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Inleiding 
Het is al een tijdje geleden dat u via de nieuwsbrief (december 2020) een update ontving over de 
ontwikkelingen rondom de doorfietsroute Groningen-Leek. Deze periode is door ons gebruikt om interne 
processen te doorlopen, onderzoeken te starten en om na te denken hoe we een eenheid in de route 
kunnen creëren. De Doorfietsroute bestaat uit verschillende delen en loopt door meerdere (natuur)gebieden 
in Groningen en Drenthe. Wat doen we bijvoorbeeld met de bermen, fietsoversteken, straatverlichting, 
afvalbakken en verkeersborden langs de route?  
 
Beeldkwaliteitsplan 
Deze ideeën zijn gebundeld in een beeldkwaliteitsplan. Dit plan is bedoeld om ons richting te geven in de 
komende periode. Met dit plan zijn we in gesprek gegaan met de betrokken projectpartners, de gemeenten 
Groningen, Noordenveld en Westerkwartier en Rijkswaterstaat. Het uiteindelijke doel is om een prettige en 
veilige fietsverbinding te creëren voor alle fietsers (woon- werkverkeer, scholieren en de recreatieve fietser). 
 
Hoe verder 
We zijn druk bezig met het uitzetten van onderzoeken. Later in het proces komen eventuele vergunningen 
en bestemmingsplanwijzigingen aan bod. Daarnaast zijn we met verschillende belanghebbenden in gesprek 
over hun klanteisen en wensen. Over de reconstructie van het routedeel 'Hoofdstraat Lettelbert' gaan we met 
de gemeente Westerkwartier en omwonenden in gesprek. Na de zomervakantie hopen wij een fysieke 
informatieavond te kunnen organiseren. Dit is mede afhankelijk van de coronamaatregelen. 
 
Voorlopige planning 
De doorfietsroute is opgedeeld in deelgebied A tot en met F. Als bijlage is een kaart opgenomen met deze 
deelgebieden. De aanleg van deelgebied A en C vindt mogelijk plaats in 2022. Het gaat hier om bestaande 
f ietspaden die worden opgewaardeerd. Als deze onderdelen klaar zijn, kan de fietser er direct gebruik van 
maken. Ook als de rest van de route nog niet klaar is. Ons streven is dat de hele doorfiets-route 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. U ontvangt onze nieuwsbrief drie 
keer per jaar. Bij actuele zaken brengen we een extra nieuwsbrief uit.  
 
Contact  
Mocht er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, dan kunt u vanaf 2 augustus 2021 contact opnemen 
met de omgevingsmanager Evelien Meinders. Zij is mobiel bereikbaar op 06 - 5276 1748. Wilt u mailen, dan 
kunt u gebruik maken van het e-mailadres: doorfietsroutegroningenleek@provinciegroningen.nl.  
Alle informatie over dit project wordt via dit mailadres verzonden. Algemene informatie over Doorfietsroutes 
inclusief Groningen-Leek kunt u vinden op de website www.provinciegroningen.nl. 
 
Voor nu wensen wij u een hele f ijne zomer! 
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