Samenvatting van de problemen met de Fietsroute Plus Groningen – Ten Boer
In het kort behelst het plan (gepresenteerd op 22 april te Ten Boer) de volgende elementen: de route
loopt over de Stadsweg, het fietspad krijgt een breedte van 3 m, met daarnaast een verharding (met
zogenaamde grastegels) van 3,5 m breed ten behoeve van het landbouwverkeer.
Bij de totstandkoming van het plan zijn belangrijke aspecten onderbelicht gebleven. Ze kunnen in
twee groepen onderscheiden worden:
a) De eerste groep is gerelateerd aan de breedte van grote gedeelten van de huidige Stadsweg. Met
een gemiddelde breedte van de Stadsweg van 8 m, wordt de weg voor het merendeel over de
volle breedte verhard. Het zal blijken (zie onder) dat de recreatieve, landschappelijke,
cultuurhistorische en natuur waarden vrijwel geheel verloren gaan. Dit is een ernstige zaak.
b) Een tweede groep bezwaren is gerelateerd aan de eisen die aan de Fietsroute Plus gesteld
worden. Het betreft o.a. de veiligheid, en het aantal fietsers. Naar onze mening voldoet het plan
niet of nauwelijks aan de gestelde eisen.
Ad a. De groep opmerkingen in verband met de breedte van de Stadsweg.
Hierover het volgende.
1. De Stadsweg wordt ook gebruikt voor landbouwverkeer. Met een fietspad van 3 m breed, is de
resterende ruimte op de Stadsweg te smal voor landbouwverkeer. Om die reden is besloten tot
extra verharding met zogenaamde grastegels. Maar op deze grastegels groeit nauwelijks gras! De
oorzaak hiervoor is de noodzaak tot een fundering van circa 50 cm grind, met daarop zand.
Echter, deze laag houdt vrijwel geen water vast. Omdat elke plant afsterft zonder water, is het
gevolg: een afgestorven doodse vlakte naast 3 m beton. Foto’s zijn afgebeeld in bijlage 2, blz. 5.
De charme van deze onverharde, eeuwenoude weg zo vlak bij Groningen, die veel fietsers trekt,
zal verdwijnen. Dit plan doet dus afbreuk aan de recreatieve waarde van de Stadsweg.
Op te foto’s in bijlage 2 (blz.5) is ook te zien dat het raster van de tegels bloot komt te liggen. Het
is mogelijk een effectief wildrooster en een niet te nemen hindernis voor honden, reeën,
enzovoort (bijlage 2, sectie 2, blz. 6).
2. De verharding t.b.v. landbouwverkeer is onvoldoende breed. In het plan is de breedte 3,5 m,
maar zou (volgens de agrariërs) tenminste 4m breed moeten zijn. Het gevolg is dat
landbouwverkeer noodzakelijkerwijs gebruik gaat maken van het fietspad. Verdere toelichting in
bijlage 3, op blz. 7.
3. De totale breedte van de Stadsweg is op bepaalde gedeelten te smal voor een fietspad van 3 m
en een verharding met 3,5 m. Op sommige gedeeltes is de Stadsweg slechts 7 m breed. Hier zal
landbouwverkeer dus gedeeltelijk rijden op het fietspad (bijlage 4, op blz. 8).
4. De natuur en soortenrijkdom lang de bermen van de Stadsweg gaat geheel of grotendeels
verloren. De bermen van de Stadsweg zijn zeer bijzonder: tussen Garmerwolde en Bovenrijge
groeien 16 soorten die op de rode lijst staan. Waarvan 4 soorten wasplaten (een naam voor een
bepaald soort paddenstoelen) die als zeer zeldzaam te boek staan. Deze soorten groeien op
plekken die lange tijd onaangeroerd zijn gebleven. Dergelijke plekken zijn in Nederland zeldzaam.
Omdat de afstand van de verharding tot het talud globaal 75 cm wordt, zal hiervan weinig
behouden blijven. Mede omdat vrijwel de gehele Stadsweg fors moet worden afgegraven tbv
fundering. In bijlage 5 (op blz.5) wordt hier verder op ingegaan.
5. Daarnaast zijn er nog extra problemen. Door het aanbrengen van de verharding (totaal 6,5 m
breed) ontstaat een gemakkelijke sluiproute. Verdere toelichting in bijlage 6 op blz. 10.
6. Een ander punt is dat de Stadsweg tot een diepte van 50 cm moet afgegraven (tbv fundering
grastegels). De Stadsweg is al vele eeuwen de oostelijke toegangsweg naar Groningen geweest.
Het stuk van de Stadsweg tussen Ten Boer en Groningen bevindt zich nog in vrijwel
ongeschonden staat. En is zodoende, voor degene die er oog voor heeft, een zichtbaar (tastbaar)
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fragment van ons archeologische erfgoed. Door de Stadsweg over vrijwel de volle breedte te
'verharden' met grastegels en een breed fietspad wordt dit erfgoed voorgoed vernietigd.
7. Bij de aanleg van de route is er het probleem van de transporten ten behoeve van de fundering.
Dit probleem is overigens gedeeltelijk vermijdbaar. Zie hiervoor bijlage 6 op blz. 10.
Tot zover de punten onder groep a. Het betreffen allemaal punten omdat de Stadsweg te smal is. Het
gevolg van deze problemen is dat de recreatieve, landschappelijke, cultuurhistorische en natuur
waarden vrijwel geheel verloren gaan. Dit is een ernstige zaak.

