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de Hoofdvaartsweg is een drukke fietsverbinding tussen 
Kloosterveen en het centrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inleiding 
 
Assen fietsstad 
Assen heeft de potentie om een echte fietsstad te worden. De stad is zo compact dat alle 
bestemmingen met de fiets goed te bereiken zijn. Het centrum en het NS-station liggen vanuit 
alle wijken in de stad op een fietsafstand van minder dan vijf kilometer. Speerpunt van het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerbeleid is daarom het stimuleren van het fietsverkeer. Daar 
liggen voor Assen grote mogelijkheden. En niet alleen voor het fietsen naar het werk of naar 
school, maar ook het fietsen in de vrije tijd, of als sportbeoefening. Fietsen is ook een 
duurzame en gezonde manier van voortbewegen. Het motto van ons fietsbeleid is daarom: 
Assen fietst. 
 
Assen heeft bovendien een regiofunctie voor de omliggende kernen. Assen wil daarvoor niet 
alleen per auto en openbaar vervoer, maar ook per fiets goed bereikbaar zijn. Samen met de 
Provincie Drenthe en de omliggende kernen zijn deze fietscorridors uitgewerkt. 
 
Wie aan de Drentse Fiets4daagse denkt, denkt ook aan Assen. Menig recreatieve fietser heeft 
veel kilometers afgelegd op de Drentse fietspaden. Assen wil de kwaliteit van recreatieve 
fietsvoorzieningen hoog houden en verder ontwikkelen, bijvoorbeeld met korte routes rond de 
stadsrand. Met het Recreatieschap Drenthe zijn daarvoor plannen ontwikkeld. 
 
Nota Fietsverkeer 
In deze Nota Fietsverkeer is het fietsbeleid voor de komende 10 jaar verwoord en is een 
uitvoeringsprogramma opgenomen voor de resterende bestuursperiode (2005 en 2006). 
Daarnaast zijn diverse acties vermeld voor de periode 2007 t/m 2010. Over de realisering 
daarvan zal echter het dan zittende bestuur (gemeenteraad en B&W) beslissen. Deze Nota 
vervangt het Fietsbeleidsplan van 1993. De beleidsverantwoording geeft richting aan het 
onderhoud en de nog te realiseren fietsvoorzieningen in Assen. Het uitvoeringsprogramma is 
een overzicht van de fietsprojecten. Deze Nota vormt de aanzet voor bespreking met de 
bewoners van Assen en externe organisaties. 
 
Fietsersbond en Milieufederatie 
De Fietsersbond van Assen en de Milieufederatie Drenthe hechten grote waarde aan het 
verbeteren van fietsvoorzieningen en het stimuleren van het fietsgebruik. Beide instanties 
hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze Nota Fietsverkeer.  
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Assen blijvend bereikbaar, www.assen.nl 
 
 
 
 
 

Regio Groningen – Assen, www.regiovisie.nl 

2. Beleidskader 
 
Collegeprogramma 2002 - 2006 
Assen is een dynamische stad. De ingezette verbetering van de bereikbaarheid van Assen 
wordt voortgezet. Dit geldt voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer. Het 
onderhoud van straten, wegen en voet- en fietspaden wordt verder verbeterd. 
 
Strategienota Verkeer en Vervoer 
Het verkeers- en vervoerbeleid voor Assen is verwoord in de Strategienota Gemeentelijk 
Verkeers en Vervoersplan. In de strategienota wordt aan de fiets een belangrijke functie 
toegekend. De hoofdlijn van het fietsbeleid is het realiseren van een veilig hoofdfietsroute-
netwerk van goede kwaliteit. Uitgangspunt voor het fietsbeleid in Assen is het verbeteren van 
de aantrekkelijkheid van het gebruik van de fiets. Enerzijds gaat het daarbij om het vergroten 
van de veiligheid en het comfort voor hen, die ook nu al gebruik (moeten) maken van de fiets. 
Anderzijds is het beleid er op gericht om het gebruik van de fiets te stimuleren als alternatief 
voor de auto. 
 
Nadruk wordt ook gelegd op de kwaliteit van fietsenstallingen. Het is van essentieel belang dat 
fietsers op een adequate en veilige manier hun voertuig kunnen stallen. De kwaliteit van de 
voorzieningen moet voldoen aan de eisen van deze tijd. Bij centrumvoorzieningen, scholen en 
bushaltes moeten voldoende fietsenrekken zijn, met aandacht voor de juiste maatvoering van 
fietsen. Ook de bewaakte stallingen moeten aantrekkelijker worden gemaakt. 
 
De strategienota geeft de hoofdlijnen van het fietsbeleid aan. Met de voorliggende Nota 
Fietsverkeer wordt het beleid nader uitgewerkt. 
 
Assen koerst 
De toekomstvisie van Assen wordt uitgewerkt in het proces Assen koerst. Het programma 
Asser School maakt onderdeel uit van Assen koerst. Met de Novelle, het beeld van de Asser 
School, wordt een impuls gegeven voor de verbetering van de kwaliteit van de openbare 
ruimte. De verbindingen van de wijk met het centrum worden de "slagaders" van het leven in de 
wijk genoemd. Elke wijk heeft goede en veilige verbindingen met de binnenstad nodig, maar 
ook met de andere wijken, de bedrijventerreinen en uiteraard met het buitengebied. Heldere 
structuren zorgen voor duidelijkheid in het weggebruik. 
 
Regiovisie Groningen - Assen 
In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is de regio Groningen - Assen aangewezen als nationaal 
stedelijk netwerk, waar de komende jaren forse ontwikkelingen plaatsvinden in de 
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prioritaire woningbouwlocaties Stadsrandzone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

woningbouw, werkgelegenheid, bedrijventerreinen, landschapsbeheer en de verkeers- en 
vervoers-infrastructuur. Rondom Assen zullen op de langere termijn onder andere 4 tot 7 
duizend woningen gerealiseerd worden. 
 
Voor de bereikbaarheid van de Regio Groningen – Assen zijn in 2002 maatregelenpakketten 
verkeer en vervoer opgesteld. De inzet van de maatregelen is het oplossen van de huidige 
verkeers- en vervoerknelpunten en het op langere termijn waarborgen van de bereikbaarheid 
van de regio. Nadrukkelijk gaat het om de fietsvoorzieningen met een bovenlokaal belang. De 
fiets moet een belangrijk vervoermiddel worden op de korte en middellange afstand voor vooral 
woon-werk en woon-school verkeer. 
 
Rond de steden Groningen en Assen moeten superfietsroutes worden ontwikkeld. Aan het 
Investeringsprogramma voor het fietsverkeer wordt inmiddels gewerkt. 
 
Provinciale Nota Fietsverkeer 
De Provincie Drenthe is gestart met het opstellen van een Provinciale Nota Fietsverkeer. In de 
voorlopige notities wordt vermeld dat Assen een optimale fietsschaal heeft. Vermeld wordt dat 
er een groot aantal vrijliggende fietspaden aanwezig is. Voor de regionale functie van de stad 
zijn de volgende corridors van groot belang: Assen met Norg/Roden, Vries, Zuidlaren, 
Rolde/Gieten/Borger, Beilen/Westerbork, Bovensmilde/Smilde en Oosterwolde. Doelstellingen 
zijn: 
? ? corridors van en naar Assen zijn directe routes van hoge kwaliteit. De corridors sluiten aan 

op de hoofdfietsroutes naar het centrum; 
? ? een snelle, directe en comfortabele utilitaire hoofdfietsroute (fietssnelweg) tussen 

Groningen en Assen; 
? ? aantrekkelijke recreatieve fietsroutes vanuit de stad naar de uitloopgebieden; 
? ? doorgaande fietsroutes tussen woonwijken onderling en met het centrumgebied; 
? ? goede stallingsvoorzieningen in het centrum en bij het NS-station. 
 
Structuurvisie Stadsrandzone Assen 
In het kader van het woningbouwprogramma van de Regiovisie (4 – 7 duizend woningen rond 
Assen) is een structuurvisie opgesteld. Prioritaire woningbouwlocaties zijn aangewezen bij 
Messchenveld, Zeijerveld en rondom Kloosterveen. Bij het knooppunt Assen-Zuid wordt 
uitbreiding van bedrijventerreinen nagestreefd. Aangezien deze locaties op grotere afstand van 
het centrum zullen worden gesitueerd, is het belangrijk om rechtstreekse en hoogwaardige 
fietsverbindingen te projecteren. 
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Fietsroutes Recreatieschap Drenthe, 
www.recreatieschapdrenthe.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Recreatieschap Drenthe 
Onder het motto “Versterking door samenwerking” stimuleert het Recreatieschap Drenthe 
toeristische activiteiten in de gemeenten. Met een financiële impuls van 11 miljoen euro wordt 
de kwaliteit van de recreatieve fietsvoorzieningen in Drenthe de komende jaren verbeterd. Een 
voorbeeld daarvan is het Rondje Drenthe, een lange afstand fietsroute die ook door Assen 
gaat. Het Recreatieschap beheert en onderhoud de bewegwijzering van fiets- en wandelroutes. 
Met het Recreatieschap is een Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan voor Assen 
ontwikkeld. 
 
Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan (TROP) 
Volgens het TROP hebben inwoners van Assen behoefte aan korte rondgaande aantrekkelijke 
routes vanaf de woning naar het buitengebied en naar het centrum. Voor inwoners uit de regio 
zijn vooral veilige en comfortabele fietspaden naar het centrum van Assen van belang. De 
toeristen hebben behoefte aan goede bewegwijzering. Als taakstelling is verwoord dat Assen 
zich in 2010 kan profileren als provinciehoofdstad met een fietsers- en wandelaarsvriendelijke 
hoofdstructuur. De taakstelling is nog niet gedetailleerd uitgewerkt. Ook zijn geen financiële 
middelen gereserveerd. 
 
Fietsersbond Assen en Milieufederatie Drenthe 
De vrijwilligers van de Fietsersbond van Assen en de Milieufederatie Drenthe hechten grote 
waarde aan het verbeteren van fietsvoorzieningen en het stimuleren van het fietsgebruik. 
Speerpunten zijn: voorrang op primaire fietsroutes en bij rotondes, kwaliteitsverbetering van 
fietspaden, uniformiteit in verkeersvoorzieningen, effectieve aanpak fietsdiefstal, goede 
stallingsvoorzieningen en oplossen van knelpunten. In maart 2004 heeft de Fietsersbond 
samen met de Milieufederatie Drenthe het rapport Rapper op de Trapper aan de gemeente 
Assen aangeboden. In dit rapport zijn kansrijke fietsroutes beschreven en zijn knelpunten 
geïnventariseerd. Ook is een analyse uitgevoerd van de ongevallen en het fietsgebruik. De 
resultaten zijn betrokken bij de totstandkoming van de Nota Fietsverkeer. 
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ruimtelijke structuur van Assen 
 
 
 
 
 
 

 
fietsroute Beilerstraat 

3. Inventarisatie 
 
Ten behoeve van het opstellen van de Nota Fietsverkeer zijn alle relevante gegevens met 
betrekking tot de huidige situatie van het fietsverkeer in Assen verzameld en nader 
geanalyseerd. Op de volgende aspecten wordt nader ingegaan: 
 
?? ruimtelijke structuur Assen; 
?? bestemmingen; 
?? fietsroutes; 
?? fietsgebruik; 
?? verkeersongevallen met fietsers; 
?? fietsendiefstal; 
?? klachten. 
 
ruimtelijke structuur Assen 
Assen is met ruim 62.500 inwoners een relatief kleine hoofdstad. Een groot deel van Assen ligt 
binnen een hemelsbrede afstand van 3 kilometer vanaf het centrum (zie de bijlagen). De 
woonwijken Marsdijk en Kloosterveen liggen op een hemelsbrede afstand van 3 tot 4 kilometer 
vanaf het centrum. Daardoor zijn de fietsafstanden vanuit de woonwijken naar het centrum, de 
scholen en de werklocaties heel acceptabel. 
 
Het wegen- en fietspadennet kenmerkt zich bovendien door enkele rechtstreekse routes naar 
het centrum. De Groningerstraat, Rolderstraat, Beilerstraat, Hoofdlaan, Vaart noord- en 
zuidzijde en de Nobellaan zijn in een rechte lijn op het centrum gericht. De naastgelegen 
fietspaden of fietsstroken vormen daardoor een directe verbinding met het centrum. Binnen 15 
tot 20 minuten zijn de meeste bestemmingen met de fiets te bereiken.  
 
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de woonlocaties voor de toekomst. Aangezien de 
mogelijkheden voor inbreiding beperkt zijn, ligt de nadruk op uitbreiding in de periferie. De 
oostkant van Assen wordt niet bebouwd om het landschappelijke karakter van het 
Stroomdallandschap Drentse Aa te bewaren. De meest kansrijke woningbouwlocaties liggen 
ten noorden van Messchenveld, bij Zeijerveld, rondom Kloosterveen en nabij Graswijk. De 
fietsafstanden voor deze wijken naar het centrum zullen circa 6 kilometer bedragen. Fietsroutes 
naar deze locaties dienen vroegtijdig in beeld gebracht te worden. Vanwege de grotere afstand 
dienen deze fietsroutes als directe en snelle verbindingen vormgegeven te worden. 
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fietsbestemmingen 
 
 

bestaande fietspaden, rood is asfalt, blauw is beton, 
groen is klinker/tegel fietspad, oranje is fietsstroken  

bestemmingen 
De belangrijkste bestemmingen voor fietsers zijn het centrum van Assen, de winkelcentra van 
de wijken, de werklocaties, de scholen, het NS-station, de centrale bushaltes en de sport- en 
recreatievoorzieningen. In de bijlagen zijn de bestemmingen op kaart weergegeven. De 
fietsroutes moeten vooral op deze bestemmingen georiënteerd zijn. Ook de fietsvoorzieningen 
dienen daarop afgestemd te zijn, in de vorm van vrijliggende fietspaden, fietsstroken, stallings-
voorzieningen, bewegwijzering en openbare verlichting. Anderzijds is het wenselijk om 
fietsgerelateerde bestemmingen te situeren op een goed per fiets ontsloten locatie. 
 
bestaande fietsvoorzieningen 
Op de stadsplattegrond van Assen zijn de bestaande fietspaden aangegeven. Daaruit blijkt dat 
Assen al een omvangrijk fietspadennet heeft. In totaal is er circa 108 kilometer fietspad 
beschikbaar, waarvan 75 kilometer in asfalt, 15 kilometer in beton en 18 kilometer in 
elementenverharding (tegels of dubbelklinkers). De lengte van de fietsstroken bedraagt 14 
kilometer. Daarnaast worden veel woonstraten gebruikt als onderdeel van een fietsroute, 
waarvan de verharding veelal uit gebakken steen of betonklinkers bestaat. 
 
Helaas blijkt dat met name van de belangrijkste fietsroutes de staat van onderhoud van de 
verharding slecht is. De Groningerstraat, Vaart zz, Fokkerstraat, Industrieweg en delen van de 
Nobellaan hebben een elementenverharding. Mede door jarenlang uitstel van geplande 
herinrichtingen is ook het onderhoud aan fietspaden uitgesteld. Omdat deze wegen deel 
uitmaken van de routes uit de regio moet de kwaliteit van de fietsverbinding verbeterd worden. 
Daaraan moet de komende jaren prioriteit worden verleend. 
 
Bij het NS-station Assen is een bewaakte fietsenstalling voor 850 fietsen. Recentelijk is het 
aantal fietsenklemmen naast het station vernieuwd en uitgebreid tot 600 fietsenklemmen. NS 
heeft een plan uitgewerkt om enerzijds de capaciteit te vergroten en anderzijds de kwaliteit 
sterk te verbeteren. Volgens de planning wordt in 2005 nog gestart met de werkzaamheden. In 
de binnenstad zijn diverse fietsenklemmen toegepast (totaal 750) waarvan de meest recente 
voldoen aan het keurmerk “fietsparkeur”, met onder andere voorvorkbeschermers en 
aanbindbeugel. In de parkeergarage Mercurius is de bewaakte fietsenstalling voor het centrum 
gehuisvest met een capaciteit van 350 fietsen. In 2004 is gestart met een mobiele bewaakte 
fietsenstalling tijdens de marktdagen (woensdag en zaterdag). Het gebruik daarvan was 
gedurende de eerste maanden gering. 
 
fietsgebruik 
Op basis van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) is voor steden als Assen een raming te geven van het aantal fietsverplaatsingen per 
inwoner: gemiddeld 100 fietsverplaatsingen per 100 inwoners en 1 per brom-/snorfiets.  
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600 fietsklemmen buiten bij het NS-station en 850 
bewaakt en overdekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de huidige situatie zullen op grond van dat gemiddelde door de inwoners van Assen per dag 
circa 62.000 fietsverplaatsingen worden gemaakt, en 600 per bromfiets of snorfiets. 
Daarbij moet nog worden opgeteld het aantal fietsverplaatsingen van bezoekers van Assen. 
Dat wordt globaal geschat op 10% extra. Totaal dus bijna 70.000 fietsverplaatsingen en 
bromfietsverplaatsingen. 
 
Gerelateerd aan alle verplaatsingen van Assenaren heeft de fiets een aandeel van 32%. Uit het 
CBS blijkt bovendien dat het aandeel fietsverplaatsingen in Assen groter is dan in steden van 
vergelijkbare omvang. Uit het CBS-onderzoek is ook bekend met welke motieven de 
fietsverplaatsingen worden gemaakt. 
 
woon-werk 
De woon-werk fietsverplaatsingen zijn vooral gericht vanuit de wijken naar de werklocaties. 
Naar schatting zijn dat 12 tot 14.000 fietsverplaatsingen. Als fietsroutes naar de werklocaties 
vlot en comfortabel te berijden zijn, wordt men uitgenodigd om de fiets te gebruiken in plaats 
van de auto. 
 
zakelijk/diensten 
De fietsverplaatsingen die ambtshalve tijdens het werk gemaakt worden zijn relatief gering. 
Deze vinden voornamelijk binnen Assen plaats en het verplaatsingspatroon is diffuus. 
 
winkelen/boodschappen 
Voor de boodschappen kunnen Assenaren naar de binnenstad en de winkelcentra in de wijken. 
Het aantal fietsverplaatsingen bedraagt circa 15.000. Van belang is om goede fietsroutes te 
ontwikkelen om het fietsgebruik te bevorderen en het autogebruik te beperken. De stallings-
mogelijkheden bij de winkelcentra dienen hoogwaardig te zijn, om diefstal en schade te 
voorkomen. 
 
onderwijs 
Het aantal fietsverplaatsingen naar de scholen bedraagt 12 tot 14.000. De basisscholen zijn 
verspreid in de wijken. De leerlingen gaan deels te voet of op de fiets naar school, of worden 
gebracht in de auto. Omdat basisschoolleerlingen erg kwetsbaar zijn en nog niet goed kunnen 
anticiperen op alle verkeersrisico’s, is het erg belangrijk om deze jonge fietsers vlot en veilig 
naar school te kunnen laten rijden. Daarvoor moeten bij voorkeur vrijliggende fietspaden 
beschikbaar zijn, of rustige woonstraten. 
 
