstaande afbeelding en onderstaande tabel is samengevat welke omgevingsaspecten
relevant zijn voor de ontwikkeling van de Fietsroute Plus Groningen - Leek. In bijlage 1 zijn
kaartbeelden per deelaspect opgenomen.

Relevante omgevingsaspecten Fietsroute Plus Groningen - Leek
Omgevingsaspect Relevante waarden en belemmeringen
Bodemopbouw en water · Waterwinning Nietap

· Waterbergingsgebied Roden-Norg (beekdal Peizerdiep)
· Leeksterhoofddiep/Munnikesloot Basistoervaartnet

Archeologie · Veenterpengebied Polder Matsloot
· Monumenten Midwolde, Lettelbert, Oostwold

Aardkundige waarden · Pingoruïnes/dobbes Roderwolde
· Glaciale rug Lettelbert

Landschap en cultuurhistorie · Wegdorpenlandschap met houtsingels / op laagveen
· Esdorpenlandschap (Roderwolde/Leutingewolde)
· Rijksmonumenten (gebouwen)
· Landgoed Nienoord
· Grensdijk Groningen Drenthe (15e eeuw)

Natuur · Natura 2000 gebied Leekstermeer
· Ecologische hoofdstructuur (EHS)
· Overige bos- en natuurgebied buiten EHS

Kabels en leidingen · Hoogspanningsleiding (TenneT)
· Hogedrukgasleidingen (Gasunie)
· Waterleiding (Waterbedrijf Groningen)
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2.7 RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
In het studiegebied voor Fietsroute Plus Groningen-Leek spelen diverse ruimtelijke ontwikkelin-
gen. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven.

# Ontwikkeling Initiatiefnemer Beschrijving raakvlakken
1 Maatregelen buscorridor

West (P+R Hoogkerk)
Provincie Groningen
Aanpak Ring Zuid

· Aanpassingen rotondecomplex aanslui-
ting A7 Hoogkerk

· Onderdoorgang Eemsgolaan
· Bus op- en afrit A7 P+R Hoogkerk

2 Uitbreiding P+R Hoogkerk
en Hotel Van der Valk

Gemeente Groningen en
Tynaarlo/Van der Valk

· Uitbreiding van P+R Hoogkerk met circa
450 parkeerplaatsen

· Nieuwbouw Hotel Van der Valk
3 Gebiedsontwikkeling Kra-

nenburg Zuid
Gemeente Tynaarlo · Ontwikkeling bedrijventerrein zuidzijde

A7
4 Ontsluitingsweg Ter Borch Gemeente Tynaarlo · Realisatie van nieuwe wegverbinding tus-

sen P+R Hoogkerk en nieuwbouwwijk
Ter Borch

5 Maatregelen buscorridor
West (Leek)

Provincie Groningen · Aanpassing rotondes aansluiting A7 Leek
en P+R Leek

· Reconstructie rotonde Midwolde
· Oversteek Oude Zuiderweg
· Reconstructie rotonde N372-Euroweg

(oostelijke bypass)
6 Fietstunnel Brunlaan Provincie Drenthe · Realisatie van een nieuwe fietstunnel

voor kruisend fietsverkeer N372
7 Robuuste verbindingszone

Leekstermeergebied - Let-
telberterdiep

Provincie Groningen · Voorkomen doorsnijding van ecologische
verbindingszones

8 Ecologische verbindings-
zone Reitdiep – Leekster-
meergebied

Provincie Groningen · Voorkomen doorsnijding van ecologische
verbindingszones

9 Gebiedsontwikkeling Zui-
delijk Westerkwartier

Provincie Groningen · Voorkomen conflicterende belangen en
ontbreken van samenhang
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Onderscheidende alternatieven (middendeel)

Gewenste routedelen tussen Leek en Groningen (bron: Fietsenquête 2014)

Geschetste alternatieven



339976, revisie 2.0
Pagina 19 van 36

3 ALTERNATIEVEN

3.1 ALTERNATIEVEN MIDDENDEEL
Samen met gebruikers, bewonersorganisaties en deskundigen (zie § 3.1.1 en 3.1.2) is een ver-
kenning uitgevoerd naar kansrijke routes voor de Fietsroute Plus tussen Groningen en Leek. Op
basis van een beoordeling van het doelbereik zijn er voor het middendeel vier onderscheidende
hoofdalternatieven gedefinieerd (zie nevenstaande afbeelding):
1. Hoofdstraat;
2. Langs de A7;
3. Leekstermeer;
4. Roderwolde.

Dit betreffen alternatieven op hoofdlijnen met als doel het maken van een goede afweging om-
trent de beste route voor een Fietsroute Plus tussen Groningen en Leek (voorkeursalternatief).
Bovenstaande alternatieven zijn hiervoor voldoende onderscheidend qua doelbereik en milieu-
effecten. Nadere uitwerking en detaillering van de benodigde maatregelen vindt plaats in de
planuitwerkingsfase.

3.1.1 INPUT GEBRUIKERS, BEWONERS EN DESKUNDIGEN

Fietsenquête
In de fietsenquête 2014 is aan respondenten de vraag voorgelegd waar de Fietsroute Plus tus-
sen Groningen en Leek zou moeten komen te liggen. De reacties op deze vraag is vertaald
naar een percentage per routedeel (zie nevenstaande afbeelding). Hieruit blijkt dat de voorkeur
uitgaat naar het verbeteren van de routes ten zuiden van de A7 en ten noorden van het Leek-
stermeer. Dit is tevens de meest gebruikte routes (dit blijkt zowel uit de tellingen als uit de fiets-
enquête). De routedelen ten noorden van de A7 (Pasop en Hoofdweg Oostwold/Hoendiep) en
ten zuiden van het Leekstermeer worden minder vaak genoemd (en ook minder gebruikt). Daar-
naast wordt door enkele respondenten een nieuwe route direct langs de zuidkant van het Leek-
stermeer genoemd.