Ad b. De groep opmerkingen gerelateerd aan de doelstellingen van een Fietsroute Plus.
Wat betreft de eisen die aan de Fietsroute Plus gesteld worden, het volgende.
1. Een doelstelling van een Fietsroute Plus is de veiligheid. De veiligheid verbetert naar onze mening
in het geheel niet. In het plan landt de Fietsroute Plus aan in de wijk Lewenborg, het fietspad
Midscheeps. Dit is een totaal onbegrijpelijke keus: de veiligheid wordt niet beter (in feite is die
langs de N360 beter), en het is een ellendige “kronkelroute” door de wijk Lewenborg met 6
gevaarlijke kruisingen. De problemen met de veiligheid worden verder toegelicht in bijlage 7 op
blz.11.
2. Substantiële kritiek is ook te leveren op het aantal fietsers, dat volgens de projectgroep van deze
route gebruik maakt. Het aantal fietsers bedraagt circa 1900 in de maand april van 2013. Echter,
hiervan is circa 50% recreatief. Dit is van belang omdat een fietsroute plus uitdrukkelijk bedoeld
is voor woon-werk/school verkeer. De projectgroep rekent tot de woon-werk/school gebruikers
bijvoorbeeld ook inwoners van de wijk Lewenborg die de hond uitlaten. Omdat geen enkele
poging is gedaan het aandeel recreatief fietsverkeer te achterhalen, kunnen uiterst
onwaarschijnlijke conclusies worden getrokken. Bijvoorbeeld dat 120% van de beroepsbevolking
van de gehele gemeente Ten Boer (alle zeven dorpen) afreist naar Groningen tbv woonwerk/school verkeer. Deze kwestie wordt uitvoerig toegelicht in bijlage 8 op blz. 13.
3. Ten behoeve van de vork zuid er zal een extra brug over de Kardinger Maar gebouwd gaan
worden. Van deze, relatief gezien, zeer kostbare voorziening zullen slechts weinig fietsers per dag
gebruik gaan maken (zie bijlage 9 op blz. 18).
4. Een ander punt is de toename van het aantal fietsritten tbv woon-werk/school verkeer. Het
wordt gehoopt dat met de aanleg van deze route het aantal “zakelijke” fietsers zal toenemen, en
de file druk (ook voor het OV) zal afnemen. Het aantal fietsers tbv woon-werk/school verkeer zal
naar onze mening nauwelijks toenemen. Op een toename kan worden gehoopt vanwege de
elektrische fiets. Anderzijds is zeker dat het aantal zal afnemen omdat Ten Boer een lichte krimp
gemeente is. Netto, zo is onze mening, zal het aantal ongeveer hetzelfde blijven. Daarmee kan de
vraag worden gesteld: wat is de rechtvaardiging van een uitgaaf van 4 miljoen Euro, als geen
effect op de file druk valt te verwachten?
5. Voorts moet opgemerkt worden dat deze Fietsroute Plus niet voldoet aan andere eisen van een
fietsroute Plus. De bermen zijn te smal, en er is een uitgebreide menging van landbouwverkeer
(en verkeer van aanwonenden) op het fietspad. Een opsomming wordt gegeven in bijlage 10, blz.
19.
6. Bij een verbreding van het fietspad naar 3 meter zijn er bovendien zorgen hoe de situatie voor
fietsers over enkele jaren zal zijn. Veel meer en snellere e-bikers maakt zo'n landelijk gelegen
fietspad niet veiliger. Groningen landschapsbeheer maakt zich juist sterk voor de Stadsweg als
toeristisch aantrekkelijke route.
Uit bovenstaande blijkt dat op veel punten de Fietsroute Plus niet voldoet aan de criteria van een
Fietsroute Plus. De enige eis die gerealiseerd wordt, is een breedte van 3 m voor het fietspad. Maar
cynisch genoeg resulteert dat in de verwoesting van de recreatieve, landschappelijke,
cultuurhistorische en natuur waarden van deze historische weg (de punten van groep a in
bovenstaande). Dat kan, naar onze mening, niet de bedoeling zijn. Terzijde wordt opgemerkt dat de
bezwaren tegen deze breedte breed gedragen worden: al in februari 2014 is een petitie ingediend,
ondertekend door ruim 100 personen. Een enquête onder de gebruikers, gehouden door de
2

provinciale projectgroep, gaf aan dat 68% een nieuwe route niet nodig vind, en de voorkeur geeft
aan het fietspad langs de N360.
Gezien het bovenstaande verzoeken wij u dringend de afwegingen voor het plan voor de Fietsroute
Plus Ten Boer-Groningen nog eens op de keper te beschouwen.
Hierbij willen wij benadrukken dat wij het stimuleren van het fietsverkeer nadrukkelijk
onderschrijven. Wij willen dan ook besluiten met een positieve bijdrage, en opmerken dat vrijwel alle
problemen, die in voorgaande zijn geschetst, verdwijnen als de breedte van het fietspad (thans 1,2
m) toeneemt tot 1,5 à 2 m. De vele argumenten voor een kleinere breedte dan de geplande 3 m
worden uiteen gezet in bijlage 11.
Opmerking terzijde: het hierdoor vrijgekomen geld zou besteed kunnen worden om een parallel aan
de Stadsweg liggend fietspad (het Boer Goensepad ) te verbreden. Dat pad ligt op slechts vijfhonderd
meter afstand naast de Stadsweg. Het sluit aan op het Elemapad, wat voor veel bestemmingen de
kortste route is.

Hoogachtend, namens de andere indieners
K.E. Drabe
Stadsweg 3, 9798 TE Garmerwolde
Correspondentie: kdrabe@versatel.nl

Bijlagen 2 t/m 11: Toelichting op, en onderbouwing van, de bezwaren.
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Bijlage 2: De verharding op de Stadsweg tbv landbouwverkeer.
1. De kwestie van de begroeiing.
De Stadsweg tussen Ten Boer en Groningen wordt ook gebruikt door de agrariërs om hun percelen te
bereiken. In veel gevallen is de Stadsweg de enige toegangsweg. Het aantal vervoerbewegingen is
van de ordegrootte van 1000 per jaar. Het is verkeer vooral seizoensgebonden (hooien, oogsttijd),
dus in die perioden is het verkeer aanmerkelijk.
Het probleem is nu deze: met een breedte van 3 m voor het fietspad, blijft er voor het
landbouwverkeer onvoldoende ruimte over. Het punt is namelijk dat de voertuigen moeten kunnen
versporen, anders wordt het spoor te diep en onbegaanbaar (zelfs voor deze tractors). Benodigd is
een versporing van 2,5 m plus breedte voertuig (verslag overleg grondeigenaren, 15 april 2014). Die
ruimte is er nu niet meer.
Om die reden heeft de projectgroep besloten de resterende breedte van de Stadsweg te verharden
met zogenaamde grastegels van kunststof. De zwaarte van de voertuigen voor landbouwverkeer
moet niet onderschat worden: een tractor met giertank weegt 30-40 ton. Het is zwaar verkeer. Om
die reden moeten de grastegels gefundeerd worden. De fundering bedraagt circa 50 cm grind/puin,
zie bijlage 2.
In de openingen van deze grastegels worden graszoden geperst. De hoop is dat met deze grastegels
dit gedeelte van de Stadsweg een “groen” aanzien heeft. Die hoop is misplaatst dat hier blijvend gras
gaat groeien. Het punt is dat de fundering van grind/puin(met toplaag van 10 cm zand) geen water
vasthoudt. De graszoden kunnen dus geen water opnemen van de ondergrond, en zijn afhankelijk
van de regen.
Het resultaat laat zich raden: na een droog voorjaar of warme zomer is dit gras afgestorven. In de
loop van tijden, na wat regen groeit er naar verwachting wat armetierig gras, maar het geheel blijft
“kaal”. Zie hiervoor afbeelding 1: het zijn foto’s uit een brochure van een leverancier.