De scholieren naar het voortgezet onderwijs zijn met de fiets vooral georiënteerd op het 
Nassau-college, de Vincent van Gogh Scholengemeenschap, Cicero en het AOC Terra. Ook 
vanuit de omliggende kernen komen schoolgaande fietsers naar Assen. 
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winkelen in de binnenstad 
 
 
 
 
 
 

locaties met meer dan 3 fietsongevallen in 5 jaar, rood is 
meer dan 6 fietsongevallen in 5 jaar 

Als het bedieningsniveau van het openbaar vervoer verder afneemt, dan worden scholieren nog 
meer aangewezen op de fiets. 
 
visite/sociaal 
De fietsverplaatsingen voor visite of met een sociaal motief zijn zeer diffuus. De omvang wordt 
geraamd op circa 8.000. Een groot deel vindt plaats binnen de stad. 
 
recreatief/overig 
Fietsen als vrijetijdsbesteding of als sportactiviteit neemt de laatste jaren toe. Assen biedt 
rondom goede mogelijkheden voor recreatief fietsverkeer. Naarmate de stad groter wordt, 
neemt echter de afstand toe tot het buitengebied. Het aantal recreatieve of overige 
verplaatsingen bedraagt in Assen circa 17.000. 
 
tellingen 
In 2000 zijn visuele tellingen gehouden op de belangrijkste fietsroutes. De basisinformatie is in 
een afzonderlijk rapport weergegeven. De hoofdresultaten zijn weergegeven in bijlage 4. De 
tellingen hebben betrekking op de twee drukste uren ’s ochtends van 7.30 tot 9.30 uur. 
Onderscheid is gemaakt naar centrum ingaand en centrum uitgaand. De drukste routes zijn de 
Groningerstraat, Industrieweg, tunnel Vredeveldseweg, Hoofdlaan, Maria in Campislaan, 
Nobellaan, Molenstraat en de Gedempte Singel. Op deze trajecten reden er tussen de 500 en 
1.000 fietsers in de twee drukste uren. Om inzicht te houden in het verplaatsingsgedrag moeten 
minimaal om de 5 jaar tellingen worden gehouden (2005/2010). 
 
verkeersongevallen met fietsers 
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat registreert 
de verkeersongevallen, die met een proces verbaal zijn vastgelegd. De ongevallen in Assen 
zijn met deze databank nader te analyseren (zie de bijlagen). Ongevallen waarvoor geen 
proces verbaal is opgemaakt, zijn niet in deze databank opgenomen. De ongevallendatabank is 
bijgewerkt tot en met het jaar 2003. De gegevens van 2004 zijn nog niet beschikbaar. 
 
In de periode 1999 t/m 2003 zijn er 4.862 ongevallen geregistreerd, waarvan 385 ongevallen 
met fietsers en 338 met bromfietsers. Bij 48% van de fietsongevallen is er sprake van letsel. 
52% van de fietsongevallen zijn voorrangsongevallen. Het aantal fietsongevallen fluctueert rond 
de 80 per jaar. In 2003 was het aantal letselongevallen opmerkelijk lager dan in voorgaande 
jaren (28 tov 38 voorgaande jaren). De locaties met 3 of meer fietsongevallen en bromfiets-
ongevallen zijn in de bijlagen weergegeven. In het maatregelenpakket wordt aandacht besteed 
aan de voorrangsongevallen en de ongevallenlocaties. 
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fietsenstalling in het centrum 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
locaties met meer dan 3 fietsongevallen in 5 jaar 

In de analyse van de Fietsersbond (Rapper op de Trapper) is beschreven dat Assen voor 
fietsers een verkeersveilige stad is. Het aantal fietsslachtoffers is relatief laag ten opzichte van 
het fietsgebruik (afgelegde afstand per fiets). 
 
fietsendiefstal 
De stadswachten en politie houden de aangiften bij hoeveel fietsen er in Assen gestolen zijn. In 
2001 waren dat er 1.147 aangiften, in 2002 1.181, in 2003 1.407 en in 2004 1.018 aangiften. In 
de praktijk blijkt dat slechts een deel aangifte doet. De meeste fietsen zijn gestolen in het 
centrum en bij het NS-station. Daarnaast blijken ook de winkelcentra en de sportlocaties hoog 
te scoren. 
 
klachten 
In 2003 heeft de lokale Fietsersbond via een oproep in de krant een inventarisatie gehouden 
van klachten en knelpunten in Assen. Deze klachten en knelpunten (90 stuks) zijn aan de 
gemeente Assen overgedragen. Een deel ervan heeft betrekking op klein onderhoud 
(kuilen/oneffenheden) aan fietspaden, welke doorgegeven zijn aan ons meldpunt 366166. Een 
belangrijke klacht is het achterstallig onderhoud aan belangrijke fietspaden zoals langs de Vaart 
zz, de Fokkerstraat en de Groningerstraat. Feitelijk wacht dit onderhoud op de herinrichtingen 
van genoemde straten. Ook een veelgehoorde klacht is de overlast van brommers op 
fietspaden. 
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verkeersdruk op invalswegen neemt toe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
stimulering fietsverkeer en openbaar vervoer 

4. Fietsbeleid 
 
Door de groei van Assen, naar een stad van 75.000 – 80.000 inwoners in 2020, zal de 
mobiliteit, en vooral de automobiliteit, in Assen fors toenemen. Mobiliteit hoort bij de moderne 
samenleving. Op dit moment is in de spitsperiodes al sprake van stagnatie in de doorstroming 
van het gemotoriseerde verkeer. In de toekomst zal, met de huidige infrastructuur, op meer 
tijdstippen van de dag sprake zijn van filevorming. 
  
Met alle ontwikkelingen staat Assen voor de opgave de stad goed bereikbaar te houden voor 
zowel auto, fiets, openbaar vervoer als te voet. Daarnaast heeft iedereen baat bij een veilige en 
schone leefomgeving. Een onbegrensde toename van de automobiliteit beperkt de bereik-
baarheid en bedreigt de leefbaarheid. Om de bereikbaarheid van de economische zones en 
woongebieden van Assen ook in de toekomst te kunnen garanderen moeten de fiets en het 
openbaar vervoer nadrukkelijker in het verkeers- en vervoersbeleid maar ook in het ruimtelijk 
ordenings beleid geïntegreerd worden.  
 
Het beheersen van de groei van de automobiliteit kan alleen wanneer alternatieven echt 
aantrekkelijk zijn. De fiets moet het logische transport zijn/worden voor de korte afstand. 
Het is niet vanzelfsprekend dat de mensen voor de fiets kiezen, daarvoor moet wel iets extra’s 
worden gedaan. Vooral maatregelen op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening 
hebben invloed op de mate waarin voor de fiets wordt gekozen. Door nu te investeren in een 
veilig en kwalitatief goed fietsnetwerk is de stad nu en blijft de stad in de toekomst goed 
bereikbaar. 
 
In de Nota Mobiliteit (rijk) wordt de verantwoordelijkheid voor het fietsbeleid primair bij de 
decentrale overheden, vooral bij de gemeenten, neergelegd. Voor de bovenlokale voorzie-
ningen hebben provincie’s en/of regio’s een coördinerende rol. 
 
De hoofdlijn van het fietsbeleid van Assen is het realiseren van een veilig hoofdfietsroute-
netwerk van een goede kwaliteit. Uitgangspunt is het verbeteren van de aantrekkelijkheid van 
het gebruik van de fiets. Dan gaat het vooral om het verbeteren van doorstroming, veiligheid en 
comfort. Voor verplaatsingen binnen de stad moet de reistijd van de fiets concurrerend zijn aan 
de reistijd van de auto. 
 
De fiets is een schoon, gezond en ruimtebesparend vervoermiddel. Het gebruik van de fiets 
levert daarom een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van Assen (zie ook de Milieuvisie 
2005 – 2008). Voor veel mensen is fietsen ook een vorm van ontspanning en lichaams-
beweging. Bovendien is het een goedkoop vervoermiddel. Veel Assenaren hebben voor de 
dagelijkse verplaatsing naar werk of school geen ander vervoermiddel dan de fiets. 
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nieuwe fietsverbindingen voldoen aan kwaliteitseisen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
langsnaden bij tegelverharding, niet comfortabel 

Om al deze redenen wil de gemeente Assen het gebruik van de fiets stimuleren en het fietsen 
veiliger en comfortabeler maken. 
 
Assen zet in op een vergroting van het aandeel van de fiets in de modal split (keuze vervoer-
middel). Om dit te kunnen bereiken moet het fietsnetwerk voldoen aan de vijf hoofdeisen 
samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort. In de eerste vijf jaren zal vooral 
worden ingezet op de kwaliteit van de primaire routes van het fietsnetwerk (zware vervoer-
relaties). 
 