Workshop frequente fietsers en bewonersorganisaties
In een workshop met frequente fietsers en bewonersorganisaties (december 2014) is gevraagd
om oplossingen te formuleren voor de verschillende knelpunten op de route en op basis hiervan
tracés te ontwerpen voor een mogelijke Fietsroute Plus tussen Groningen en Leek. De aange-
dragen oplossingen bestaan uit de volgende categorieën van maatregelen (zie nevenstaande
afbeelding):
· Routes via bestaande fietspaden en deze opwaarderen tot Fietsroute Plus kwaliteit;
· Routes via bestaande wegen met gemengd gebruik waarbij de inrichting zo veel mogelijk

wordt aangepast op de fiets (bijvoorbeeld inrichting als fietsstraat of met afzonderlijk fiets-
pad);

· Routes via nieuw aan te leggen fietspaden die voldoen aan Fietsroute Plus kwaliteit;
· Oplossingsrichtingen voor enkele cruciale kruisingen tussen fietsverkeer en overige ver-

keersstromen. Op deze locaties is een gelijkvloerse kruising niet mogelijk (Rijksweg A7) of
mogelijk minder gewenst (N372, vaarroute Munnikesloot, routes voor vrachtverkeer etc.):
A. rotonde Midwolde;
B. brug Munnikesloot;
C. viaduct Roderwolderdijk;
D. rotondecomplex en P+R Hoogkerk.
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De route via de Hoofdweg Oostwold/Hoendiep werd in deze sessie niet gezien als een kansrijke
oplossingsrichting voor de Fietsroute Plus. Als argument werd genoemd dat de objectieve en
subjectieve onveiligheid op dit routedeel niet te verbeteren is door het ontbreken van de fysieke
ruimte voor een vrijliggende fietsstructuur/bredere rijbaan.

Ook zijn er geen routes ten zuiden van het Leekstermeergebied aangegeven als kansrijke op-
lossingsrichting. Achterliggende reden kan zijn dat deze route weinig gebruikt wordt door fiet-
sers tussen Leek/Tolbert en Groningen. Dit blijkt ook uit de resultaten van de fietsenquête.

Schetsatelier deskundigen
In een schetsatelier met deskundigen (maart 2015) zijn routeconcepten verkend voor de Fiets-
route Plus. Uitgangspunt was het ontwerpen van een vanuit landschappelijk oogpunt eendui-
dige route tussen Groningen en Leek, rekening houdend met de uitgangspunten van Fietsroute
Plus (directheid, veiligheid, samenhang, comfort, aantrekkelijkheid). Dit heeft geresulteerd in de
volgende routeconcepten die hieronder nader worden toegelicht:
· Snelwegroute F7;
· Achterpad;
· Natuurroute;
· Netwerkroute (één netwerk van meerdere routes).

Snelwegroute F7
· Route volledig langs de snelweg
· Bundeling van infrastructuur
· Hiërarchisch de tweede lijn in de bundel
· Op kruisingen is de fietsroute de hoofdroute
· Autonome lijn ten opzichte van het landschap
· Ter hoogte van de bestaande weg is de auto te gast

Achterpad
· Route langs de achterkant van het landschap
· Geen autonome lijn, reageert op lokaal landschap

en elementen zoals kades, kavels, sloten etc.
· Cultuurlandschap (vs. snelweg- en natuurlandschap)
· Ligt op de grens van de EHS
· Zicht op dorpen, natuur en landbouw

Natuurroute
· Verknopen van natuurgebieden: kralen aan ketting
· Landschap loopt door tot aan het fietspad
· Panoramabeeld: fietspad autonoom, zwevend,

dijkje, brede berm
· Natuurbeleving: smalle berm, verticaal alignement

volgt maaiveld, natuur loopt door tot aan fietspad.

Netwerkroute
· Knooppunten in het netwerk
· Veel gezichten, niet scherp begrensd
· Makkelijk aan te passen
· Maatwerk, lokale oplossingen
· Ruimtelijk ondergeschikt vormgegeven.
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3.1.2 BESCHRIJVING ALTERNATIEVEN
Hieronder zijn de vier alternatieven op hoofdlijnen beschreven en voorzien van een eerste indi-
catie van de mogelijke inrichting.

Alternatief 1. Hoofdstraat (middendeel F):
Deze route via de Hoofdstraat en Hoendiep (60 km weg) wordt in de huidige situatie door een
deel van de fietsers tussen Groningen en Leek gebruikt, maar wordt als onveilig gewaardeerd
vanwege het gemengde gebruik. Door de bestaande infrastructuur op te waarderen (bijvoor-
beeld aanpassen wegmarkering op de Hoofdstraat) en daar waar mogelijk vrijliggende routede-
len aan te leggen naast de Hoofdstraat kan naar verwachting de hoofddoelstelling ‘meer veilig-
heid’ worden behaald. Wel is sprake van ‘omrijden’ waardoor het de vraag is of de doelstelling
‘meer fietsers’ kan worden gehaald.

Aanpassen wegmarkering

Vrijliggend fietspad langs de Hoofdstraat

Alternatief 2. Langs de A7 (middendeel E):
De route langs de A7 wordt in de huidige situatie door de meeste fietsers tussen Groningen en
Leek gebruikt. Door de bestaande infrastructuur op te waarderen en daar waar nodig vrijlig-
gende routedelen aan te leggen kan naar verwachting de hoofddoelstelling ‘meer fietsers’ en
‘meer veiligheid’ worden behaald.

Fietsstraat op parallelweg A7 (inclusief obstakelvrije zone A7)

Vrijliggend fietspad langs parallelweg A7 (inclusief obstakelvrije zone A7)
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Alternatief 3. Leekstermeer (middendeel H):
Deze route is kansrijk omdat het een veiligere en snellere fietsroute biedt dan de huidige situa-
tie. Hierdoor kunnen de hoofddoelstellingen ‘meer fietsers’ en ‘meer veiligheid’ het beste wor-
den behaald. Belangrijke kanttekening is dat deze route door het Natura 2000-gebied Leekster-
meer gaat en mogelijke negatieve effecten heeft op de aanwezige natuurwaarden.

Nieuw fietspad over bestaande dijk in het Leekstermeergebied

Alternatief 4. Roderwolde (middendeel G):
De route via Roderwolde wordt in de huidige situatie minder gebruikt, maar is wel kansrijk als
route tussen de meer zuidelijke wijken van Leek en Groningen. Daarnaast biedt de te realiseren
fietstunnel Brunlaan in de N372 kansen voor een snellere route richting de zuidelijke wijken van
Groningen. Door de bestaande infrastructuur op te waarderen (o.a. verbreden van bestaande
fietspaden) en nieuwe routedelen aan te leggen kan naar verwachting de hoofddoelstelling
‘meer fietsers’ en ‘meer veiligheid’ worden behaald.

