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Inleiding 
Via deze nieuwsbrief ontvangt u een update over de ontwikkelingen rondom de doorfietsroute Groningen-
Leek.  
 
Inloopavond dinsdag 10 mei in het Dorpshuis Lettelbert 
We hebben vervolgstappen gezet voor deelgebied C ten westen van de Munnikesloot, deelgebied D 
(herinrichting Hoofstraat Midwolde/Lettelbert) en deelgebied E (fietspad Lettelbert-Leek). We komen hierdoor 
een stap dichterbij het uitvoeringsproces. 
Deelgebied D: 
Nadat de gesprekken met de leden van de klankbord "herinrichting Hoofdstraat Midwolde/Lettelbert" hebben 
plaatsgevonden eind 2021, zijn we verder gegaan met het uitwerken van de schetsen. Hierbij hebben we 
rekening gehouden met de reacties vanuit de klankbordgroep. De coronamaatregelen zijn voorbij en we 
hebben inmiddels een fysieke bewonersavond georganiseerd. Deze avond vindt plaats op dinsdag 10 mei 
aanstaande in het Dorpshuis van Lettelbert. Belangstellenden en aanwonenden aan het fietstracé kunnen 
vanaf  18:00u tot uiterlijk 20:30u binnenlopen in het Dorpshuis. Tijdens deze avond geeft de provincie 
Groningen samen met de gemeente Westerkwartier uitleg over de voorlopige ontwerpen. De aanwezigen 
kunnen vragen stellen en een reactie geven op de plannen. Naast de Hoofdstraat willen we de aanwezigen 
ook bijpraten over de uitwerking van het deelgebied ten westen van de Munnikesloot deelgebied C en het 
f ietspad Lettelbert-Leek (deelgebied E). De bewonersbrief is inmiddels verzonden aan de bewoners van de 
Doorfietsroute. Mocht u ook geïnteresseerd zijn, dan bent u van harte welkom tussen 18:00u en 20:30u.  
Aanmelden is niet nodig. 
 
Deelgebied A 
We hebben gesprekken gehad met Rijkswaterstaat, gemeente Groningen en Cosun Beet over de aanleg 
van de Doorfietsroute "Hoogkerk / Roderwolderdijk". Op basis van deze gesprekken zijn we bezig met het 
uitwerken van de voorlopige ontwerpen. In dit deelgebied komt een nieuwe viaduct over de A7 / Matsloot. 
We starten binnenkort met het ontwerpen van dit viaduct. Ook voeren we gesprekken over het beheer en 
onderhoud nadat de fietsroute is aangelegd.  
 
Deelgebied B 
Voor "Fietspad Matsloot" (deelgebied B) zijn we bezig met het opstellen van bestemmingsplannen. Dit is 
nodig om het vergunnings-technisch mogelijk te maken om hier een fietsroute aan te leggen. Daarnaast zijn 
we in gesprek met grondeigenaren. In de komende periode wordt het tracé van het fietspad uitgetekend door 
de technische afdeling van de provincie en volgt een voorlopig ontwerp.  
 
Deelgebied C 
In dit deelgebied ligt het viaduct bij de Munnikesloot over de A7. De provincie Groningen is bezig met het 
ontwerpen van een nieuw viaduct waarover het tracé van de doorfietsroute gaat lopen. We zijn met de 
gemeente Noordenveld in gesprek over het ontwerp van de nieuwe viaduct en de fietsroute parallelweg A7 / 
Munnikesloot. 
 
Deelgebied E 
Voor het fietspad "Lettelbert-Leek" hebben we de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met instanties 
die langs dit fietspad gevestigd zijn. Uit deze gesprekken zijn voor ons acties gekomen, waarmee we verder 
gaan. Op een later tijdstip zullen we met hun een vervolggesprek inplannen. Daarnaast  zijn er gesprekken 
geweest met de gemeente Westerkwartier, Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en Prolander. Op 
basis van de gesprekken is een voorlopig ontwerp gemaakt. We houden onder andere rekening met de 
Natuurstatus van het Leekstermeergebied en een recreatieplek bij De Groeve.  
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Deelgebied F 
Dit gedeelte betreft de Zonnewal (deelgebied F). De Zonnewal is een initiatief van de Energie Coöperatie 
Oostwold (ECO). Vanuit het project doorfietsroute verlenen we subsidie aan ECO om het fietspad aan te 
leggen als de zonnewal klaar is. Het realiseren van de zonnewal heeft onlangs weer een boost gekregen. De 
dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert zijn in maart 2022 door de minister aangewezen als proeftuin in het 
Programma Aardgasvrije Wijken. De zonnewal maakt onderdeel uit van deze plannen. De komende tijd 
wordt duidelijk hoe dit verder wordt ingevuld. Hierover zijn we in overleg met ECO. 
 
Website 
De projectpagina over het project Doorfietsroute Groningen - Leek is gereed. Op deze pagina zullen we 
relevante documenten; zoals nieuwsbrieven, informatie over bewonersavonden en bewonersbrieven 
plaatsen. U kunt gebruik maken van de link: https://www.provinciegroningen.nl/projecten/doorfietsroute-
groningen-leek/. 
 
Contact  
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan contact op 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. 
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