Het stallen van fietsen moet meer aandacht verdienen. Het veilig kunnen stallen is een van de 
argumenten om de fiets al dan niet te gebruiken. Goede stallingen zijn vooral noodzakelijk in 
het centrum, bij het NS station, bij scholen en bij drukke bushaltes.  
 
Het fietsbeleid moet nadrukkelijker worden ingebed in de gemeentelijke organisatie. De nodige 
fietsprojecten moeten met eigen budgetten worden gerealiseerd. 
 
Om het gebruik van de fiets inzichtelijk te kunnen maken, moet er regelmatig geteld worden. 
Deze monitoring is met name gericht op de intensiteiten van het fietsverkeer en op het gebruik 
van de stallingsvoorzieningen.   
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fietsnetwerk Assen, rood primair, blauw secundair, groen 
recreatief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Fietsnetwerk 
 
In hoofdstuk 4 is als uitgangspunt opgenomen dat een goed fietsnetwerk zal worden 
gerealiseerd, om het fietsgebruik te stimuleren. 
 
Een goed netwerk voor fietsverkeer voldoet aan de volgende kenmerken: 
?? samenhang: fietsroutes sluiten op elkaar aan, er zijn geen ontbrekende schakels; 
?? directheid: het netwerk biedt voor de fietser zo kort mogelijke routes; 
?? aantrekkelijkheid: het netwerk is zodanig vormgegeven en in de omgeving ingepast, dat het 

fietsen aantrekkelijk is; 
?? veiligheid: het netwerk is zowel verkeersveilig als sociaal veilig; 
?? comfort: het netwerk en de kwaliteit van de verharding maakt een vlotte en comfortabele 

doorstroming van het fietsverkeer mogelijk. 
 
samenhang 
Het fietsnetwerk wordt opgebouwd uit vrijliggende fietspaden, fietsstroken en uit fietsroutes via 
het wegennet. In het fietsnetwerk is onderscheid gemaakt in primaire, secundaire en 
recreatieve fietsroutes. Samen garanderen deze routes de samenhang in het fietsnetwerk. Het 
fietsnetwerk is hiernaast weergegeven en als bijlage bijgevoegd. 
 
In de verblijfsgebieden cq de 30 km/uur gebieden worden fietsers in principe gemengd met het 
autoverkeer afgewikkeld. Vrijliggende fietspaden zijn in verblijfsgebieden alleen nodig bij 
clustering van fietsverkeer (bij scholen of het winkelcentrum) of als recreatieve route. Op de 
verkeersaders (50 km/uur of hoger) worden fietsers gescheiden van het autoverkeer. Dat kan 
via vrijliggende fietspaden of solitaire routes. 
 
De fijnmazigheid van het fietsnetwerk is afhankelijk van het gebruik. Uit een analyse van de 
maaswijdte van fietspaden in Assen blijkt dat in oudere wijken zoals Noorderpark en Assen-
Oost weinig fietspaden zijn aangelegd (maaswijdte 800 tot 1.000 meter). In de op één na 
nieuwste wijk Marsdijk bedraagt de maaswijdte circa 400 - 500 meter. In de wijken uit de 70-er 
en 80-er jaren (Baggelhuizen en Peelo) is de maaswijdte nog lager (circa 300 meter). De 
gedachte daarachter was dat het autogebruik beperkt moest worden en het fietsgebruik 
gestimuleerd. 
 
Voor nieuwe wijken zoals Kloosterveen en andere wijken streven we naar een maaswijdte van 
de fietsroutes van circa 300 meter. Daarmee worden de woonbuurten in Assen goed ontsloten 
voor het fietsverkeer. 
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fietsroute Beilerstraat, aantrekkelijke omgeving 
 
 
 
 
 
 
 

 
primaire fietsroute Nobellaan, in comfortabel rood asfalt 
aangelegd 

directheid 
Met directheid wordt bedoeld of de verplaatsing zonder veel omrijden kan worden gerealiseerd. 
Het is de verhouding tussen werkelijke afstand en hemelsbrede afstand. De omrijfactor moet 
minder dan 1,25 zijn. Bij grotere afstanden zelfs minder dan 1,2. Assen kenmerkt zich door 
enkele heel directe fietsverbindingen. Ook voor toekomstige woonwijken moet dat nagestreefd 
worden. De maaswijdte van het fietsnetwerk is tevens van invloed op de directheid. Bij boven-
genoemde maaswijdte kunnen fietsers vlot aansluiten op het fietsnetwerk. 
 
aantrekkelijkheid 
Fietsen kan gestimuleerd worden door een fraaie omgeving, bijvoorbeeld langs mooie gevels, 
rustige wegen en fraaie beplanting. Dit is meegenomen bij de bepaling van het fietsnetwerk.  
 
veiligheid  
Fietsen is een terugkerende dagelijkse bezigheid; naar school of het werk, de winkel of even 
om te sporten. Fietsen is een veilige manier van verplaatsen, als conflicten met het 
gemotoriseerde verkeer kunnen worden voorkomen. De fietsverbindingen zijn daarom het 
meest veilig als vrijliggend fietspad, gescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Bij 
ruimtegebrek of beperkte verkeersomvang worden fietsstroken toegepast. De meeste 
fietsongevallen vinden plaats op de kruispunten, niet op de verbindingen. Verderop in dit 
hoofdstuk wordt daarom ingegaan op de verscheidene kruispuntsvormen. 
 
comfort 
Om het comfort op de fietsroutes te verbeteren is het belangrijk om aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 
?? een gesloten verharding in aflopende volgorde van kwaliteit: roodasfalt, beton, asfalt met 

rode slijtlaag (ook op tracé's van kabels en leidingen); 
?? bewegwijzering op de primaire routes vanuit de omliggende kernen; 
?? openbare verlichting langs fietspaden binnen de bebouwde kom; 
?? beschutting tegen de overheersende windrichting; 
?? geen overhangende beplanting; 
?? voorkomen van kuilen, langsnaden, drempels of afwateringsgoten overdwars; 
?? vroegtijdig strooien tegen gladheid (sneeuw en vorst) en in de herfst bladeren wegvegen, 

met prioriteit voor de primaire fietsroutes. 
 
Bij de vormgeving en kenmerken van de fietsroutes is onderscheid gemaakt naar de functie 
ervan en het gebruik. In het fietsnetwerk zijn onderscheiden: primaire, secundaire en 
recreatieve fietsroutes.
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fietsroute Industrieweg, onvoldoende kwaliteit 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fietsers op weg naar Cicero 

primaire fietsroutes 
Primaire fietsroutes moeten de hoofdstromen in het fietsverkeer vanuit de wijken naar het 
centrum en vanuit de omliggende kernen naar Assen afwikkelen, voor lange afstand en grote 
omvang. Ook de openbaarvervoer knooppunten en de scholen voor het voortgezet onderwijs 
moeten goed bereikbaar zijn via het primaire fietsnetwerk. Het zijn de dragers van het 
fietsnetwerk, niet alleen in Assen, maar ook voor de omliggende kernen. Vanwege de 
belangrijke functie is een vlotte doorstroming essentieel. Dit wordt bereikt door voorzieningen, 
voorrang of voorkeur. De primaire fietsroutes zorgen voor een vrijliggende fietsontsluiting voor 
woongebieden van maximaal 750 x 750 m. De primaire routes in Assen zijn op de kaart in rood 
aangegeven. 
 
De inrichtingskenmerken voor primaire fietsroutes zijn: 
?? directe route, nauwelijks omrijden; 
?? vrijliggend fietspad met voorzieningen, voorrang of voorkeursbehandeling; 
?? rood asfalt of beton; 
?? in één of twee richtingen te berijden (respectievelijk 2,5 m of 3,0 - 3,5 m breed), fietsstroken 

2,0 m breed; 
?? markering op tweerichtings fietspaden en bij fietsstroken; 
?? openbare verlichting; 
?? bewegwijzering; 
?? beschutting tegen de zuidwesten wind door beplanting of bomen; 
?? sociaal veilig, comfortabel en een fraaie omgeving. 
 
Met voorzieningen worden bij de herkomst en bestemming goede stallingsfaciliteiten bedoeld. 
Op de route wordt met voorzieningen bedoeld: vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse 
kruisingen voor een ongehinderde en veilige doorstroming van fietsverkeer. Indien voorzie-
ningen op de route niet mogelijk zijn, dan kan met voorrang op gelijkvloerse kruisingen een 
vlotte doorstroming bereikt worden. 
 