Verbreden bestaand fietspad

3.2 AANSLUITING STEDELIJK FIETSNETWERK GRONINGEN EN LEEK
De Fietsroute Plus tussen Groningen en Leek moeten logisch aansluiten op het stedelijk fiets-
netwerk van Groningen en Leek/Tolbert. Dit is afhankelijk van de ligging van de belangrijkste
herkomsten en bestemmingen en het stedelijk fietsnetwerk in Groningen en Leek (met name de
hoofdfietsroutes) en het actuele gebruik van de routedelen (zie hiernaast en paragraaf 2.3). Op
basis hiervan zijn de volgende aanlandingspunten gedefinieerd:
· Leek – Schilhoek/Landgoed Nienoord: Deze locatie is bij uitstek geschikt als verzamel-

punt van diverse fietsstromen vanuit het centrumgebied Leek/Nietap en een groot deel van
Leek (utilitair) maar ook voor recreatieve fietsers.

· Leek – Rotonde Midwolde: Veel fietsers vanuit het westelijk deel van Leek en Tolbert fiet-
sen hierlangs naar Groningen. Deze fietsers maken veelal gebruik van de westelijke of oos-
telijke parallelweg van de Midwolderweg (N372) in Leek of de Hoofdstraat vanuit Tolbert.

· Groningen – P+R Hoogkerk: Rond P+R Hoogkerk is een goede aansluiting mogelijk op de
hoofdfietsroute langs de Peizerweg richting de binnenstad. Daarnaast ontstaat de mogelijk-
heid om de route door te trekken richting Martini Ziekenhuis en de zuidelijke wijken.

De route Hoendiep in Groningen is een minder belangrijk aanlandingspunt. De belangrijke be-
stemmingen liggen namelijk in het centrum en zuidelijke wijken van Groningen. De route via het
Hoendiep is voor deze bestemmingen een omweg.

De aanlanding op het stedelijk fietsnetwerk van Groningen en Leek hangt sterk af van de beoor-
deling van de alternatieven op het middendeel (zie hoofdstuk 4). De definitieve keuze voor de
wijze waarop de aanlanding wordt vormgegeven zal in de planuitwerkingsfase nader worden
uitgewerkt. In hoofdzaak betreft dit een afweging tussen het opwaarderen van bestaande infra-
structuur en het realiseren van nieuwe infrastructuur.
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Aanlanding Leek (bron: gemeente Leek)

Aanlanding Groningen (bron: Fietsstrategie 2015-2025 gemeente Groningen)
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NB voor de vervolgroutes in Leek en Groningen zijn alleen de meest rechtsstreekse routes weergegeven. In de
planuitwerkingsfase zullen alle mogelijke vervolgroutes nog nader onderzocht en onderling afgewogen worden

Belangrijkste relaties tussen Groningen en Leek
A. Tolbert – Martinitoren
B. Tolbert – Gomarus College
C. Rotonde Auwemalaan – Martinitoren
D. Rotonde Auwemalaan – Gomarus College
E. Oostindie – Martinitoren
F. Oostindie – Gomarus College

Gemiddelde, minimale en maximale omrijfactor per alternatief
Alternatief middendeel Minimale

omrijfactor
Gemiddelde
omrijfactor

Maximale
omrijfactor

Alle routes 1,11 1,22 1,39

1. Hoofdstraat 1,11 1,24 1,39
2. Langs de A7 1,12 1,21 1,31
3. Leekstermeer 1,13 1,15 1,18
4. Roderwolde 1,25 1,27 1,30
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4 BEOORDELING ALTERNATIEVEN

In dit hoofdstuk worden de vier alternatieven voor het middendeel beoordeeld op de volgende
aspecten:
· Kwaliteitseisen Fietsroute Plus;
· Natuur en overige omgevingsaspecten;
· Kosten.

In de beoordeling zijn de kansrijke alternatieven onderling met elkaar vergelijken. In principe
wordt alleen het middendeel beoordeeld. Daar waar nodig wordt ook de aanlanding in de beoor-
deling betrokken (bijvoorbeeld bij de beoordeling van de rechtstreeksheid). Na een korte toe-
lichting per thema wordt de beoordeling samengevat door het toekennen van een score op een
5 puntenschaal (– –/–/0/+/++). Aan het einde van het hoofdstuk is een samenvattende afwe-
gingstabel opgenomen.

4.1 KWALITEITSEISEN FIETSROUTE PLUS
De kansrijke alternatieven zijn beoordeeld op de kwaliteitseisen van het concept Fietsroute Plus
(directheid, veiligheid, samenhang, comfort). Daarnaast kent het concept Fietsroute Plus ook de
kwaliteitseis aantrekkelijkheid. De aantrekkelijkheid is niet apart beschouwd omdat het bepaald
wordt door de combinatie van de overige kwaliteitseisen en bovendien ook subjectief is.

4.1.1 DIRECTHEID
De kwaliteitseis directheid is onderverdeeld in de aspecten rechtstreekse route en doorstro-
ming. Enerzijds dient een alternatief voor zo veel mogelijk relaties een zo rechtstreeks moge-
lijke routes te bieden om aantrekkelijk te zijn voor huidige en nieuwe fietsers. Anderzijds moet
de doorstroming zo veel mogelijk gewaarborgd zijn, dat wil zeggen dat er zo min mogelijk krui-
singen zijn, fietsers voorrang hebben en de wachttijd bij eventuele verkeerslichten minimaal is.

Rechtstreekse route
De rechtstreeksheid van de alternatieven is beoordeeld door het analyseren van de omrijfactor
(hoe ver is het omrijden ten opzichte van de hemelsbrede afstand) tussen de belangrijkste her-
komst- en bestemmingslocaties. Voor een Fietsroute Plus geldt dat de omrijfactor niet groter
dan 1,2 mag zijn (zie paragraaf 2.5). Op basis van deze analyse (zie nevenstaande afbeeldin-
gen) zijn de volgende conclusies getrokken:
· Alternatief 1 heeft een gemiddelde omrijfactor hoger dan 1,2, tevens is sprake van een groot

verschil in omrijfactoren (hoge variatie). Er wordt niet voldaan aan de kwaliteitseis van 1,2
waardoor de verwachting is dat deze route niet optimaal gebruikt zal worden.

· Alternatief 2 heeft een gemiddelde omrijfactor van circa 1,2. Er wordt voldaan aan de kwali-
teitseis van 1,2 waardoor verwacht wordt dat de meeste fietsers deze route gaan gebruiken.

