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Inleiding 
In juni 2020 hebben wij u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom de doorfietsroute  
Groningen-Leek. Nu kunnen wij u een update geven over de stappen die wij gaan zetten.  
Wij zijn begin november 2020 een nieuwe fase van dit project ingegaan, de zogeheten realisatiefase 
doorfietsroute Groningen-Leek.  De doorfietsroute wordt zo'n 10 km lang en loopt door drie gemeenten 

en twee provincies (Groningen en Drenthe). Het project is opgedeeld in 6 deelgebieden. Als bijlage is 
een kaart opgenomen met deze deelgebieden. Om de deelgebieden goed op elkaar aan te sluiten voor 
fietsers maken we een beeld-kwaliteitsplan. Aan de hand van dit plan kunnen we uitwerken hoe het 
tracé (aan de zuidkant van de A7) er straks eruit komt te zien. Door het aanleggen van deze 
doorfietsroute komt er een duidelijke verbinding. U, als fietser, heeft dan een aantrekkelijke en veilige 
fietsverbinding. 
 

Betrokken projectpartners 
Naast de provincie Groningen zijn de gemeenten Groningen, Noordenveld, Westerkwartier en 
Rijkswaterstaat nauw betrokken bij dit project omdat de infrastructuur volledig in hun eigendom is of 
over hun grondgebied gaat.  
 

Voorlopige planning 
Het jaar 2021 staat voor het project in het teken van onderzoek. Voor een aantal routedelen kunt u 
daarop ook nog meedenken. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat kan en in welke vorm. 
De aanleg van de doorfietsroute is naar verwachting voor grote delen mogelijk vanaf 2022. Het gaat 
hierbij om de delen die gaan om de kunstwerken en het opwaarderen van huidige wegen (A en C).  
Na afronding hiervan kunt u als fietser direct gebruik maken van de nieuwe onderdelen, ook als nog 
niet de hele route er ligt. Ons streven is dat de hele doorfietsroute aan de zuidkant van de A7 in 2024 
is afgerond. Maar voor het zover is, hebben we nog een hoop werk te verzetten. 
 

Vervolg 
Wij willen u uiteraard op de hoogte houden van het verloop van dit project. We zullen u daarom in 
2021 verder informeren als er nieuws is. Mocht er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, dan 
kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Evelien Meinders.  
Zij is mobiel bereikbaar op 06-5276 1748. Wilt u mailen, dan kunt u gebruik maken van ons nieuwe e-
mailadres: doorfietsroutegroningenleek@provinciegroningen.nl. Vanaf nu wordt alle informatie over 
dit project via dit e-mail adres verzonden.  
 
N.B. 

Kerstvakantie 
Het provinciehuis Groningen is gesloten van 25 december t/m 3 januari. Vanaf 4 januari zijn we weer 
aanwezig (via thuiswerken). Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021! 
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