Er zal vóór de zomer van 2005 nog nader onderzoek gedaan worden naar de voorwaarden van 
voorrangskruispunten voor fietsverkeer. Intentie is om de voorrangsregeling alleen toe te 
passen in de volgende situaties: een fietspad langs een voorrangsweg of een druk bereden 
fietspad in een 30-zone, mits veilig. Indien de voorrang niet ingesteld kan worden, dan moet 
getracht worden de doorstroming voor fietsers met een voorkeursbehandeling te verbeteren. 
Gedacht kan worden aan fietsstroken op de route, bij kruispunten verkeerslichten met extra 
groen voor fietsverkeer, of aan gelijkwaardige kruispunten waar de snelheid van het 
autoverkeer met drempels wordt gereguleerd. 
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fietspad Lonerstraat, betonverharding gewenst 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in een woonstraat mogen fietsers op de rijbaan 

Van de bestaande primaire routes dient vooral de kwaliteit van de verharding verbeterd te 
worden. De verharding van de fietspaden langs bijvoorbeeld wegvak Peelo, Groningerstraat, 
Vaart zz en de Fokkerstraat is in slechte staat van onderhoud. Daaraan moet de komende jaren 
prioriteit worden gegeven. Langs wegvak Peelo, ten noorden van de sluis, is in 2005 reeds een 
vrijliggend fietspad in rood asfalt gerealiseerd. Ook op de primaire fietsroute aan de oost- en 
westzijde van de Industrieweg en Overcingellaan dienen fietspaden gereserveerd te worden. 
Het aantal fietsers naar Cicero en het Nassaucollege is namelijk aanzienlijk. Het primaire 
fietsnetwerk in Assen dient verder uitgebreid te worden met een vrijliggend fietspad ten zuiden 
langs de Rolderhoofdweg. 
 
De volgende indicatieve planning wordt nagestreefd: in 2005 wordt onderzoek gedaan naar de 
tracé's voor de fietspaden en de ruimtelijke reserveringen. De Groningerstraat en de naast-
gelegen fietspaden worden in 2006 gereconstrueerd. In de nieuwe bestuursperiode 2007 t/m 
2010 moeten de volgende projecten opgenomen worden: Vaart nz/zz, Peelo (sluis – 
Europaweg), Industrieweg (NS-station – Fokkerstraat), Fokkerstraat, Nobellaan (tussen 
Thorbeckelaan en Kanaal), Industrieweg (Fokkerstraat – Europaweg) en Rolderhoofdweg.  
 
Daarnaast is er op talloze trajecten van het primaire net sprake van achterstallig onderhoud in 
de vorm van overhangende struiken, slechte verlichting, kuilen of dwarsnaden in de weg of 
plasvorming. Er is in deze bestuursperiode € 100.000 gereserveerd om de grootste knelpunten 
daarin op te lossen. Overig onderhoud wordt doorgeschoven naar de nieuwe bestuursperiode. 
 
Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijken heeft completering van het fietsnetwerk hoge prioriteit. 
Mocht ten noorden of ten westen van Assen nog extra woningbouw plaatsvinden, dan dient de 
fietsstructuur daarop aangepast te worden, mogelijk ook op de bestaande wegen. Uitgangspunt 
is dat het fietsverkeer een belangrijk item is in het ontwerpproces van de nieuwbouwlocaties. 
 
secundaire fietsroutes 
De secundaire fietsroutes zijn bedoeld om woonbuurten en bestemmingen te ontsluiten voor 
het fietsverkeer, in aanvulling en/of aansluitend op de primaire fietsroutes. Het secundaire 
netwerk is daardoor fijnmaziger, met een maaswijdte van circa 250 tot 350 meter. Omdat de 
woonbuurten ook ongeveer deze omvang hebben, wordt daardoor elke woonbuurt goed 
ontsloten voor het fietsverkeer. Op secundaire fietsroutes binnen verblijfsgebieden (30 km) 
mogen fietsers gemengd zijn met het autoverkeer. Aan- of vrijliggende fietspaden zijn nodig 
zodra de weg een verzamel- of verdeelfunctie heeft of bij grotere aantallen fietsers, zoals bij 
basisscholen, winkelcentra of sportvoorzieningen. 
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mooie routes rond Assen voor ATB's 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
op de fiets naar de Baggelhuizerplas 

De secundaire fietsroutes zijn met blauwe lijnen in het fietsnetwerk aangegeven. De 
inrichtingskenmerken zijn: 
 
?? directe ontsluiting van het gebied; 
?? bij verkeersaders een vrijliggend fietspad, in verblijfsgebieden fietsers op de rijbaan; 
?? de voorrang wordt bepaald door de functie van de weg; 
?? bij voorkeur rood asfalt of beton, eventueel rode slijtlaag. Dubbelklinkers zijn alleen 

toegestaan op korte doorsteken; 
?? fietspad eenrichting: 2,0-2,5 m breed, fietspad twee richtingen: 2,5-3,0 m breed, fietsstrook 

eenrichting: 1,5 m breed; 
?? markering op tweerichtings fietspaden en bij fietsstroken; 
?? openbare verlichting wenselijk; 
?? sociaal veilig en comfortabel. 
 
Fietspaden worden met een rode verharding aangelegd uit oogpunt van herkenbaarheid voor 
de weggebruikers. Uit cultuur historisch oogpunt kan hiervan worden afgeweken.  
 
In het Actieprogramma 2007/2010 is opgenomen om fietsstroken aan te leggen langs de Dr. 
Philipsweg. Het fietspad van Loon naar Assen, langs de Lonerstraat, is op enkele vakken toe 
aan onderhoud. Vanwege de boomwortels is een betonverharding duurzamer, dan reparatie 
van het asfalt. Het recreatieve fietspad Groene Dijk zz zal met de groei van Kloosterveen en 
Messchenveld een wezenlijke functie krijgen voor woon-werk fietsverkeer. De status van dit 
fietspad wijzigt daarom van recreatief naar utilitair. Bij een forse toename van fietsverkeer kan 
de consequentie zijn dat er verlichting moet worden aangebracht. Mocht er bij Assen-zuid 
sprake zijn van ontwikkeling van woningbouw of bedrijfsterreinen, dan is er op de route 
Kortbossen – Beilerstraat - WZA sprake van een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk. 
Vooralsnog is het niet nodig om op die route een vrijliggend fietspad aan te leggen. 
 
recreatieve fietsroutes 
De recreatieve fietsroutes zijn primair bedoeld voor fietsen in de vrije tijd en voor sport-
activiteiten. Recreatieve fietspaden worden bovendien ook regelmatig door voetgangers of 
hardlopers gebruikt. De recreatieve bestemmingen rondom Assen zijn in hoofdlijnen: het 
Stroomdallandschap Drentse Aa aan de oostzijde, het Witterveld en TT-circuit aan de zuidzijde, 
recreatiegebied Baggelhuizen, het Fochteloërveen en het Bos- en Golfterrein aan de westzijde 
en de omgeving Zeijerveld-Rhee-Ubbena aan de noordzijde. 
 
De recreatieve fietsroutes in en rondom Assen dienen aan te sluiten op het regionale 
fietsnetwerk. Overigens kunnen ook de utilitaire fietsroutes gebruikt worden als schakel in het 
recreatieve fietsnetwerk.  
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recreatieve fietsroute aanleggen bij Pitteloseweg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fietsroute aanleggen langs Deurzerdiep 

De inrichtingskenmerken van recreatieve fietsroutes zijn: 
 
?? vrijliggend fietspad, eventueel de route via de rijbaan; 
?? voorrang wordt bepaald door de functie van de weg; 
?? bij voorkeur asfalt of beton (vooral buiten de bebouwde kom), dubbelklinkers of tegels 

toegestaan, recreatieve paden met sterke lokale functie mogen ook in halfverharding (geen 
lange afstandsroutes); 

?? bij voorkeur 2,0-2,5 meter breed; 
?? bankje-tafel-prullenbak plaatsen op interessante locaties (mooi uitzicht, verzamelpunten, 

cultuurhistorisch of landschappelijke educatieve plekken); 
?? hoge beplanting minimaal 4 meter vanaf fietspad (sociale veiligheid); 
?? verlichting niet nodig. 
 
Rondom Assen zijn al diverse mooie fietsroutes aanwezig, zoals via Loon, Balloo en Deurze, of 
via Witten en de Baggelhuizerplas. Door de expansie van Assen dreigen recreatieve fietsroutes 
te verdwijnen, zoals de route Grote Veld bij Messchenveld. Bij de te ontwikkelen woningbouw- 
en bedrijvenlocaties zal nadrukkelijk gelet moeten worden op de recreatieve fiets- en wandel-
routes. Een mooie vorm is om smalle plattelandswegen met oude bomen bij de uitbreiding een 
functie te geven als fiets- en wandelroute (voorbeeld Marsdijk). 
 
In het Uitvoeringsprogramma 2005/2006 is voorzien in de aanleg van het fietspad Diepstroeten 
– Eleveld, mits de subsidie van het Recreatieschap Drenthe beschikbaar wordt gesteld. Ook is 
budget gereserveerd voor de publicatie van recreatieve fietsroutes. De recreatieve fietsroutes 
rond Assen worden bij de VVV en op de website als routekaarten gepresenteerd, inclusief een 
beschrijving van het landschap, van wetenswaardigheden en met een verwijzing naar 
rustplaatsen, café's en restaurants. 
 
Onderzocht wordt of enkele plattelandswegen die veel gebruikt worden als recreatieve 
fietsroute, als 60 km-weg kunnen worden aangeduid en ingericht. Gedacht wordt aan de wegen 
Peeloërweg, Balloërweg, Taarloërweg, Schieven/Anreep en Johan Picardtweg. 
 
