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Nieuwsbrief Doorfietsroute Groningen - Leek december 2021 
 
Inleiding 
Via deze nieuwsbrief ontvangt u een update over de ontwikkelingen rondom de doorfietsroute Groningen-
Leek.  
 
Deelgebied D 
Wij zijn bezig met het proces voor de herinrichting Hoofdstraat Lettelbert-Leek (deelgebied D). Hiervoor 
hebben we een klankbordgroep opgericht. Afgelopen 13 oktober en 10 november is er een bijeenkomst met 
de klankbordgroep geweest, waar de schetsen voor de weginrichting zijn besproken. Er is positief 
gereageerd op de schetsen. Aan de leden van de klankbordgroep is gevraagd om zelf ook voorbeelden aan 
te dragen uit het gebied Westerkwartier, waar de snelheidsbeperkende maatregelen goed werken. Aan de 
hand van de reacties van de leden worden de schetsen verder uitgewerkt. Als de coronamaatregelen het 
toelaten, volgt een bewonersavond in januari / februari 2022. Verdere informatie over deze bewonersavond 
versturen we via een bewonersbrief. 
 
Deelgebied B 
Voor "Fietspad Matsloot" (deelgebied B) zijn de voorbereidingen in gang gezet. De gesprekken met 
grondeigenaren zijn gestart. In de komende periode wordt het tracé van het fietspad uitgetekend door de 
technische afdeling van de provincie.   
 
Deelgebied E 
Voor "Lettelbert-Leek" (deelgebied E) zijn we in gesprek met belanghebbenden, zoals de gemeente 
Westerkwartier, Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en Prolander. Hoe het fietspad er exact bij 
komt te liggen is nog niet bekend. We zijn aan het onderzoeken hoe we de bochten uit het huidige fietspad 
kunnen aanpassen waardoor het makkelijker te fietsen is. Hierbij moeten we onder andere rekening houden 
met de Natuurstatus van het Leekstermeergebied.  
 
Deelgebied F 
Dit gedeelte betreft de Zonnewal (deelgebied F). Het dorp Oostwold werkt hard om een zonnewal te creëren 
langs de A7 om zo geluid tegen te houden, maar ook om duurzame energie op te wekken. De aanleg van 
het f ietspad kan hier pas starten als de Zonnewal helemaal klaar is en  de omliggende grond de tijd heeft 
gehad om te 'zetten'. De ondergrond moet eerst inklinken om de kans op verzakkingen in het toekomstige 
f ietspad te verkleinen.   
 
Overige deelgebieden 
Het streven is om in 2022 te starten met de aanleg van "Hoogkerk / Roderwolderdijk" (deelgebied A) en 
"parallelweg A7 / Munnikesloot" (deelgebied C). Voordat we beginnen met de aanleg, vinden er gesprekken 
plaats met onder andere Rijkswaterstaat, gemeente Noordenveld en gemeente Groningen. We zijn bezig 
met de ontwerpen en houden hierbij rekening met de wensen en eisen van deze belanghebbenden. Ook 
voeren we gesprekken over de wensen en eisen van bijvoorbeeld campings in de directe omgeving en het 
Groninger Landschap. Deze gesprekken ronden we af in het 1e kwartaal 2022.  
 
Beeldkwaliteitsplan 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we uitleg gegeven over het beeldkwaliteitsplan Dit plan is inmiddels 
gereed en wordt binnenkort op www.provinciegroningen.nl geplaatst. Mocht u eerder interesse hebben, dan 
kunt u dit plan via de omgevingsmanager (zie mailadres onderaan deze brief) opvragen.  
 
Website 
We zijn bezig met het opzetten van een projectpagina over de Doorfietsroute Groningen - Leek. Op deze 
pagina plaatsen we relevante documenten, zoals het Beeldkwaliteitsplan, nieuwsbrieven en informatie over 
bewonersavonden.  
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Diverse onderzoeken  
Naast bovenste lopen er ook diverse onderzoeken in de deelgebieden. Later in het proces komen eventuele 
vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen aan bod.  
 
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. 
 
Wij wensen u alvast fijne feestdagen toe! 
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