· Alternatief 3 heeft een gemiddelde omrijfactor van 1,15 en weinig verschil in omrijfactoren
(lage variatie). Dit betekent dat voor alle routes voldaan kan worden aan de kwaliteitseis van
1,2 waardoor verwacht wordt dat (bijna) alle fietsers deze route gaan gebruiken (“altijd recht-
streeks”).

· Alternatief 4 heeft een gemiddelde omrijfactor hoger dan 1,2. Dit geldt voor alle routes. Dit
betekent dat voor geen enkele route voldaan kan worden aan de kwaliteitseis van 1,2 waar-
door verwacht wordt dat de meeste fietsers geen gebruik zullen maken van deze route (“al-
tijd omrijden”).
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Doorstroming
· De route via de Hoofdstraat (alternatief 1) ondervindt hinder van een groot aantal erfaanslui-

tingen en zijwegen in de dorpen Lettelbert, Oostwold en langs het Hoendiep. Dit komt de
doorstroming niet ten goede. Deze situatie is moeilijk te verbeteren omdat er geen fysieke
ruimte is voor een vrijliggend fietspad. Wel is het mogelijk om op kruispunten de voorrangs-
situatie te wijzigen in het voordeel van fietsers.

· De route langs de A7 (alternatief 2) heeft slechts enkele erfaansluitingen en zijwegen. Daar-
naast heeft dit alternatief minder gecombineerd gebruik met overig verkeer dan alternatief 1.
Daar waar nodig kan een vrijliggend fietspad worden gerealiseerd en voorrangssituaties
worden gewijzigd in het voordeel van fietsers.

· De route langs het Leekstermeer (alternatief 3) kent nauwelijks tot geen erfaansluitingen en
zijwegen. De route kan geheel als voorrangsroute worden aangelegd.

· De route langs Roderwolde (alternatief 4) heeft alleen in Roderwolde vele erfaansluitingen
en zijwegen. Op het overige deel kan daar waar nodig een vrijliggend fietspad worden gere-
aliseerd en voorrangssituaties worden gewijzigd in het voordeel van fietsers.

4.1.2 VEILIGHEID
De kwaliteitseis veiligheid kan onderverdeeld worden in verkeersveiligheid en sociale veiligheid.
De objectieve verkeersveiligheid is te meten op basis van ongevallengegevens. Van belang
voor de verkeersveiligheid is met name de verhouding ten opzichte van de overige verkeers-
deelnemers (kruisingen, mate van menging en/of aan te houden afstand). De verkeersveiligheid
en sociale veiligheid zoals fietsers die ervaren, kunnen hiervan afwijken. Dit zijn subjectieve cri-
teria, die echter wel doorslaggevend kunnen zijn in de keuze voor een route. Ten aanzien van
sociale veiligheid moet bedacht worden dat de Fietsroute Plus bedoeld is als dagroute voor de
doelgroep forenzen en scholieren en dat fietsers tussen Groningen en Leek altijd gebruik kun-
nen blijven maken van de door hun gewenste sociaal veilige route.

· De route via de Hoofdstraat (alternatief 1) kent een groot aantal erfaansluitingen en kruisin-
gen in de dorpen Lettelbert, Oostwold en langs het Hoendiep. Tevens is hier sprake van ge-
mengd verkeer. Er is sprake van een groot aantal potentiële conflictsituaties en daarmee
een verkeersonveilige situatie. Dit blijkt ook uit de ongeval statistieken (zie paragraaf 2.6)
Omdat binnen de dorpen geen fysieke ruimte is voor een vrijliggend fietspad, is geen sprake
van een optimale route vanuit verkeersveiligheidsoogpunt. De sociale veiligheid langs deze
routes is vanwege de aanwezigheid van een relatief groot aantal woningen goed te noemen.

· De route langs de A7 (alternatief 2) heeft slechts enkele erfaansluitingen en kruisingen met
overige wegen. Ook is het gemengde gebruik beperkter dan in alternatief 1. Daar waar no-
dig kan een vrijliggend fietspad worden gerealiseerd zodat een verkeersveilige route gereali-
seerd kan worden. Onveiligheid vanwege de Rijksweg A7 is beperkt omdat langs de gehele
route voldaan kan worden aan de geldende obstakelvrije zone van 13 meter vanaf de kant-
streep (bron: Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 2014). Tevens ligt langs het grootste deel
van de A7 een afschermingsvoorziening in de vorm van een vangrail (vanaf viaduct Mun-
nikesloot). De sociale veiligheid scoort wel minder door het beperkt aantal woningen langs
de route.

· Alternatief 3 scoort het beste op het gebied van verkeersveiligheid omdat over (bijna) het ge-
hele traject een vrijliggend fietspad kan worden gerealiseerd zonder kruisingen met overige
verkeersdeelnemers. Door de afwezigheid van woningen in het Leekstermeergebied scoort
dit alternatief negatief op het gebied van sociale veiligheid.

· De route langs Roderwolde kent een wisselend beeld. Enerzijds vergelijkbaar met alternatief
3 voor wat betreft het gedeelte door/langs de zuidzijde van het Leekstermeergebied (veili-
ger), anderzijds vergelijkbaar met alternatief 1 en 2 in de kern Roderwolde en de Sande-
buursedijk (gemengd verkeer). Hetzelfde geldt ook voor het onderdeel sociale veiligheid
(veiliger binnen Roderwolde, onveiliger door/langs het Leekstermeergebied).
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4.1.3 SAMENHANG
Binnen de kwaliteitseis samenhang is beoordeeld in hoeverre de route bijdraagt aan een her-
kenbaar en samenhangend fietsnetwerk en/of bijdraagt aan een betere ontsluiting van tussen-
liggende kernen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het fietsnetwerk op regionale
schaal (inclusief recreatieve meerwaarde) en de ontsluiting van tussenliggende kernen.

Alle alternatieven vormen op zichzelf genomen herkenbare en logische routes en volgen een
duidelijke landschappelijke lijn. Op netwerkniveau is er echter wel sprake van onderscheid:
· Met alternatief 1 en 2 worden geen nieuwe schakels aan het fietsnetwerk toegevoegd. Wel

zullen beide routes door de opwaardering tot Fietsroute Plus kwaliteit een aanzuigende wer-
king hebben, alternatief 2 naar verwachting meer dan alternatief 1. Beide alternatieven dra-
gen tevens bij aan de verbetering van de ontsluiting van de tussenliggende kernen (Oost-
wold, Lettelbert, Midwolde), zowel in de richting van Groningen als van Leek. Uit gesprekken
met scholieren is bijvoorbeeld gebleken dat de route van alternatief 2 het meest gefietst
wordt door groepen scholieren, waarbij men elkaar opwacht op bepaalde centrale punten op
de route. Dit geeft al aan dat alternatief 2 een logische route is voor de meeste fietsers.