Voor de nieuwe bestuursperiode worden de mogelijkheden (planologisch, grondposities) 
onderzocht voor uitbreiding met de volgende recreatieve fietspaden: 
 
?? fietspad Eleveld – Graswijk; 
?? fietspad Graswijk – De Haar; 
?? fietspad Rolderhoofdweg – Dijkveldpad, langs Deurzerdiep; 
?? fietspad Ten Oeverstraat – Pitteloseweg – Norgervaart (- Fochteloërveen); 
?? fietspad Pitteloseweg – Koelenweg; 
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fietstunnel Reest, geen doorkijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?? fietspad Peest – Zeijerveld; 
?? fietspad ten noorden en oosten van Tonckensbos; 
?? fietspad Havenkade - Marsdijk – Vrieserweg, langs Havenkade. 
 
kruisingen en oversteekplaatsen 
Een onvermijdbaar onderdeel van het fietsnetwerk zijn de kruisingen van fietsroutes met wegen 
voor het autoverkeer, kanalen en spoorwegen. Met name bij de gelijkvloerse kruisingen wordt 
de vlotte en veilige doorstroming voor fietsers onderbroken en doen zich conflicten voor. De 
mate waarin gelijkvloerse kruispunten en oversteekplaatsen vermeden kunnen worden, bepaalt 
in sterke mate de kwaliteit en veiligheid van het fietsnetwerk. Anders zijn aanvullende 
voorzieningen nodig, zoals de voorrangsregeling, middengeleiders of verkeerslichten, om de 
fietsers vlot en veilig te kunnen laten kruisen. Een nadere toelichting volgt op de volgende 
onderwerpen: 
 
?? ongelijkvloerse kruisingen; 
?? bruggen; 
?? spoorwegovergangen; 
?? verkeerslichten; 
?? rotondes; 
?? middengeleiders; 
?? voorrangsregeling. 
 
ongelijkvloerse kruising 
Een ongelijkvloerse kruising, een tunnel of viaduct, is uit oogpunt van doorstroming en 
veiligheid voor fietsverkeer én autoverkeer te prevaleren. De kosten zijn echter hoog en de 
ruimtelijke inpasbaarheid veelal gering. Ongelijkvloerse kruisingen worden daarom alleen 
toegepast bij veel autoverkeer (meer dan circa 20.000 motorvoertuigen) en veel fietsverkeer 
(primaire route).  
 
Belangrijk aandachtspunt bij fietstunnels is de sociale veiligheid. Fietstunnels moeten daarom 
een rechte doorkijk bieden, goed verlicht zijn en aan weerszijden aansluiten op een open 
ruimte. 
 
Bij de verdubbeling van de Europaweg is een ongelijkvloerse kruising voorzien voor de primaire 
fietsroute vanuit Kloosterveen naar de binnenstad. De Europaweg wordt verhoogd uitgevoerd, 
zodat fietsers op maaiveldniveau ongehinderd door kunnen rijden. Ook bij wegvak Peelo, 
tussen de Europaweg en het Noord-Willemskanaal is voorzien om fietsverkeer bij twee locaties 
ongelijkvloers te laten kruisen met het autoverkeer. Bij de Roldertunnel is in 2005 een fietsbrug 
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houten bruggen krijgen antisliplaag 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
brug Norgervaart wordt gemeden door fietsers 

aangelegd om fietsers aan de oostzijde van het spoor een snelle route naar het NS-station te 
bieden. 
 
bruggen 
Bij kruisingen van fietsers met bevaarbare kanalen en vaarten zoals de Drentse Hoofdvaart, het 
Noord-Willemskanaal en het Havenkanaal worden beweegbare (fiets)bruggen toegepast. Bij 
niet-bevaarbare wateren, zoals de huidige Vaart en het Kanaal, kunnen vaste bruggen of 
dammen worden toegepast. 
 
Bruggen worden bijvoorkeur op maaiveldhoogte aangelegd, om hoogteverschillen voor fietsers 
te voorkomen. In het kader van de Flora- en Faunawet en de Habitatrichtlijn is overigens veelal 
een minimale doorvaarthoogte van 1 tot 1,50 meter nodig vanwege watervleermuizen. 
Gestreefd wordt om bij de drukke primaire fietsroutes de bedieningstijd van de brug af te 
stemmen op het fietsverkeer, bijvoorbeeld door het instellen van spertijden, of door clustering 
van de recreatievaart. Overleg met de Provincie Drenthe is daarvoor nodig. 
 
Bruggen met een houten dek moeten voorzien zijn van een stroeve deklaag, om slipgevaar te 
voorkomen. 
 
In het kader van het bestemmingsplan Tweede Hoofdontsluiting wordt een brug voor auto- en 
fietsverkeer aangelegd op 150 meter afstand ten noordoosten van de Asserwijkbrug. Ook is 
nog voorzien in een fietsbrug over de Drentse Hoofdvaart bij Kloosterveen. 
 
Als de Vaart bevaarbaar gemaakt wordt, dan wordt een beweegbare brug aangelegd bij de 
Witterstraat-Troelstralaan en een fietsbrug bij de Lange Dijk, naast de verhoogde Europaweg-
West. De fietsbrug ter hoogte van Delft wordt dan opgeheven. 
 
De Norgerbrug is door zijn gedraaide ligging in de weg en de geringe breedte voor auto- en 
fietsverkeer een knelpunt. Fietsverkeer heeft op de brug geen vrijliggend pad of  eigen rijstrook. 
Fietsers vanaf Norg of de noordzijde van Bovensmilde/Smilde kruisen daarom de weg 
Norgervaart aan de noordzijde en rijden via de Hoofdvaartsweg nz naar Assen. Om meerdere 
redenen is echter de Hoofdvaartsweg zz als primaire fietsroute geprojecteerd. De zuidzijde is 
daarvoor ook ingericht. De fietsroute aan de noordzijde wordt onderbroken bij de haven en ook 
het kruispunt met de Prof. Prakkeweg kan leiden tot conflicten. In overleg met de Provincie 
Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe zal worden onderzocht hoe het knelpunt bij de 
Norgerbrug opgelost kan worden. Onderzocht wordt of aan de noordzijde van de Kloosterbrug 
een middengeleider aangelegd kan worden, zodat fietsers en voetgangers daar in twee fasen 
kunnen oversteken. 
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wachttijd bij verkeerslichten beperken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spoorwegovergangen 
Om de verkeersveiligheid op het spoorwegnet  te vergroten, gaat NS Pro-Rail zoveel mogelijk 
de onbewaakte spoorwegovergangen opheffen. Overwegen in fietsroutes worden beveiligd met 
tunnels, AKI’s (automatische knipper installatie) of AHOB’s (automatische halve overweg 
beveiliging). Bij Assen-zuid worden vier onbewaakte spoorwegovergangen afgesloten en wordt 
bij één een AHOB geïnstalleerd. De overweg bij het Molenpad in Assen-Oost is inmiddels 
afgesloten. De gemeente en Pro-Rail hebben bij de Roldertunnel geïnvesteerd om alternatieve 
routes voor fietsers te verbeteren.  
 
verkeerslichten 
Bij verkeerslichten wordt het verkeer in feite in tijd van elkaar gescheiden. Kruisend fietsverkeer 
(of autoverkeer) kan op deze wijze redelijk vlot en veilig doorrijden. Tijd en prioriteit zijn af te 
stemmen op de omvang van de verkeerssoorten. Bij een belangrijke fietsroute kan de groentijd 
voor fietsers verlengd worden, en zal autoverkeer langer moeten wachten. De technische 
mogelijkheden om fietsers meer groen te geven zijn de laatste jaren verbeterd. Te denken valt 
aan: 
?? wachtstand groen voor de fietsers (het fietslicht gaat pas naar rood als kruisend verkeer 

zich inmeldt); 
?? inmeldlussen op afstand (25 meter voor het kruispunt wordt al een aanvraag voor groen 

gezet); 
?? fietsers tegelijk groen; 
?? fietsers tweemaal groen in een cyclus (autoverkeer éénmaal groen); 
?? flexibele, verkeersafhankelijke regelingen. 
 
Uitgangspunt bij onze verkeerslichten is een optimale regeling voor alle verkeersdeelnemers, 
zowel fietsers, als voetgangers, als autoverkeer. Onnodig wachten voor fietsers wordt 
voorkomen door inmeldlussen op afstand aan te leggen, de cyclustijd te beperken tot maximaal 
120 seconden, wachtstand groen in te stellen en fietsers alternatieve realisaties te bieden. 
 
In het voorjaar van 2005 is de doorstroming voor fietsers reeds verbeterd bij de VRI’s 
Europaweg – Peelo, Europaweg – Rijnstraat, Europaweg-Balkenweg en Kanaal – Oude 
Molenstraat. In de komende jaren zullen de volgende VRI’s vervangen moeten worden: 
 
? ? VRI Rolderstraat – Javastraat; 
? ? VRI Groningerstraat – Kanaal – Fabriciusstraat; 
? ? VRI Overcingellaan – Stationsstraat 
? ? VRI Kanaal – Oude Molenstraat 
? ? VRI Vaart zz - Witterbrug. 
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Rolderhoofdwegrotonde 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
middengeleider Nobellaan - Troelstralaan 

Bij het groot onderhoud aan deze kruispunten zal de doorstroming voor fietsers worden 
verbeterd. 
 
rotondes 
Rotondes zijn ook in Assen veel toegepast. Een rotonde biedt een veilige kruising met een 
vlotte doorstroming. Het aantal ongevallen bij een rotonde is drastisch lager dan bij andere 
gelijkvloerse kruisingen. Op de hoofdontsluitingswegen van Assen zijn derhalve rotondes 
toegepast. In de lijn van de afspraken met provincies en gemeenten binnen het Samen-
werkingsverband Noord Nederland (SNN) zijn de rotondes in Assen uniform. Dat wil zeggen 
zowel binnen als buiten de bebouwde kom dezelfde vormgeving en voorrangsregeling. De 
Fietsersbond ijvert voor voorrang voor fietsers bij rotondes binnen de bebouwde kom, conform 
de landelijke richtlijn (CROW). 
 