Afb. 1. Foto’s leverancier. De tegels zijn onder de auto. Te zien is het verdroogde gras, en het raster.

Het resultaat is nu een troosteloze vlakte: 3 m beton, en dan 3,5 m armetierig gras. En dat “tot aan
de horizon”, een afstand van 5 km.
Een foto impressie van het resultaat voor de Stadsweg is weergegeven in afbeelding 2.
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Afb 2. Links de Stadsweg. Rechts is dezelfde foto en gefotoshopt. Gemonteerd is het fietspad (links)
en het verdorde gras daarnaast. Het verdorde gras is overgenomen van afbeelding 1.

2. De kwestie van het blootliggende raster: blokkade voor wild, honden, enz?
Met afgestorven gras, kan de vraag rijzen wat het zogenaamde “stapcomfort” is. Met afgestorven
gras is aannemelijk dat de randen van de rasters (tamelijk scherp, een paar mm) van deze kunststof
tegels bloot komen te liggen. Deze blootliggende randen zijn te zien op afbeelding 1.
De beloopbaarheid is van belang voor wandelaars, paardrijders en ook honden. Maar het is ook van
belang voor wild als reeën, hazen, konijnen, vossen.
Een graszode is typisch een paar cm dik. De afgestorven zode wordt weggereden, en daarmee
worden de randen een paar cm hoog. Het raster is circa 5x5 cm. Dit is te klein voor de poten van
deze dieren: ze verwonden zich, of komen klem te zitten.
Het is mogelijk een even effectieve blokkade als een wildrooster. Bedacht moet worden dat het 3,5
m breed is, en kilometers lang. Dit begrenst het biotoop van bijvoorbeeld reeën in hoge mate.
Deze kwestie behoeft beslist aandacht.
Samengevat: naar onze mening is de recreatieve waarde van de Stadsweg totaal verloren gegaan.
Voorts is het raster mogelijk een grote blokkade voor wild.

3. Specificaties fundering. Benodigd grondverzet.
De grastegels moeten gefundeerd worden. Het advies voor de fundering (van
http://www.kremersbv.nl/downloads/index.html)
1. Onderlaag ( afhankelijk van de belasting 30 tot ca. 40 cm gemengd grind, bij vrachtverkeer
ca. 50 cm kiezel)
2. Fijne steenslag ca. 3 - 5 cm
3. Eco module ( 6cm). Dit is de kunststof tegel.
Gezien de belasting mag uitgegaan worden van een onderlaag van 50 cm. De grastegels worden
gelegd over 4 km. Met een breedte van 3,5 m moet 7000 m3 afgevoerd worden. Eenzelfde aantal m3
moet aangevoerd worden (kiezel en zand).
Met een soortelijk gewicht van 2000 kg/m3 is het totale gewicht 21.000 ton. Dat vergt 500-600
vrachtwagens.
Voor de aanleg van het fietspad van beton zijn naar schatting 200-300 vrachtwagens benodigd.
Totaal: 700-900 vrachtwagen transporten die beladen zijn. Eenzelfde aantal rijdt onbeladen (het is
immers heen en terug).
Samengevat: tegen de 2000 vervoersbewegingen.
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Bijlage 3: De verharding tbv landbouwverkeer is onvoldoende breed.
Bij de verharding met grastegels moet opgemerkt worden dat een breedte van 3,5 m tbv
landbouwverkeer in feite onvoldoende. De breedste landbouwvoertuigen hebben een breedte van
3,5 m. De berm aan de zijde van de sloot bedraagt 75 cm, en dit vergt grote stuurmanskunst. Met
deze voertuigen ter waarde van 0,25-1 miljoen euro worden niet het risico genomen dat ze in de
sloot belanden, en het is derhalve te verwachten dat een het landbouwverkeer gedeeltelijk zal rijden
over het fietspad.
De landbouw eigenaren hebben dit ook kenbaar gemaakt aan de provincie, en wensen uitdrukkelijk
de mogelijkheid tot gebruik van het fietspad, of een verbreding met de grastegels tot 4 m. Nu is een
verbreding tot 4 m niet mogelijk (zie volgende punt) en dus wordt er over het fietspad gereden. De
provincie heeft de landeigenaren bericht dat dit niet toegestaan zal worden. Het is te verwachten dat
in de praktijk van dit verbod weinig terecht zal komen. NB: naar verluid (7 mei 2015) gaat gebruik van
het fietspad door landbouwverkeer wel toegestaan worden.
De vraag is nu: hoe lang duurt het tot het beton van het fietspad gaat breken of scheuren tgv de
belasting door landbouwverkeer. Een levensduur van 30 jaar voor het fietspad lijkt onwaarschijnlijk,
en dat heeft financiële consequenties.
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Bijlage 4: De Stadsweg is te smal voor fietspad plus verharding tbv landbouwverkeer.
Het plan van de projectgroep behelst, zoals vermeld, een breedte van 3 m voor het fietspad en
hiernaast een breedte van 3,5 voor de grastegels. Tenslotte is aan weerszijden 75 cm tot het talud.
De totaal benodigde breedte bedraagt daarom 8 m (van talud tot talud)
Echter de Stadsweg is op sommige plaatsen slechts 7 m breed. Het landbouwverkeer zal hier dus
gedeeltelijk over het fietspad moeten rijden.
Het is de projectgroep al meerdere malen bericht dat de Stadsweg te smal is op sommige gedeelten.
De opmerkingen zijn genegeerd.
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Bijlage 5: De teloorgang van de natuurwaarden.
Met een verharde breedte van totaal 6,5 m blijft weinig over van de bermen van de Stadsweg. De
fraaie bermen van de Stadsweg worden bezongen in het “Bestemmingsplan buitengebied Ten Boer”,
blz. 19.
Deze lofzang is terecht. Het ecologisch rapport (“Ecologisch onderzoek in verband met de aanleg van
de Fietsroute Plus Groningen – Ten Boer”, juli 2014) bevat explosief materiaal: er groeien tussen
Garmerwolde en Bovenrijge 16 soorten die op de rode lijst staan. Waarvan 4 soorten wasplaten
(naam voor een soort paddenstoelen) die als zeer zeldzaam te boek staan. Deze soorten groeien op
plekken die lange tijd onaangeroerd zijn gebleven. Dergelijke plekken zijn in Nederland zeldzaam.