· Alternatief 3 is aan te merken als een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk op de corridor
Groningen-Leek en voegt als zodanig nieuwe routemogelijkheden toe. Dit heeft ook een
meerwaarde voor het recreatieve fietsnetwerk. Wel heeft deze route nauwelijks tot geen
meerwaarde voor de tussenliggende kernen.

· Met alternatief 4 wordt geen nieuwe schakel aan het fietsnetwerk toegevoegd. De aanzui-
gende werking door opwaardering tot Fietsroute Plus is naar verwachting echter beperkt. De
route heeft wel meerwaarde voor de ontsluiting van de kern Roderwolde.

4.1.4 COMFORT
Naast een directe en veilige fietsroute dient de Fietsroute Plus ook een comfortabele fietsroute
te zijn. Dit heeft onder meer te maken met hinder van andere verkeersdeelnemers (bijvoorbeeld
verblinding, lawaai, rijwind, stank en fijn stof van autoverkeer) of de mate van bescherming te-
gen weersinvloeden (regen en wind). Het aspect verharding is niet onderscheidend. In alle rou-
tes wordt in dit stadium van de planvorming uitgegaan van deels betonverharding (vrijliggend
fietspad) en deels asfaltverharding (bijvoorbeeld een fietsstraat). Tevens geldt voor alle alterna-
tieven dat de vereiste breedte van de Fietsroute Plus (3,5 meter) buiten de bebouwde kom rea-
liseerbaar is. Binnen de bebouwde kom is deze breedte niet overal te realiseren.

· In alternatief 1 is sprake van minder hinder van auto- en landbouwverkeer dan in de huidige
situatie omdat op delen van de route een vrijliggend fietspad gerealiseerd wordt met een
tussenberm van 6 meter. Deze bermbreedte is buiten de bebouwde kom vrijwel overal reali-
seerbaar, uitgezonderd ter plaatse van enkele aanliggende woningen. In de dorpen is een
bermbreedte van 6 meter niet te realiseren, maar hier is dit minder van belang vanwege de
lagere snelheid van het verkeer. In dit alternatief blijft het huidige viaduct over de A7 (Hoofd-
straat) gehandhaafd. Deze helling betekent enig discomfort voor fietsers. De windhinder op
deze route is het minst vanwege de aanwezigheid van bebouwing en beplanting.

· Ook in alternatief 2 is sprake van minder hinder van auto- en landbouwverkeer dan in de
huidige situatie omdat op delen van de route een vrijliggend fietspad gerealiseerd wordt met
een tussenberm van 6 meter. Wel heeft de ligging langs de A7 een negatieve impact (met
name verblinding). Deze situatie kan echter wel verbeteren door een deel van het fietspad
vrijliggend aan te leggen langs de huidige route. Hierdoor komt het fietspad verder van de
A7 af te liggen. In alternatief 2 zijn nog verschillende opties mogelijk om aan te sluiten in de
stad Groningen (zuidzijde of noordzijde A7) en daarmee ook verschillende opties om de A7
en de Munnikesloot (lage of hoge brug) te kruisen. Dit aspect is dan ook nog niet beoordeeld
en zal nader onderzocht worden in de planuitwerking. Door het grotendeels ontbreken van
bebouwing en beplanting is er sprake van meer windhinder dan in alternatief 1.

· Alternatief 3 en 4 zijn de meest comfortabele routes. Er is nauwelijks tot geen sprake van
hinder door auto- en landbouwverkeer. Ook zijn er op deze routes geen hellingen aanwezig.
Wel is sprake van meer windhinder door de openheid van het Leekstermeergebied.
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4.1.5 SAMENVATTING
In onderstaande tabel is de beoordeling van de alternatieven op de kwaliteitseisen Fietsroute
Plus weergegeven.

Samenvatting beoordeling kwaliteitseisen Fietsroute Plus
Alternatief

Aspect 1 2 3 4

Directheid

Rechtstreekse route 0 + ++ –

Doorstroming – 0 + 0

Veiligheid

Verkeersveiligheid – + ++ 0

Sociale veiligheid + 0 – 0

Samenhang

Regionaal fietsnetwerk 0 + ++ –

Ontsluiting tussenliggende kernen + + 0 +

Comfort

Hinder overig verkeer 0 – ++ +

Hellingen 0  PM  + +

Windhinder + 0 – 0

Ligging natuurgebieden ten opzichte van de alternatieven
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4.2 NATUUR EN OVERIGE OMGEVINGSASPECTEN
Om te kunnen beoordelen of een Fietsroute Plus goed ingepast kan worden, is een GIS ana-
lyse uitgevoerd naar diverse omgevingsaspecten (zie paragraaf 2.6 en bijlage 1). Deze analyse
dient onder meer als toetsingskader voor de vergelijking van de alternatieven. Hieronder wor-
den de aspecten benoemd die relevant zijn in het studiegebied tussen Groningen en Leek. Voor
het onderdeel natuur is in deze fase van het planproces al een verdiepende natuurtoets uitge-
voerd. Hiermee is de haalbaarheid van de alternatieven in het kader van de wet- en regelgeving
voor natuur beoordeeld.

4.2.1 NATUUR
In het verkennende natuuronderzoek is onderzocht wat de potentiële effecten zijn van de aan-
leg en het gebruik van een Fietsroute Plus voor het Leekstermeergebied. De Natuurbescher-
mingswet (Natura 2000) en het de provinciale ruimtelijke verordeningen (Natuur Netwerk Ne-
derland) zijn hierbij de relevante wettelijke kaders (zie nevenstaande afbeelding voor de be-
grenzing van de natuurgebieden). In dit onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:
· Alternatieven 1,2 en 4 blijken haalbare opties. Van een significant negatief effect op de in-

standhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied is geen
sprake. Op grond van de vigerende provinciale ruimtelijke verordeningen van Drenthe en
Groningen lijkt voor deze alternatieven een bestemmingswijziging binnen de begrenzing van
het Natuur Netwerk Nederland (NNN) mogelijk aangezien geen sprake is van een signifi-
cante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN en daarom waar-
schijnlijk geen “Nee, tenzij-toets” noodzakelijk is.

