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Fietssnelweg valt slecht in Groningen
De eerste delen
van de fietssnel-
weg tussen Assen
en Groningen ko-
men er dit jaar
aan. Maar woon-
bootbewoners
willen hem liever
niet voor de deur.

FRITS POELMAN

E en fietssnelweg voor de deur?
Woonschepenbewoners op
het Noord-Willemskanaal in

Groningen zien dat niet zitten. ,,We
willen juist dat ons stukje fietspad
verandert in een voetpad, met een
zig-zaghek bij de Van Ketwich Ver-
schuurbrug’’, zegt André Hoornstra,
een van de tien woonschippers in
het kanaal tussen deze brug en het
Overwinningsplein.

Het fietspad over de oostelijke
dijk is voor de bewoners een pro-
bleem omdat het tussen de schepen
en hun schuurtjes en tuintjes ligt.
Verbreding en nog (veel) meer ver-
keer willen ze daar niet. ,,We zijn de
snelle brommers, snorbrommers,
speedpedellecs, e-bikes, racefietsen
en ligfietsen meer dan zat.’’

Met borden zetten ze hun eis
kracht bij. ‘Geen fietssnelweg’. Al is
dat eigenlijk niet de kwestie. ,,Een

Fietssnelweg mag van ons best,
maar op een andere plek. Bijvoor-
beeld boven langs de A28.’’

De woonschippers deden gister-
avond in Vries mee aan een tweede
werksessie over het fietspad, waar
omwonenden, fietsers, landbou-
wers, roeiers en vissers aanschoven.
De snelweg volgt in principe de
oostkant van het Noord-Willemska-
naal, van de Havenkade in Assen tot
het Hoofdstation in Groningen.

Tot verbazing van de Groningers

stond hun idee voor een pad ‘boven-
langs’ nog niet in de verslagen. Vol-
gens projectleider Peter Traas ge-
beurt dat alsnog. ,,Deze bijeenkom-
sten zijn juist bedoeld om alle vari-
anten met hun voors en tegens op
een rijtje te krijgen.’’

Volgens hem is het op veel plek-
ken langs de 25 kilometer lange rou-
te niet moeilijk een keuze te maken,
maar liggen her en der meerdere op-
ties, zoals in Groningen, bij de Assen
Roeiclub, de Meerweg in Haren en

bij Vriezerbrug, waar het pad ook een
stukje langs de autosnelweg A28 kan
lopen. Bruggen en tunneltjes kun-
nen de kosten verhogen.

Traas: ,,Maar we zetten eerst alle
mogelijkheden op een rijtje. Begin
volgend jaar maakt de politiek een
keuze over locaties en aansluitingen,
maar ook over hoe we de route zo
aantrekkelijk mogelijk kunnen ma-
ken Het moet een iconisch fietspad
worden.’’ Het eerste deel van de snel-
weg wordt eind dit jaar aangelegd.
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