Bittere wasplaat
De provinciemedewerkers geven toe dat ze nog geen mogelijkheden zien deze planten afdoende te
beschermen. Volgens de bestaande plannen wordt de berm bijvoorbeeld op de meest gevoelige plek
(Bovenrijge) 75cm breed (is nu 150 cm); volgens de tekeningen moet van de 75 cm ook nog de helft
vergraven worden voor een stevige ondergrond. Blijft voor de wasplaten 35 cm aan de rand van de
berm over. Voor hun lot valt derhalve te vrezen.
Hoe bijzonder de aanwezigheid van deze “orchidee onder de paddenstoelen” is, is af te lezen op
onderstaande kaart (Roel Douwes, Mycologische Werkgroep Groningen).

Landelijke verspreiding van de ridderwasplaat. (bron:
http://www.verspreidingsatlas.nl). Het betreft slechts één soort van de 7 soorten langs de Stadsweg.
De zeldzame planten hebben geen beschermde status. Wel spelen ze een rol vanuit de provinciale
opgave om de biodiversiteit zo veel mogelijk te behouden.
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Bijlage 6: Overige problemen: sluiproute & trillingschade
1. Sluiproute.
Met een betonpad van 3 m voor de fiets met daarnaast ook nog 3,5 m graskeien kan er van uit
worden gegaan dat er een ideale sluipweg voor autoverkeer zal ontstaan. Opgemerkt wordt dat ’s
morgens al files staan na de Bronssluizen in het Damsterdiep, en een doorsteek naar Noorddijk via
deze Fietsroute Plus door een groot aantal verheugd tegemoet wordt gezien.
Uiteraard zal het verboden worden (het is een fietspad). Het gedeelte met grastegels zal misschien
verboden worden voor doorgaand verkeer via verkeersborden ”uitgezonderd bestemmingsverkeer”.
Bedacht moet worden dat handhaving geld kost: de politie zal immers menskracht moeten inzetten.
Dit budget is er mogelijk niet. Bovendien zijn de bordjes ”uitgezonderd bestemmingsverkeer” zeer
geliefd bij de scholieren, en zijn naar verwachting niet aan te slepen. Als illustratie hiervoor: op de
kruising Stadsweg met de Noorddijkerweg is ook een dergelijk bord geplaatst. Het is weg, en mogelijk
heeft de gemeente Groningen de plaatsing van dit bord opgegeven (of het verkeers-regime
veranderd).

2. Afvoer grond: de trillingsschade ten gevolge van vrachtverkeer in Garmerwolde.
Bij de aanleg van het fietspad moet het bestaande betonpad opgeruimd worden. Voorts moet ten
behoeve van fundering van de grastegels grond afgevoerd worden, en grind aangevoerd worden.
Naar schatting zijn hier 1800 transporten van vrachtwagens nodig (900 x met 50 ton beladen en 900
x onbeladen; zie bijlage 2, sectie 3.).
Zelfs al zou hier slechts maar en gedeelte door het dorp Garmerwolde, dan valt stralingsschade aan
met de name de kerk en een aantal huizen te verwachten. De problematiek is in het verleden in
Garmerwolde uitvoering aan de orde geweest.
In aanmerking genomen dat een aantal huizen al verminderde weerstand hebben (ten gevolge van
aardbevingen) is te verwachten dat deze trillingsschade op onoplosbare wijze zal interfereren met de
schade door aardbevingen.
Het probleem is in principe vermijdbaar, maar mogelijk niet voor het grondverzet voor het gedeelte
van de Dorpsweg naar de stad.
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Bijlage 7: De veiligheid van deze fietsroute wordt niet vergoot ten opzichte van de
bestaande situatie.
Een uitdrukkelijk doel van een Fietsroute Plus is dat het een veilige fietsroute is. Het voorgenomen
tracé van de Fietsroute Plus landt in Lewenborg aan bij Midscheeps (zie onderstaande kaart).