Uit oogpunt van de verkeersveiligheid voor fietsers handhaaft de gemeente Assen mede in 
samenwerking met het SNN voorlopig nog de uniforme vormgeving (dwz binnen en buiten de 
bebouwde kom fietsers uít de voorrang). 
 
middengeleiders 
Op verkeersaders kunnen middengeleiders aangelegd worden om fietsers en voetgangers in 
twee fasen te laten oversteken. Daardoor neemt de wachttijd voor het langzaam verkeer af en 
is ook de kans op ongevallen lager. Op diverse kruispunten in en nabij Assen kunnen met 
middengeleiders de knelpunten opgelost worden (zie ook de ongevallenlocaties). 
 
Middengeleiders zullen worden aangelegd bij: 
?? kruispunt Groningerstraat – Smetanalaan (bij herinrichting Groningerstraat); 
?? fietsoversteek Marsdijk – Andrej Sacharovweg (nieuwe bestuursperiode); 
?? fietsoversteek Hoofdvaartsweg nz – Prof. Prakkeweg (nieuwe bestuursperiode). 
 
Met de Provincie Drenthe zal overlegd worden of bij de Norgervaart middengeleiders aange-
legd kunnen worden om fietsers vanaf de Koelenweg en Domeinweg veilig te laten oversteken. 
 
voorrangsregeling 
Ook met een voorrangsregeling kan de doorstroming en veiligheid bij kruispunten worden 
verbeterd. De landelijke richtlijn is om verkeersaders in te richten als een voorrangsweg en in 
verblijfsgebieden de regel "voorrang verkeer van rechts" toe te passen. Fietspaden langs 
voorrangswegen hebben dan tevens voorrang (immers het fietspad hoort bij de weg). In 
verblijfsgebieden geldt dan de regel “voorrang verkeer van rechts”, ook voor fietsers van rechts. 
Deze basisregels zijn duidelijk en aan wegbeheerders is de taak om de wegen conform in te 
richten.
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Peelo, fietsers hebben voorrang 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwartwatersweg wordt heringericht 

De landelijke Fietsersbond doet regelmatig het verzoek om op kruispunten van belangrijke 
fietsroutes met autoroutes de voorrang in te stellen voor het fietsverkeer. Gedachte erachter is 
om daarmee de doorstroming voor fietsers te verbeteren en het fietsgebruik te stimuleren. Een 
dergelijk voorrangskruispunt voor fietsers wijkt daarmee af van de bovenstaande basisregels, 
zowel als het fietspad een voorrangsweg kruist, als dat het fietspad zich in een verblijfsgebied 
bevindt. 
   
In de praktijk blijkt dat dit ook tot onduidelijkheid leidt en daarmee de kans op ongevallen 
vergroot. Op de plaatsen in Assen waar deze voorrangskruispunten voor fietsers zijn ingevoerd, 
hebben zich nadien enkele ernstige ongevallen voorgedaan. In het voorjaar van 2005 is nader 
onderzoek verricht naar de knelpunten en gewenste oplossingen. Er is budget gereserveerd om 
eventuele oplossingen te realiseren. 
 
Er wordt terughoudend omgegaan met de toepassing van voorrangsfietskruispunten. Alleen bij 
drukke fietsroutes binnen 30 km-gebieden en veilige verkeerssituaties mogen in Assen 
voorrangskruispunten voor fietsers toegepast worden. Onze criteria zijn: duidelijke voorrangs-
borden, een rood plateau, lange haaientanden (70 cm) plus een voetgangersoversteekplaats, 
voorwaarschuwingsborden, goede openbare verlichting en geen belemmering door struiken. 
 
De ervaringen met de per 1 mei 2001 ingestelde verkeersregel “voorrang fietser van rechts” zijn 
enigszins negatief. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het aantal slachtoffers met fietsers 
sindsdien is toegenomen (alle fietsslachtoffers +3%, ernstige gewonden en doden +13%). Veel 
fietsers klagen bovendien dat aan hen geen voorrang wordt verleend en blijven veiligheidshalve 
voorrang geven aan het autoverkeer. Door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is 
overigens steeds benadrukt dat deze verkeersregel is ingevoerd uit oogpunt van afstemming op 
de Europese verkeersregels en niet uit oogpunt van de verkeersveiligheid. Nederland was tot 
2001 nog het enige land in Europa waar fietsers van rechts geen voorrang hadden. Door 
geleidelijke gewenning aan de verkeersregel “voorrang bestuurders van rechts” zullen fietsers 
en automobilisten daar beter op anticiperen. 
 
maatregelen op ongevallenlocaties 
In de bijlagen zijn de locaties aangegeven waar fietsers bij ongevallen betrokken zijn. In de 
afgelopen jaren zijn de grootste ongevallenlocaties inmiddels aangepast. Op 2 kruispunten 
vinden nog meer dan 6 ongevallen plaats in 5 jaar. Op de overige locaties zijn het 3 tot 5 
ongevallen in 5 jaar. In de bijlagen is aangegeven welke maatregelen op de ongevallenlocaties 
worden getroffen. 
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fietsklemmen met voorvorksteunen en aanbindoog 
 
 
 
 
 
 
 

 
onderzoek naar verhuur van openbare fietskluizen 

6. Fietsvoorzieningen 
 
In hoofdstuk 5 is geschetst waaraan het fietsnetwerk van Assen moet voldoen. Een goed 
fietsnetwerk is een belangrijke voorwaarde voor veilige, vlotte en comfortabele fiets-
verplaatsingen. Daarnaast zijn er op de route aanvullende voorzieningen om het de fietser naar 
de zin te maken. In dit hoofdstuk worden deze voorzieningen behandeld. Het betreft: 
 
?? fietsenstalling, bij de woning, bij de bushalte en bij de bestemming; 
?? verlichting; 
?? bewegwijzering. 
 
fietsenstalling 
In het algemeen kunnen fietsen thuis gestald worden in een garage, berging of op het eigen erf. 
Omdat een fiets weinig ruimte in beslag neemt, doen zich daarbij weinig problemen voor. Om 
het fietsgebruik te stimuleren is het raadzaam de woningen zo te ontwerpen dat de fiets binnen 
handbereik is. De berging of garage dient goed toegankelijk te zijn. In oude stadswoningen 
ontbreekt soms de ruimte voor een fietsberging. Daarom zal onderzocht worden of in de 
openbare ruimte fietsenkluizen geplaatst kunnen worden voor particulier gebruik (huur). 
 
Bij bushaltes dienen ook fietsklemmen of –beugels aanwezig te zijn. Uitgangspunt daarbij is het 
keurmerk “fietsparkeur”. De fietsklem heeft voorvorksteunen, zodat het voorwiel niet vervormd. 
Een aanbindoog maakt het mogelijk dat de fiets goed met een slot vastgezet kan worden. De 
fietsklem is comfortabel te gebruiken en is ook afgestemd op de bredere hybridefietsen of 
mountainbikes. Bij drukkere bushalten die door fietsers gebruikt worden als opstaphalte, 
worden minimaal 6 fietsklemmen geplaatst. 
 
Eén van de knelpunten die fietsers ervaren is het ontbreken van goede stallingsvoorzieningen 
aan de bestemmingzijde. Bij scholen of de werkbestemming ligt de verantwoordelijkheid 
daarvoor bij die instanties. De gemeente moet goede stallingsmogelijkheden realiseren voor de 
openbare bestemmingen, zoals bij een winkelcentrum of bij openbare gebouwen. De stallings-
mogelijkheden in het centrum van Assen worden reeds verbeterd. Voorbeeldprojecten zijn de 
mobiele stalling en de bewaakte fietsenstalling in de Mercuriusgarage. 
 
De huidige fietsbeugels in het centrum en bij de sportvoorzieningen moeten in de komende 2 
jaar vervangen worden door fietsklemmen met voorvorksteun en aanbindoog. Daarmee wordt 
getracht de fietsdiefstallen op deze locaties te verminderen. Voor dit onderdeel is € 100.000 
gereserveerd in deze bestuursperiode.
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verlichting bij fietstunnels verbeteren 
 
 
 

 
fietsbewegwijzering 

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Fietsverkeer 2004 is samen met Alescon een 
mobiele bewaakte fietsenstalling gemaakt. Deze staat tijdens marktdagen in de binnenstad van 
Assen en kan ook tijdens grote evenementen elders ingezet worden, bijvoorbeeld bij 
sportactiviteiten in het recreatiegebied Baggelhuizen. 
 
Er is actief overleg met NS om de fietsenstalling op het NS-terrein uit te breiden en te 
verbeteren. Voor het centrum en de sportvoorzieningen zal uitbreiding van fietsklemmen 
gerealiseerd worden. De standaard fietsbeugels worden geleidelijk vervangen door een type 
met voorvorksteunen en aanbindoog. 
 