· Alternatief 3 is geen haalbare optie. Een significant negatief effect op de instandhoudings-
doelstellingen van het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied kan namelijk niet op voor-
hand worden uitgesloten. Indien ook uit nader onderzoek (passende beoordeling) blijkt dat
een significant negatief effect niet is uit te sluiten, dan moet een ADC-toets (waarbij onder
andere moet worden gekeken of er alternatieven met minder/geen effecten op natuur zijn)
met succes worden doorlopen voor het verkrijgen van een Nbwet vergunning. Aangezien er
voldoende alternatieven voorhanden zijn met minder/geen effecten op Natura 2000, is de
kans zeer klein dat een Natuurbeschermingswet vergunning kan worden verleend.

· Ook op grond van de vigerende provinciale ruimtelijke verordeningen van Drenthe en Gro-
ningen is voor alternatief 3 een bestemmingswijziging binnen de begrenzing van het NNN
niet mogelijk. Aangezien sprake is van een significante aantasting van de wezenlijke ken-
merken en waarden van het NNN, is het doorlopen van een “Nee, tenzij-toets” noodzakelijk.
Aangezien er voldoende alternatieven zijn met minder/geen effecten op natuur, dan kan de
“Nee, tenzij-toets” niet met succes worden doorlopen. Het bestemmingsplan kan dan op
grond van de vigerende provinciale verordening van Drenthe niet worden gewijzigd binnen
de begrenzing van NNN.

4.2.2 OVERIGE OMGEVINGSASPECTEN

Archeologie
· Alternatief 1, 3 en 4 betekenen een grotere kans op aantasting van bekende archeologische

waarden. Dit vanwege de ligging van de dorpskern van Oostwold en Roderwolde met een
hoge archeologische waarde. Voor alternatief 3 geldt dat mogelijk een veenterpengebied
doorsneden wordt.

· Op de route van alternatief 2 zijn geen archeologische waarden bekend.

Landschap en cultuurhistorie
Voor alle alternatieven geldt dat door bundeling met de bestaande infrastructuur landschappe-
lijke doorsnijding kan worden voorkomen. Ook vindt er geen aantasting van cultuurhistorische
waarden plaats. In de planuitwerking zal het voorkeursalternatief verder worden uitgewerkt in
een landschapsplan (vormgeving en landschappelijke inpassing).
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Bomen
Voor alle alternatieven geldt dat het exacte tracé nog nader uitgewerkt gaat worden in de plan-
uitwerking. Wel kan nu al een eerste beeld gegeven worden van de mogelijke effecten op de
aanwezige bomen:
· Indien in alternatief 1 gekozen wordt voor een vrijliggend fietspad langs de Hoofdstraat zal

dit ten koste van een groot aantal bomen langs de Hoofdstraat (met name tussen Oostwold
en Hoogkerk). Indien gekozen wordt voor een profiel verder van de Hoofdstraat af kunnen
bomen behouden worden, dit gaat echter ten koste van een aanzienlijke hoeveelheid land-
bouwgrond.

· In alternatief 2, 3 en 4 is alleen sprake van bomenkap ter plaatse van erfaansluitingen, krui-
singen en viaducten.

Water
· In alle alternatieven is sprake van toename van verharding. Er wordt van uitgegaan dat dit

binnen het project gecompenseerd kan worden door het verruimen van bestaande water-
gangen in de directe omgeving.

· Alternatief 3 en 4 lopen door het waterbergingsgebied Eelder- en Peizermaden, Matsloot en
Leutingewolde. Ter plaatse van de waterberging kan echter gebruik worden gemaakt van
bestaande fiets- en wandelpaden (Onlandsedijk en Roderwolderdijk). Het is de verwachting
dat een Fietsroute Plus zodanig aangelegd kan worden dat dit niet ten koste van het ber-
gend vermogen en dat sprake is van voldoende drooglegging.

· Alternatief 4 gaat door de verbodszone diepe boringen van waterwingebied Nietap. De
Fietsroute Plus kan binnen deze zone echter gebruik maken van de bestaande fietspaden-
structuur.

Landbouw
· Door de aanleg van een Fietsroute Plus zal in alternatief 1, 2 en 4 sprake kunnen zijn van

enige hinder ter hoogte van zijwegen en ontsluiting van landbouwpercelen. Tevens zal naar
verwachting sprake zijn van enig ruimtebeslag op landbouwgronden. In de planuitwerking
zal duidelijk worden in hoeverre en in welke mate dit aan de orde is.

· In alternatief 3 zal nauwelijks tot geen sprake zijn van hinder omdat het grootste deel van de
route door het Natura 2000 gebied Leekstermeer gaat (minder agrarische activiteit).

Samenvatting beoordeling kwaliteitseisen Fietsroute Plus
Alternatief

Aspect 1 2 3 4

Natuur

Natura 2000 0 0 – 0/–

Natuur Netwerk Nederland 0 0 – 0

Overige omgevingsaspecten

Archeologie 0/– 0 0/– 0/–

Landschap en cultuurhistorie 0 0 0 0

Bomen – 0/– 0/– 0/–

Water 0 0 0 0

Landbouw 0/– 0/– 0 0/–
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4.3 KOSTEN
In onderstaande tabel zijn de indicatieve investeringskosten voor de realisatie van de alternatie-
ven opgenomen. Dit betreft een eerste indicatie5 die in de planuitwerking nader gespecificeerd
zal worden. Naast de investeringskosten zijn ook de kosten van beheer en onderhoud van be-
lang. In onderstaande tabel is voor de vier alternatieven een indicatie opgenomen van de toe-
name van beheer- en onderhoudskosten.

De geschatte bedragen betreffen zowel de routedelen en kunstwerken voor het middendeel en
een bandbreedte voor de mogelijke opties met betrekking tot de aanlanding.

Samenvatting beoordeling kwaliteitseisen Fietsroute Plus
Alternatief

Aspect 1 2 3 4

Kosten

Bandbreedte investering (in € mln.) 13-14 11-14 14 10

Beheer en onderhoud (in € 1.000/jaar) 26-36 11-30 25-30 3

Geconcludeerd wordt dat de investerings- en onderhoudskosten voor alternatief 1 en 3 het
hoogst zijn omdat in deze alternatieven meer nieuwe infrastructuur gerealiseerd moet worden.
De kosten voor alternatief 4 het laagst omdat grotendeels gebruik gemaakt kan worden van be-
staande infrastructuur. Alternatief 2 zit qua kosten tussen deze alternatieven in en heeft tevens
nog een aanzienlijk bandbreedte vanwege de nog te maken keuzes voor de aanlandingsroute
(lagere kosten als gebruik gemaakt wordt van bestaande infrastructuur en hogere kosten als
hiervoor nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd).