Het is een raadsel hoe dit een veilige fietsroute kan worden. Immers gepasseerd worden (de rode
stippen in deze kaart)
- Kruising Noorddijkerweg.
- Kruising Lijzijde, een drukke onoverzichtelijke route met stadsbussen. Vlak naast de kruising
is een parkeerplaats met veel rommelig verkeer van en naar de parkeerplaats.
- Het fietspad loopt pal langs een grote basis school (de Swoaistee) met 625 leerlingen. Hier is
‘s ochtends en ’s middags veel haal- en brengverkeer van lopende en fietsende jonge
kinderen en ouders die Midscheeps op meerdere plekken kruisen (gelijkwaardige loop- en
fietskruisingen). De veiligheid met dit kleine grut (dat maar zo het fietspad oprent) is nu al
een groot punt van zorg voor de school. Een toename tot 1000 fietsers (prognose
projectgroep) is een zekere bron van veel ongelukken.
- Kruising Loefzijde.
- Rotonde bij Lichtboei.
- Kruising Pop Dijkemaweg.
Dat zijn maar liefst 6 kruisingen. De ambtelijke projectgroep stelt eufemistisch dat de gemeente
Groningen hiervoor zal proberen een oplossing te vinden. Het gezond verstand vertelt dat hiervoor
geen goede oplossing is te vinden. Ongelijkvloerse kruisingen zijn onbetaalbaar, en stoplichten
veroorzaken nog meer problemen (o.a. met de doorstroming van deze drukke wegen door de wijk).
Bovendien zijn stoplichten niet “des Fietsroute Plus”. Het is voorts zeer opvallend dat op de laatste
algemene info-avond over de Fietsroute Plus (22 april, in Buurthoes in Ten Boer) de gemeente
Groningen geen enkele bijdrage had in de oplossing van de problematiek van deze route door
Lewenborg. Naar onze mening spreekt dit boekdelen.
Tenslotte is het zinvol de veiligheid van dit tracé te vergelijken met het bestaande fietspad langs de
N360 in de gemeente (dus het gedeelte vanaf Lewenborg richting stad).
De bestaande route langde N360 kent slechts één onveilig kruispunt is. Het betreft de kruising bij de
benzinepomp (en winkelcentrum).
Verder valt op dat langs de N360 er 4 stoplichten zijn, terwijl voor de route door Lewenborg 4-6
stoplichten nodig zijn.
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Het bestande fietspad langs de N360 (naast Lewenborg, richting stad) is superieur, zowel wat betreft
aantal gevaarlijke kruisingen als wat betreft “bochtenwerk” (het traject door Lewenborg is een
kronkelroute).
Het verschil is zeer groot voor een scholier naar het scholencentrum in Lewenborg,. Er slechts één
stoplicht langs de N360. De route door Lewenborg vergt 5 drukke kruisingen, mogelijk met
stoplichten.
Samengevat:
- de veiligheid van het voorgenomen tracé door Lewenborg neemt niet toe, maar neemt
waarschijnlijk af.
- De route langs de N360 is veiliger.
De conclusie is derhalve dat het onbegrijpelijk is om de Fietsroute Plus te laten aanlanden in
Lewenborg.
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Bijlage 8: Het aantal fietsers, aandeel woon-werk, en de toename hiervan tgv de
Fietsroute Plus
1. Het aantal fietsers tbv woon-werk/school verkeer.
Het doel van een zogenaamde Fietsroute Plus is de bereikbaarheid en de leefbaarheid van stedelijke
gebieden op een gewenst niveau te houden, en het streven met deze Fietsroutes Plus is de file-druk
te verminderen door het fietsgebruik te stimuleren ( “Beleidsnota Fiets”, 21 maart 2012). Het is van
belang op te merken dat een fietsroute Plus uitdrukkelijk ten behoeve is van het woon-werkverkeer
en het schoolverkeer. Een gunstig effect op het recreatieve verkeer is geen doel, maar uiteraard geen
bezwaar. Dat is heel begrijpelijk: recreatief verkeer heeft andere spitsuren en bestemmingen dan
werk- en school-verkeer.
Het aantal fietsers tussen Groningen en Ten Boer is dagelijks 1200 op de N360, en 600 op de
Stadsweg. Deze aantallen zijn voor de maand april. Hiervan is 50% (hooguit 65%) woon-werk/school
verkeer (sectie 2.4). Het betreft dus 900 (hooguit 1200) fietsers per dag die daar op “zakelijke”
gronden fietsen. Het resterende deel (900 tot 600 fietsers per dag) is recreatief, en is overwegend
buiten de spitsuren.
Het doel, de hoop en de rechtvaardiging van de Fietsroute Plus is dat het “zakelijke” fietsverkeer (i.e
woon-werk en school verkeer) zal toenemen. Er is weinig reden om aan te nemen dat dit zal
toenemen. De belangrijkste reden is dat de hele gemeente Ten Boer een (lichte) krimpgemeente is.
De reden hiervoor is voornamelijk de vergrijzing (wethouder mevr. Annie Postma, economische
zaken, gemeente Ten Boer). De krimp blijkt uit de moeilijkheden van lagere scholen ten gevolge van
teruglopend aantal leerlingen, de moeilijkheden van sportverenigingen (zoals de voetbalverenging
GEO in Garmerwolde) om hun jeugd teams te formeren. Anderzijds mag gehoopt worden dat door
de komst van de elektrische fiets, meer mensen gebruik maken van de fiets voor het woonwerk/schoolverkeer. Aldus is de inschatting dat in de toekomst het aantal zakelijke fietsers op het
huidige niveau blijft (dus circa 900, hooguit 1200, per dag op werkdagen). Er is dus hoegenaamd geen
basis voor de veronderstelling van de ambtelijke projectgroep dat het aantal fietsers zal toenemen
van 900-1200 tot 2000 per dag.
De argumentatie, die moet leiden tot de rechtvaardiging tot deze Fietsroute Plus, is nu niet te
begrijpen, want (volgens de projectgroep):
- Het huidige aantal is 1800.
- Stel dat dit woon-werk/school verkeer is (wat pertinent onjuist is, zie sectie 2), dan is de
verwachting van de projectgroep dat dit groeit van 1800 tot 2000 per dag. Zie hiervoor sectie
2.5, onder de kop “1000 fietsers op de Stadsweg?”.
- Dat is een toename van slechts 200 fietsers per dag.
- En hiervoor wordt 4 miljoen uitgeven, of te wel € 20.000 per extra fietsers. Dit is naar onze
mening extreem en niet te rechtvaardigen.
Naar onze mening is de situatie:
- het aantal fietsers tbv woon/werkverkeer is ongeveer de helft van wat de projectgroep
hanteert.
- De verwachtingen voor de toekomst zijn onrealistisch, want het aantal fietsers tbv woonwerk/school verkeer blijft naar onze mening ongeveer gelijk.
- Met een gelijkblijvend aantal “zakelijke” fietsers zijn de kosten(circa 4 miljoen euro) per extra
fietser exorbitant.
- Het is een grote omissie dat geen duidelijk kwantitatief beeld is van het aantal fietsers. Het
recreatieve deel zal in de zomer groot zijn, maar de werkgroep rekent dit deel tot de
zakelijke fietsers. Maar dit deel heeft geen bijdrage aan de file druk! Voorts: het aantal
fietsers is gebaseerd op tellingen in de maand april. Echter, in de winter zal het aantal voor
woon-werk/school verkeer kleiner zijn. Het aantal zal in de zomer groter zijn, maar dan daalt
het aantal scholieren vanwege de vakantie.
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Samengevat: het aantal fietsers tbv woon/werkverkeer is ongeveer de helft van wat de projectgroep
hanteert. De verwachtingen voor de toekomst zijn onrealistisch. De kosten per extra fietser (die de
file druk, ook de spits voor het OV, vermindert) zijn extreem hoog.