In overleg met de politie en stadswachten wordt extra gesurveilleerd in het centrum en bij de 
sportvoorzieningen. Voor het onderdeel handhaving is € 35.000 gereserveerd (t/m 2006). 
 
verlichting fietspaden 
Binnen de bebouwde kom worden de primaire en secundaire fietspaden verlicht. De recreatieve 
fietspaden worden uit oogpunt van beheer en onderhoud en energiebesparing in het algemeen 
niet verlicht. Ook fietspaden buiten de bebouwde kom worden om deze redenen niet verlicht. 
 
Onderzocht wordt of fietstunnels met nieuwe verlichtingstechnieken (halogeenlampen in plaats 
van TL) extra verlicht kunnen worden (budget € 5.000). 
 
Fietsers hebben daarnaast de plicht om in het donker de eigen verlichting te gebruiken. In 
overleg met de politie wordt daarop extra gecontroleerd.  
 
fietsbewegwijzering 
Om fietsers te ondersteunen in hun route is fietsbewegwijzering belangrijk. Vooral onbekende 
fietsers worden met de fietsbewegwijzering langs de aantrekkelijke routes in de stad geleid. In 
een stedelijke omgeving blijkt dat lokaal bekende fietsers niet of nauwelijks letten op de 
bewegwijzering. Daarom is uitgangspunt in ons beleid om de wijken niet aan te duiden maar 
alleen (het centrum van) Assen en de plaatsen in de directe omgeving. 
 
In het kader van het regulier onderhoud aan de fietsbewegwijzering is in 2005 de fietsbeweg-
wijzering op dit beleid aangepast. 
 
Bij stremmingen door wegwerkzaamheden is het vooral voor fietsers en voetgangers van 
belang dat een alternatieve route goed wordt aangegeven. Bestekken voor wegwerk-
zaamheden moeten eerst getoetst worden of er goede omleidingsroutes zijn opgenomen. 
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de Roldertunnel is gerenoveerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Realisatie 
 
In hoofdstuk 4 is het fietsbeleid van Assen voor de komende jaren verwoord. De meer concrete 
uitwerkingen van dat beleid zijn in de hoofdstukken 5 en 6 toegelicht. Daarin is beschreven 
welke plannen en projecten de komende jaren worden gerealiseerd. Tijdens een inspraak-
periode in juli 2005 is gepeild of het voorgestelde fietsbeleid instemming heeft van de Asser 
bevolking. Ook wordt inzichtelijk gemaakt of er voldoende financiële dekking is voor alle 
plannen en projecten. Beide aspecten zijn hierna toegelicht. 
 
proces 
De Nota Fietsverkeer is opgesteld met de Fietsersbond afdeling Assen en de Milieufederatie 
Drenthe. In de ambtelijke werkgroep zijn de Dienst Werk en de Dienst Ontwikkeling 
vertegenwoordigd. Eind mei 2005 is het concept door B&W vrij gegeven voor inspraak. In de 
periode van 24 juni tot 22 juli hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad op het concept 
van de Nota Fietsverkeer te reageren. De conceptnota heeft ter inzage gelegen bij de balie en 
kon gelezen worden op de website www.assen.nl. 13 juli 2005 is het concept op een 
inspraakavond gepresenteerd aan de bewoners van Assen. De wijzigingen of aanvullingen zijn 
verwerkt in dit exemplaar. De Nota Fietsverkeer is aan het College van B&W (september) en de 
gemeenteraad (oktober) aangeboden voor instemming. Nadat de Nota Fietsverkeer door de 
raad is vastgesteld, vormt het één van de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van 
Assen. Om op dynamische wijze te kunnen inspelen op de ontwikkelingen zal het Actie-
programma van deze Nota Fietsverkeer elke 2 jaar worden bijgesteld. De Nota Fietsverkeer zal 
over circa 10 jaar herschreven worden. 
 
uitvoeringsprogramma en actieprogramma 
In het bijlagenrapport is het Uitvoeringsprogramma en het Actieprogramma opgenomen. Het 
Uitvoeringsprogramma geeft de projecten aan die in 2005 en 2006 gerealiseerd worden. Het 
Actieprogramma is een uitgebreide lijst van maatregelen en acties die in de nieuwe bestuurs-
periode gerealiseerd moeten worden. Daarover vindt echter nog besluitvorming plaats door de 
toekomstige gemeenteraad en B&W. Assen heeft de ambitie om een fietsvriendelijke provincie-
hoofdstad te worden. Assen wil bovendien goed bereikbaar blijven, ook per fiets. Dat blijkt uit 
het Uitvoeringsprogramma en Actieprogramma. De highlights uit het Uitvoeringsprogramma en 
Actieprogramma zijn hieronder weergegeven: 
  
?? om Assen per fiets goed bereikbaar te houden is taakstellend een kwaliteitsimpuls nodig 

voor de belangrijkste fietspaden. In 2006 wordt de Groningerstraat gereconstrueerd, 
inclusief de fietspaden. Samen met het nieuwe fietspad langs wegvak Peelo is daarmee 
een begin gemaakt aan de superfietsroute Groningen-Vries-Assen. In de periode 2007 t/m  
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wensbeeld: primaire routes binnen 5 jaar geasfalteerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 moeten de volgende primaire fietsroutes worden opgewaardeerd (in volgorde van 
realisatie): Peelo (sluis – Europaweg), Vaart nz/zz, Industrieweg (NS-station – 
Fokkerstraat), Fokkerstraat, Nobellaan (tussen Thorbeckelaan en Kanaal), Industrieweg 
(Fokkerstraat – Europaweg) en Rolderhoofdweg; 

?? in de periode 2005/2006 is het achterstallig onderhoud voor kleine reparaties op de 
primaire fietsroutes weggewerkt; 

?? de verkeersveiligheid voor fietsers wordt verbeterd door maatregelen te treffen op de nog 
resterende ongevallenlocaties. Er moeten in 2005 duidelijke richtlijnen opgesteld zijn voor 
kruispunten met fietsers in de voorrang; 

?? met technische voorzieningen wordt de doorstroming van fietsers bij verkeerslichten 
verbeterd, vooral nabij het centrum. In 2006: VRI Rolderstraat – Javastraat en VRI 
Groningerstraat – Kanaal – Fabriciusstraat. In de periode 2007 t/m 2010: VRI Kanaal - 
Oude Molenstraat, VRI Vaart zz – Witterbrug en VRI Overcingellaan – Stationsstraat; 

?? voor het recreatieve fietsverkeer wordt in 2006 een fietspad aangelegd tussen Diepstroeten 
en Eleveld. Ook de publicatie van recreatieve fietsroutes wordt uitgebreid. Recreatieve 
fietsroutes in de westelijke stadsrand rondom Kloosterveen moeten worden gerealiseerd in 
de nieuwe bestuursperiode; 

?? de stallingsfaciliteiten in het centrum en bij sportvoorzieningen worden in 2006 uitgebreid 
en diefstalbestendiger gemaakt. Daarvoor is € 100.000 beschikbaar. Bij de herinrichting 
van het stationsgebied heeft (de stalling van) fietsverkeer prioriteit. 

 
financiering 
Tot op heden zijn voorzieningen voor fietsverkeer vooral gefinancierd uit het Grondbedrijf, het 
Straten- en Wegenfonds en het fonds Kleine Projecten. Vanaf 1999 is in totaal 1,5 miljoen 
gulden extra geïnvesteerd om enkele fietsvoorzieningen versneld uit te voeren. In de Voort-
gangsnota 2003 is bovendien € 300.000 beschikbaar gesteld voor het jaar 2004. Voor 2005 en 
2006 is nog eens tesamen € 500.000 gereserveerd. De eigen financiële middelen zijn 
regelmatig door subsidies aangevuld, vooral van de Provincie Drenthe, maar ook van het Rijk 
of het Recreatieschap Drenthe. Met de beschikbare middelen (en te verwachten subsidies) 
kunnen de projecten op het Uitvoeringsprogramma van 2005 en 2006 gerealiseerd worden. De 
projecten Peelo-Zuid, Groningerstraat, Vaart nz/zz en Weiersstraat zijn niet in deze 
kostenramingen opgenomen, omdat besluitvorming daarover reeds plaats vindt. 
 
Besluitvorming over de projecten in de periode 2007 t/m 2010 vind plaats door het toekomstige 
gemeentebestuur. De kosten van het bijgevoegde Actieprogramma voor 2007 t/m 2010 
bedragen globaal € 4,5 Mio. Een groot deel van de projecten in de periode 2007 t/m 2010 valt 
te beschouwen als onderhoud en vervanging van bestaande fietsinfrastructuur. Enkele 
belangrijke primaire fietsroutes worden versneld op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht  
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taakstelling: aanleg recreatieve fietspaden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(vooral vervanging van klinkers door rood asfalt). De nieuwe fietsverbindingen zijn vooral 
recreatieve fietspaden. 
 
Op dit moment zijn nog geen concrete subsidies in het vooruitzicht gesteld. Aan de hand van 
de vastgestelde Nota Fietsverkeer zullen subsidies aangevraagd worden bij de Regiovisie, de 
Provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe. 
 
Ten behoeve van de fietsvoorzieningen uit deze Nota Fietsverkeer wordt ernaar gestreefd om 
een geoormerkt budget in te stellen, waarmee de komende jaren op onafhankelijke wijze en in 
snel tempo projecten gerealiseerd kunnen worden. Dat geoormerkte budget heeft zowel 
betrekking op nieuwe infrastructuur als op onderhoud van bestaande fietsinfrastructuur. 