5 Deze indicatie is bepaald op basis van de lengte van de routedelen en de volgende globale richtbedragen:
· Vrijliggend betonfietspad (3,50 m breed): € 1,0 mln/km;
· Verbeteren van bestaande fietspaden (alleen aanpassingen aan de paden, geen aanpassingen aan bermen/sloten,

kruisingen, wegmeubilair en OV voorzieningen): € 0,2 mln/km;
· Verbreden van bestaande fietspaden naar 3,50 m breed: € 0,6 mln/km.
Bij de toepassing van deze zeer globale richtbedragen gelden de volgende uitgangspunten:
· bedragen zijn inclusief VAT (verkennende fase), exclusief BTW;
· niet meegenomen: buitengewone risico's zoals bodemvervuiling, onteigeningen, enz.
· richtbedragen zijn niet 1 op 1 te vertalen naar andere werken;
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4.4 SAMENVATTING BEOORDELING
In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de scores per alternatief. Aan deze
scores is geen weging/waardeoordeel toegekend. Hieruit wordt het volgende geconcludeerd:
· Alternatief 3 scoort het beste op de criteria Fietsroute Plus (directheid, veiligheid, samen-

hang en comfort) en de hoofddoelstellingen van het provinciaal fietsbeleid (meer fietsers en
meer veiligheid). Met dit alternatief kan een substantiële verbetering van het utilitair (maar
ook recreatief) fietsnetwerk worden bereikt. Ook met alternatief 2 is sprake van een verbete-
ring, zij het in mindere mate. Alternatief 1 en 4 scoren (aanzienlijk) minder op deze doelstel-
lingen.

· Op het onderdeel natuur scoort alternatief 3 zeer negatief, terwijl de overige alternatieven
neutraal tot beperkt negatief scoren.

· Op de overige omgevingsaspecten is geen sprake van een groot verschil tussen de alterna-
tieven.

· Alternatief 4 is zowel qua investering als beheer en onderhoud het goedkoopst omdat gro-
tendeels gebruik gemaakt kan worden van bestaande infrastructuur . Alternatief 1 en 3 zijn
het duurst het duurst. Alternatief 2 ligt qua kosten tussen deze uitersten in.

Samenvatting beoordeling kwaliteitseisen Fietsroute Plus
Alternatief

Aspect 1 2 3 4

Directheid

Rechtstreekse route 0 + ++ –

Doorstroming – 0 + 0

Veiligheid

Verkeersveiligheid – + ++ 0

Sociale veiligheid + 0 – 0

Samenhang

Regionaal fietsnetwerk 0 + ++ –

Ontsluiting tussenliggende kernen + + 0 +

Comfort

Hinder overig verkeer 0 – ++ +

Hellingen 0 PM + +

Windhinder + 0 – 0

Natuur

Natura 2000 0 0 – – 0/–

Natuur Netwerk Nederland 0 0 – – 0

Overige omgevingsaspecten

Archeologie 0/– 0 0/– 0/–

Landschap en cultuurhistorie 0 0 0 0

Bomen – 0/– 0/– 0/–

Water 0 0 0 0

Landbouw 0/– 0/– 0 0/–

Kosten
Bandbreedte investering (in € mln.) 13-14 11-14 14 10

Beheer en onderhoud 26-36 11-30 25-30 3
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5 VOORKEURSALTERNATIEF

In hoofdstuk 4 is een beoordeling gegeven van de alternatieven voor de Fietsroute Plus tussen
Groningen en Leek. Op basis van de volgende argumenten is gekozen voor alternatief 2 als
voorkeursalternatief (zie onderstaande afbeelding):
· Alternatief 3 scoort het beste op de criteria Fietsroute Plus (directheid, veiligheid, samen-

hang en comfort) en de hoofddoelstellingen van het provinciaal fietsbeleid (meer fietsers en
meer veiligheid). Uit de natuurtoets is echter gebleken dat alternatief 3 niet haalbaar is bin-
nen de huidige wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming (Natura 2000 ge-
bied en het Natuur Netwerk Nederland Leekstermeer). Cruciaal in dit oordeel is dat er met
alternatief 2 een alternatief voorhanden is die geen negatieve effecten heeft op deze gebie-
den én tegelijkertijd ook goed scoort op de genoemde doelstellingen (meer fietsers en meer
veiligheid).

· Met een investering in alternatief 2 wordt de fietsroute tussen Groningen en Leek comforta-
beler, directer en veiliger waardoor het voor forenzen en scholieren aantrekkelijker wordt om
(vaker) te de fiets te pakken in het dagelijkse woon-werk en woon-school verkeer. Op onder-
delen waar alternatief 2 minder scoort dan de andere alternatieven zijn goede mogelijkhe-
den om aanvullende maatregelen te nemen. In hoofdstuk 6 zijn hiervoor enkele specifieke
aandachtspunten benoemd die in de planuitwerkingsfase uitgewerkt zullen worden.

· Alternatief 1 en 4 scoren (aanzienlijk) minder op de criteria Fietsroute Plus. Investeringen in
deze routes zullen naar verwachting niet leiden tot meer fietsers. De verwachting is dat de
meeste fietsers gebruik zullen blijven maken van de bestaande routes en geen gebruik gaan
maken van deze routes.

Zoekgebied alternatief 2 Fietsroute Plus Groningen-Leek
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6 VERVOLG

6.1 PROCES
In het proces om te komen tot de aanleg van een Fietsroute Plus tussen Groningen en Leek,
wordt de provinciale MIT systematiek gevolgd, bestaande uit onderstaande vier fasen:
· Voorbereiding opnamebesluit MIT;
· Verkenning;
· Planuitwerking;
· Realisatie.

Voorliggende rapportage vormt een verslag van de verkenningenfase. Op basis van dit rapport
wordt Provinciale  Staten gevraagd om een planuitwerkingsbesluit te nemen. Als dit besluit is
vastgesteld, kan het voorkeursalternatief verder worden uitgewerkt tot een concrete oplossing.

Vanuit de verkenningenfase is een aantal aandachtspunten te benoemen die meegenomen
worden bij de uitwerking van het voorkeursalternatief. Hieronder zijn deze puntsgewijs be-
noemd, waarbij onderscheid is gemaakt tussen algemene aandachtspunten (die gelden voor de
hele route) en specifieke aandachtspunten die van toepassing zijn op bepaalde delen of aspec-
ten van de route.