2. Het aantal fietsers van Ten Boer naar Groningen en terug.
2.1 Inleiding.
De provinciale projectgroep heeft in april 2013 tellingen laten verrichten van het aantal fietsers langs
de N360 en op de Stadsweg. Het resultaat is:
- Over de Stadsweg: 600 fietsers (2013), circa 1000 in de toekomst
- Langs de Rijksweg N360: 1200 fietsers
Het is van belang op te merken dat een fietsroute Plus uitdrukkelijk ten behoeve is van het woonwerkverkeer en het schoolverkeer. Een gunstig effect op het recreatieve verkeer is geen doel, maar
uiteraard geen bezwaar. Dat is heel begrijpelijk: recreatief verkeer heeft andere spitsuren en
bestemmingen dan werk- en school-verkeer.
Ten onrechte gaat de projectgroep er van uit dat deze aantallen fietsers betreffen die reizen tbv van
woon-werk/school verkeer. Zou dit namelijk het geval zijn dan zou 120% van de complete
beroepsbevolking van de gehele gemeente Ten Boer (dus alle 7 dorpen Garmerwolde, Ten Boer zelf,
enzovoort) dagelijks reizen tussen Groningen en Ten Boer.
Deze conclusie is simpel te beargumenteren. In onderstaand figuur is weergegeven het aandeel van
de auto, fiets enzovoort als functie van de af te leggen afstand.

De afstand Ten Boer – Groningen is circa 10-15 km, en dan kiest 18% van de reizigers voor deze
afstand voor de fiets. Nu zijn er 900 fietsers (1800/2), en dus zijn er 900/0,18=5000 reizigers. Maar de
beroepsbevolking van de gehele gemeente Ten Boer (zie tabel 1) telt maar 4000 personen!
De constatering dat 120% van de beroepsbevolking alle werkdagen reist ten behoeve van werk of
school, is naar onze mening uiterst onwaarschijnlijk.
De conclusie is daarom dat een aanmerkelijk gedeelte van dit aantal recreatief verkeer is.
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De vraag kan gesteld worden: hoe groot is dit aantal?
In onderstaande wordt de conclusie bereikt dat het aantal fietsers dat reist tbv woon-werk/school
verkeer bedraagt:
- Langs N360: 600 (hooguit 800) op werkdagen
- Stadsweg: 300 (hooguit 400) op werkdagen

2.2 Berekening aantal fietsers woon-werk/school verkeer: methode 1.
Een schatting voor het aantal fietsers ten behoeve van woon-werk verkeer is als volgt te verkrijgen.
In onderstaande tabel de dorpen die op een afstand liggen van Groningen waarbij >5% kiest voor de
fiets. Het bevolkingsaantal is van CBS 2009, de beroepsbevolking (18-65 jaar) eveneens. Onbekend is
het gedeelte van de bevolking dat in Groningen werkt. Dit aandeel is groot, en gesteld op 80%. Het
aandeel voor de keus van de fiets als vervoermiddel is van bovenstaande grafiek. Aldus is het aantal
fietsers 900.
Tabel 1: Woon-werkverkeer
Plaats

Bevolking
(CBS)

beroepsbevol
king

afstand
tot
Groning
en km

aande
el
fiets

aantal
fietsers
(enkele
reis)

2809

fractie
bevolking dat
naar
Groningen
moet
0,8

Ten Boer

4745

10

0,15

337

Garmerwo
lde
Wolterso
m
Ten Post

450

266

0,8

6

0,3

64

330

195

0,8

15

0,1

16

720

426

0,8

15

0,1

34

Thesinge

450

266

0,8

13

0,15

0

Totaal

6695

3963

Totaal

451

fietst via Boer
Goense Pad
enkele reis

901

retour

Naast deze beroepsbevolking is er de schoolgaande jeugd (12-18 jaar). Deze fractie is van CBS 2009.
Aangenomen wordt alle jongeren in deze leeftijd naar Groningen moet. Dit is zeer conservatief
geraamd. Aldus is het aandeel fietsers voor schoolverkeer 260 per dag.
Tabel 2: schoolverkeer.
Plaats

Bevolking
(CBS)

aantal
scholieren

afstand
tot
Groning
en km

aand
eel
fiets

aantal
fietsers
(enkele
reis)

318

fractie
scholieren dat
naar
Groningen
moet
1

Ten Boer

4745

10

0,3

95

Garmerwol
de
Woltersom

450

30

1

6

0,5

15

330

22

1

15

0,3

7

Ten Post

720

48

1

15

0,3

14

Thesinge

450

30

1

13

0,3

0

Totaal

6695

449

Totaal

132

fietst via Boer
Goense Pad
enkele reis

263

retour
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Conclusie: Het totaal aantal fietsers voor zowel woon-werk als schoolverkeer is: 1160, afgerond 1200.

2.3 Berekening aantal fietsers woon-werk/school verkeer: methode 2.
Deze methode is gesuggereerd door een ambtenaar werkzaam bij de gemeente Groningen, afdeling
verkeer. De tellingen zijn gedurende 3 weken voor elk uur genoteerd. De spits is van 7-9 uur, en
middags van 15u-18u. Het aantal fietsers in deze uren is het woon-werk/school verkeer.
Probleem is dat het aantal in de periode 7-9 uur niet gelijk is aan periode 15-18 uur, wat o.a. als
reden heeft dat in de middag al recreatief verkeer is.
Daarom is gebruikt: het aantal in de periode van 7-9 uur, en dit aantal wordt vermenigvuldigd met
twee.
Aldus:
- Langs N360: 660 op werkdagen
- Stadsweg: 260 op werkdagen
Het totaal bedraagt 920 op werkdagen.
Van belang is dat met deze methode het aantal wordt verkregen dat relevant is. Het zijn de fietsers in
de spits, die daarmee daadwerkelijk bijdragen aan de vermindering van de file druk in de spits.

2.4 Conclusie: aantal fietsers woon-werk/school verkeer
Uit het voorgaande: totaal Groningen - Ten Boer voor woon-werk/school verkeer bedraagt 900-1200
fietsers per dag.
Dat is slechts 50-65% van het totaal aantal fietsers. Over de Stadsweg rijdt circa 30% van het totaal.
Het recreatieve verkeer is derhalve aanmerkelijk: 35-50% van het totaal. Dit gedeelte recreatief
verkeer is voor de maand april (want in die maand zijn de tellingen verricht). Het aandeel recreatief
in de winter is vrijwel nihil, in de zomer zal het groter zijn.
Idem zal in de winter het woon-werk/school verkeer per fiets lager zijn dan in de zomer zijn. Echter,
in de zomer dan hebben de scholen vakantie, waardoor het aantal daalt.
Naar onze mening is het aantal van 900-1200 fietsers per dag de meeste gefundeerde raming. Het
relevante aantal bedraagt circa 900 (voor de maand april) omdat dit de fietsers zijn in de spits, en
derhalve de file druk (ook voor het OV) verminderen.
Het aantal over de Stadsweg bedraagt 300 (woon-werk/school).
Het is naar onze mening een ernstige omissie van de projectgroep dat het grote aandeel recreatief
verkeer tot woon-werk/school verkeer wordt gerekend.

2.5 1000 Fietsers over de Stadsweg?
Een uitdrukkelijke doelstelling bij de aanleg van een Fietsroute Plus is dat het niet ten koste gaat van
het fietsverkeer op de andere paden. Op de algemene info-avond in april 2015 in Ten Boer is een
medewerker gevraagd wat de verwachting was voor het aantal fietsers langs de N360. Deze
medewerker was goed ingevoerd in het beleid, en antwoordde met het juiste antwoord: iets minder.
Het huidige aantal langs de N360 is 1200. Stel dat dit daalt tot 1000. Met de verwachting van 1000
fietsers over de Stadsweg en 1000 langs de N360, geeft dit in totaal 2000 fietsers.
Het probleem is dat de discussie al gauw een warboel wordt omdat het grote aandeel recreatief
verkeer gerekend wordt tot woon-werk/school verkeer.
- De projectgroep rekent alles tot woon-werk/school verkeer. Ook de Lewenborgers die de
hond uitlaten (zie de fulminade hieronder). Het huidige aantal is 1800 en stijgt naar de
verwachting tot 2000. Dit is een stijging van 200. De vraag is of dit kleine aantal een uitgaaf
van 4 miljoen Euro rechtvaardigt.
- Het huidige aantal is naar onze mening 900-1200. Zou dit stijgen met 1000, dan geeft dit
extreme percentages (120% van de beroepsbevolking, dat soort vreemde getallen). Het is
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naar onze mening uiterst onwaarschijnlijk. Zoals eerder vermeld, vinden wij het realistischer
dat er van uitgegaan wordt dat het aantal van 900-1200 ongeveer dezelfde blijft (afname tgv
krimp, toename tgv elektrische fiets). De vraag of een gelijkblijvend aantal een uitgaaf van 4
miljoen rechtvaardigt, wordt hiermee nog klemmender.
De conclusie is dat op grond van de aantallen fietsers, de rechtvaardiging van de Fietsroute Plus de
aanleg van de Fietsroute Plus, een moeizame kwestie is.

2.6 Een fulminade tegen de telling op de Stadsweg.
De tellingen voor het aantal fietsers op de Stadsweg heeft plaatsgevonden op de kruising van de
Stadsweg met de Noorddijkerweg.
Dit gedeelte van de Stadsweg is een druk recreatief gedeelte: er is een paardenbak, in 2013 waren er
weiden met opstallen voor paarden, een gedeelte van de bewoners fietst met de hond. De
paardrijdsters komen met ouders en vriendinnen op de fiets, de liefhebbers met een paardenstal
komen met de auto. En de hondenbezitters hebben een prettige wandeling of fietstocht.
Geen van deze gebruikers komt verder dan het bruggetje: het beperkt zich tot vnl. het
bevrijdingsbos.
Het gevolg is dat het heel begrijpelijk is dat van de 600 fietsers die er geteld worden, slechts de helft
woon-werk/school verkeer betreft.
De niet geringe kritiek is dat de projectgroep het recreatieve verkeer vanuit de wijk Lewenborg telt
als woon-werk/school verkeer.
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Bijlage 9: de vork zuid
Het tracé is in de figuur weergegeven. Deze vork moet geheel nieuw worden aangelegd.

Het geplande tracé voor de Fietsroute Plus. Inmiddels is besloten alleen de zuidelijke tak van de vorkstructuur aan te leggen.
(bron: Provincie Groningen).