6.2 AANDACHTSPUNTEN PLANUITWERKING

Algemene aandachtspunten
· Uit de verkenning blijkt dat niet de gehele route te realiseren is binnen het beschikbare bud-

get. Bij de verdere uitwerking dient geprioriteerd te worden door een afweging te maken tus-
sen de meest wenselijke routedelen/maatregelen en de hiervoor benodigde kosten.

· De ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de Fietsroute Plus moet zorgvuldig ontwor-
pen worden, passend binnen het landschap onderweg (natuur, A7 en stedelijke omgeving).
In de planuitwerking zal het voorkeursalternatief verder worden uitgewerkt in een land-
schapsplan.

· Nader onderzoeken van de impact van de Fietsroute Plus op specifieke omgevingswaarden
(natuur, archeologie, bomen, etc.)

· Er dient sprake te zijn van een consequent verkeerskundig ontwerp waarbij de gekozen op-
lossingen uniform worden toegepast op de hele route.

· De bereikbaarheid van agrarische percelen en bedrijven dient gewaarborgd te blijven.
· Belanghebbenden dienen ook in de planuitwerkingsfase door co-creatie betrokken te blijven

bij de ontwikkeling van de Fietsroute Plus.
· In de planuitwerkingsfase dient uitgewerkt te worden hoe de communicatie en marketing

rondom de Fietsroute Plus wordt opgepakt (promotieplan).

Specifieke aandachtspunten
· In het voorkeursalternatief zijn verschillende mogelijkheden om aan te sluiten op het stede-

lijk fietsnetwerk in de stad Groningen (zuidzijde of noordzijde A7) en daarmee ook verschil-
lende opties om de A7 en de Munnikesloot (lage of hoge brug) te kruisen. Dit geldt ook voor
de aansluiting in Leek. Hiervoor zijn nog diverse mogelijkheden (onder meer via de Hoofd-
weg, Leeksterhoofddiep of een nieuwe route door het landelijk gebied). Deze opties zijn als
zoekgebied opgenomen in het voorkeursalternatief (zie afbeelding in hoofdstuk 5) en wor-
den in de planuitwerking nader uitgewerkt en afgewogen.
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· Aandacht voor de relatie en koppelmogelijkheden met initiatieven in de directe omgeving
(bijvoorbeeld zonnewal Oostwold).

· Verder uitwerken van mitigerende maatregelen voor het onderdeel waarop alternatief 2 ne-
gatief scoort (hinder A7).

· Onderzoeken in hoeverre de Fietsroute Plus gefaseerd aangelegd kan worden (bepalend
hiervoor is onder meer de noodzaak voor een bestemmingsplanwijziging en/of grondaan-
koop).

· Onderzoeken van de mogelijkheden voor het realiseren van extra schuilmogelijkheden langs
de route.
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Bijlage 1

Inventarisatie omgevingsaspecten



Inventarisatie omgevingsaspecten

§ Natuur
§ Archeologie
§ Landschap en cultuurhistorie
§ Hoogteligging
§ Water
§ Kabels en leidingen

1



2

Natuur



3

Natuur



4

Archeologie



5

Landschapstypen



6

Landschap en cultuurhistorie



7

Hoogtekaart



8

Water



9

Kabels en leidingen



Bijlage 2  : Inrichting huidige routes

339976, revisie 2.0



Analyse inrichting, knelpunten en kansen
huidige fietsinfrastructuur



Routedeel A (Fietspad Leeksterhoofddiep)
2

Huidige situatie Kansen FRP

Vrijliggend fietspad
3m (eerste deel
gemengd)

Betonverharding

Situatie Lettelbert

Logische aanlanding
Leek

Deels beschut

Niet verlicht



Routedeel B (Lettelbert – viaduct A7)
3

Huidige situatie Kansen FRP

Erftoegangsweg
60/30

Cruciale schakel (!)

Gemengd verkeer Vrijliggend fietspad
zuidzijde Hoofdstraat

Flauwe helling

Beschut

Verlicht



Routedeel C (Hoofdstraat Midwolde – Lettelbert)
4

Huidige situatie Kansen FRP
Erftoegangsweg
60/30

Fysieke ruimte
beperkt

Gemengd verkeer Aanpassen
wegbeeld

Veel kruisend
verkeer

Logische aanlanding

Beschut



Routedeel D (Noordzijde A7)
5

Huidige situatie Kansen FRP

Erftoegangsweg 80 Vrijliggend fietspad

Gemengd verkeer Aanpassen wegbeeld

Verblinding A7
(buitenbocht)

Indirecte aanlanding

Weinig beschut

Niet verlicht



Routedeel E (Zuidzijde A7)
6

Huidige situatie Kansen FRP

Erftoegangsweg 60 Vrijliggend fietspad

Gemengd verkeer Aanpassen
wegbeeld

Verblinding A7

Brug Munnikesloot te
smal en dicht op A7

Nieuwe brug
Munnikesloot

Weinig beschutting

Niet verlicht



Routedeel E1 (Viaduct A7 – Roderwolderdijk )
7

Huidige situatie Kansen FRP

Erftoegangsweg 60 Fysieke ruimte viaduct
beperkt

Gemengd verkeer

Veel vrachtverkeer Vrijliggend fietspad
RoderwolderdijkBeschut

Logische aan-
landing Groningen

Aanpassen wegbeeld

Verlicht



Routedeel E2 (Suikerunie – P+R Hoogkerk)
8

Huidige situatie Kansen FRP

Privaat terrein -
vloeivelden
Suikerunie

Logische aanlanding
Groningen

N372, P+R
Hoogkerk en
busbanen

Lastige kruisingen
met vrachtverkeer,
N372 en busbanen



Routedeel F (Hoofdstraat Oostwold – Hoendiep)

9

Huidige situatie Kansen FRP
Erftoegangsweg
60/30

Fysieke ruimte
beperkt

Gemengd verkeer Aanpassen belijning

Vrachtverkeer
Hoendiep

Veel kruisend
verkeer

Deels beschut



10

Huidige situatie Kansen FRP

Deels vrijliggend
fietspad, deels
gemengd verkeer

Geheel vrijliggend
fietspad

Aanlanding
Groningen: kruisen
N372

Ongelijkvloerse
oversteek N372

Brug
Leeksterhoofddiep

Aanpassen brug

Routedeel G (Zuidzijde Leekstermeer)