De opbrengst van deze investering is naar onze mening vrijwel nihil. Het punt is namelijk dat langs de
Stadsweg circa 300-400 “zakelijke” gebruikers fietsen (zie bijlage 8). Een gedeelte van deze
gebruikers moet naar het Elemapad (richting Korreweg wijk), en blijft op de oorspronkelijke
Stadsweg. Het overige gedeelte kan kiezen voor de vork zuid.
Het aantal is onbekend, maar wordt geschat op 50%. Hier wreekt zich wederom het feit dat goede
tellingen van het fietsers voor woon-werk/school verkeer ontbreken. Op de Stadsweg reizen 260
zakelijke fietsers (bijlage 8, sectie 2.3). Derhalve zijn er 130 potentiele fietsers voor deze vork. Het
aantal is in de winter klein (de Stadsweg is dan “uitgestorven”), in de zomer zijn er geen scholieren.
Aldus is er sprake van mogelijk slechts 50 fietsers per dag op deze vork. Dat zijn 25 personen,
maximaal 65.
Ten behoeve hiervan wordt een betonpad aangelegd, een brug gebouwd, en spaarzame
landbouwgrond aangekocht.
Op een info-avond over deze vork zuid, was een ambtenaar van de gemeente Groningen verbaasd.
Het is naar onze mening nauwelijks te verdedigen om deze uitgaaf te doen.
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Bijlage 10: Menging met ander verkeer.
Er is op grote schaal vermenging van verkeer en fietsverkeer. Genoemd kunnen worden, gaande van
de stad richting Ten Boer
- Het gedeelte van de Stadsweg in de gemeente Groningen (langs Bevrijdingsbos). Het betreft
nogal wat autoverkeer (vanwege de paardenliefhebbers) en verkeer ten behoeve van
onderhoud van het park (dit gedeelte wordt intensief onderhouden, en werkelijk als een park
of plantsoen onderhouden, o.a. vanwege herdenkingen 4 en 5 mei). Voorts wandelaars en
fietsers met hond.
- Bewonersverkeer, het gedeelte van de Stadsweg van bruggetje over de Maar naar de huizen
Stadsweg 1 en 3.
- Het gedeelte van de Stadsweg van de Dorpsweg tot het huis Stadsweg 5. Hier is autoverkeer
ten behoeve van paardenstallen. Verkeer van aanwonenden. En al het landbouwverkeer.
- Op het resterende gedeelte zal landbouwverkeer geheel of gedeeltelijk rijden op het
fietspad.
- NB: naar verluid (7 mei 2015) zal landbouwverkeer op het fietspad toegestaan worden.
- Tenslotte is er nog sluipverkeer. Ramingen zijn niet te geven, maar er is alle reden om
hierover pessimistisch te zijn
Al met al is 30%, mogelijk 50%, van deze Fietsroute in gebruik voor ander verkeer. Naar onze mening
is het dan geen Fietsroute Plus meer.
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Bijlage 11: De argumenten voor een kleinere breedte van het fietspad.
Zoals is uiteengezet gaat het plan gepaard met een schier eindeloze hoeveelheid problemen.
Daarnaast wordt naar onze mening de landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve, en natuur
waarde vrijwel geheel vernietigd. De kosten hiervoor bedragen 4 miljoen Euro.
Het wordt niet begrepen hoe tot weging en besluit is gekomen.
Het is in veel workshops, die ivm deze Fietsroute zijn gehouden, door de aanwezigen al opgemerkt:
de oorzaak van alle problemen is die breedte van 3 m voor het fietspad. Op de workshop in februari
2014 werd elke discussie over de breedte van 3 m afgekapt door de aanwezige medewerkers van de
provincie. Het argument was: anders vervalt de subsidie.
Een opvallend bericht was daarom een recente mail van een medewerker (21 april 2015):
Hierbij merken wij op dat wij de kwaliteitseisen hanteren als richtlijnen en het dus niet zo is
dat een fietspad geen Fietsroute Plus is op het moment dat het fietspad niet voldoet aan één
van de kwaliteitseisen.
Maar dit betekent dat ook de breedte van 3 m geen conditio sine qua non is.
Wat betreft de “eis” van 3 m: de toenmalige gedeputeerde stelde dat deze breedte gebaseerd was
op een rapport (of onderzoek). De ambtenaren zijn niet bekend met dit rapport.
Er is dus geen dwingende reden om aan deze breedte vast te houden.
Er zijn wel zwaarwegende argumenten voor een kleinere breedte:
- Gezien het uniek karakter van de eeuwenoude Stadsweg, bij de realisatie niet alleen de eisen
van de Fietsroute Plus te wegen, maar ook de landschappelijke, cultuurhistorische,
recreatieve, en natuur waarden.
- Gezien de opmerkingen op de workshops. Gesteld werd dat een dergelijke breedte niet
nodig is (zoveel fietsers zijn er niet), en het fietspad langs de N360 blijft voor veel
bestemmingen de beste keus (bedacht moet worden dat met de aan te leggen Sontbrug de
N360 ideale route is). Dus waarom 3 m? De Stadsweg stamt uit de middeleeuwen, en is
simpelweg niet gebouwd voor de eisen die er in 2015 aan gesteld zouden willen worden. Als
het fietspad wat smaller wordt, kan alles bij het oude blijven.
- Gezien het feit dat het verkeer in feite éénrichtingsverkeer is (’s morgens richting Groningen,
’s middags terug). Met 260 fietsers in de spits (dat is ‘s morgens 130) is een kleinere breedte
van 1,5 tot 2 m conform de eisen van een Fietsroute Plus voor eenrichtingsverkeer.
- Gezien een enquête onder de gebruikers, gehouden door de provinciale projectgroep.
Daaruit bleek dat 63% een nieuwe route niet nodig vind. Slechts 20% is voor verbreden van
de Stadsweg.
- Opgemerkt wordt dat de bezwaren tegen deze breedte breed gedragen worden: al in
februari 2014 is een petitie ingediend, ondertekend door ruim 100 personen. Dit is een groot
gedeelte van de gebruikers.
- Er binnen drie kilometer al vier evenwijdige fietspaden liggen.

De oplossing is simpel: verbreed het fietspad (thans 1,2 m) naar 1,5 tot 2 m.
Dit is op veel workshops al voorgesteld. Hiermee verdwijnen alle problemen als sneeuw voor de zon.
Merk op:
- Deze breedte is ook voor de oudere fietser comfortabel
- Er blijft voldoende ruimte over voor het landbouwverkeer
- De landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve en archeologische waarden blijven
behouden
- het is bovendien ook nog aanmerkelijker goedkoper.
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Opmerking terzijde: het hierdoor vrijgekomen geld zou besteed kunnen worden om een parallel aan
de Stadsweg liggend fietspad (het Boer Goensepad ) te verbreden. Dat pad is nu slechts tachtig
centimeter breed en het ligt op slechts vijfhonderd meter afstand naast de Stadsweg. Het sluit aan
op het Elemapad, wat voor veel bestemmingen de kortste route is. Het is ook op de workshops
voorgesteld, en zelfs onderbouwd met een berekening van Natuurmonumenten.
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