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Geachte dames en heren,  
 
Sinds de zomer van 2017 is Dorpsbelangen Tynaarlo op de hoogte van de voorgenomen aanleg 
van de fietssnelweg Assen-Groningen. Bezorgde dorpsgenoten in Tynaarlo hebben ons weten 
te vinden met diverse bezwaren tegen de plannen, de manier waarop wordt omgegaan met 
de door hen gestelde vragen en geuite zorgen en de snelheid waarmee het project lijkt voort 
te snellen.  
We hebben onze zorgen meerdere malen besproken en voorgelegd aan de projectgroep en 
aan dhr. Brink. We hebben echt tot nu toe nog geen inhoudelijke reactie gekregen over hoe 
wordt omgegaan met onze zorgen. 
 
Los van onze zorgen, zien wij de nut en noodzaak van de nieuwe fietssnelweg niet. Er zijn 
voldoende goede en veilige fietspaden, zeker in de gemeente Tynaarlo voor het tracé Assen 
Groningen en vice versa. Veiliger in elk geval dan het voorgestelde tracé en helemaal nu er 
wordt gekozen voor een doorfietsstraat (met gemengd verkeer) in plaats van voor een echte 
fietssnelweg (voor alleen fietsers). 
 
We hebben serieuze zorgen t.a.v.: 

- de voortvarendheid waarin tracés nu al worden aangelegd, terwijl er geen 
duidelijkheid en besluitvorming is over het tracé over het grondgebied in de 
gemeente Tynaarlo 

- de nut en de noodzaak en de enorme kosten van het project terwijl er geen 
behoeften- of doelgroeponderzoek heeft plaatsgevonden 

- de mate waarin aanwonenden en bewoners serieus worden genomen in hun belangen 
- de procesgang op zich 

 
Derhalve verzoeken wij u om een onafhankelijk proces in te richten waarbij: 

- een doelgroepenonderzoek, behoeftenonderzoek, onderzoek naar verwacht gebruik 
uitgevoerd wordt, alsmede een begroting beschikbaar is 

- de ingebrachte bezwaren1 in een ordentelijk en transparant proces behandeld worden 
- alternatieve tracés (zoals ingebracht door de aanwonenden op de inspraakavonden2) 

aantoonbaar serieus onderzocht en afgewogen worden 
 
Het lijkt ons logisch om dit uit te voeren en de consequenties helder te maken alvorens door 
te gaan met de uitvoering van het project. 
 
 

                                                 
1 zowel van de aanwonenden als ook van belangenorganisaties (zoals in deze brief genoemd) of tijdens 
inspraakavonden ingebracht 
2 minder gemengd verkeer, meer landschapsbehoud en meer fietsverkeer door de dorpen 



Onze zorgen laten zich verdelen in 4 hoofdgroepen, te weten  
A. Nut en Noodzaak,  
B. Verloop van het proces,  
C. Veiligheid 
D. Allocatie van middelen 
 
Ad A. Nut en Noodzaak 
De uitgangspunten, geformuleerd door de initiatiefnemers zijn: 

- Goede bereikbaarheid Regio Groningen Assen 
Dit lijkt vooral een thema te zijn voor de steden Groningen en Assen want gezien het 
tracé worden juist de dorpen in de gemeente Tynaarlo omzeild. Voor de inwoners van 
de dorpen Tynaarlo en Vries zal de fietssnelweg in alle gevallen een omweg 
betekenen en daardoor weinig aantrekkelijk zijn. 

- Stimuleren van gezond leven 
We onderschrijven dit punt, maar zien nu geen bevordering hiervan voor onze 
inwoners omdat het tracé te ver af ligt van de dorpskern. 

- Impuls voor de sector Toerisme en Recreatie 
Toeristische fietsers tussen Assen en Groningen worden door de fietssnelweg juist van 
de dorpen en kleinere kernen in Tynaarlo weggeleid. Dit heeft eerder nadelige 
gevolgen voor de horeca en middenstand dan andersom. 

- Bijdrage aan een duurzame samenleving 
Dit kun je alleen stellen als er bestaande tracés worden gebruikt, want zoals het zich 
nu laat aanzien worden er mooie zandpaden en andere natuurlijke elementen 
aangetast tbv de fietssnelweg.  

 
Ad B. Verloop van het proces 

- We hebben begrepen dat de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten 
Groningen, Haren en Assen het meest betrokken zijn en de trekkers zijn van dit 
project, terwijl het moeilijkste tracé met de meeste knelpunten door de gemeente 
Tynaarlo loopt en juist deze gemeente de besluitvorming over de fietssnelweg over de 
verkiezingen heen heeft getild en pas in het najaar van 2018 inhoudelijk is 
aangesloten in het project. Een rijdende trein, zoals zich laat aanzien, waarvan niet 
van de route kan worden afgeweken.  

- Dorpsgenoten en bestuursleden zijn aanwezig geweest bij de tot nu toe 
georganiseerde inspraakavonden. Zij hebben ervaren dat door hun geuite bezwaren 
onvoldoende worden gehoord en zagen deze ook niet terug in de verslaglegging van 
deze avonden. Het beeld ontstaat dat alles in het werk wordt gesteld om het project 
sowieso doorgang te laten vinden. Dit beeld is bevestigd tijdens de gesprekken die 
Dorpsbelangen Tynaarlo heeft gehad met Peter Traas, de projectleider van het 
project en Henk Brink, opdrachtgever. Positieve punten worden benadrukt, negatieve 
punten lijken ondergeschikt en worden gebagatelliseerd of weggewuifd. 

- Wat ons de meeste zorgen baart, is dat er tot nu toe nog geen onderzoek is gedaan 
naar het verwachte gebruik van de fietssnelweg, net zo min als een 
doelgroepenonderzoek heeft plaatsgevonden. Dit doet ons vermoeden dat het 
politieke doel zwaarder weegt dan onderbouwde ratio. 
 

Ad C. Veiligheid 
- Dit laatste wordt versterkt doordat het echte doel van een fietssnelweg, namelijk een 

weg alleen voor fietsers, met weinig kruisingen, geschikt voor langzame en snelle 
fietsers, waar veiligheid voorop staat, voor de helft van het tracé wordt vervangen 
door een doorfietsstraat. Deze laatste mengt zich met auto’s en breed 
landbouwverkeer, vele inritten van aanwonenden met slecht overzicht. De veiligheid 
lijkt totaal niet van belang. Veiliger alternatieven worden zonder overweging 
verworpen.  



- In het bijzonder geldt voor aanwonenden dat het voorgestelde tracé (met gemengd
verkeer) zal leiden tot een slechtere bereikbaarheid en onveilige situaties door
intensiever gebruik met naar verwachting snelle elektrische fietsen, gemengd met
landbouw- en autoverkeer. Deels is helemaal niet bekend hoe eigenaren nog op hun
terrein moeten komen. Deze zorg wordt versterkt door nu al zich voordoende
gevaarlijke situaties, met helaas ook een dodelijk ongeval een paar jaar geleden op
de Meerweg.

Ad D. Allocatie van Middelen 
- Er zijn diverse fietspaden in de gemeente Tynaarlo die slecht onderhouden zijn en

waar ook door de gemeente is aangegeven dat een aantal hiervan niet verder
onderhouden zullen worden wegens gebrek aan middelen. Met de fietssnelweg zijn
enorme bedragen gemoeid voor aanleg en onderhoud, zeker gezien het feit dat er
belangrijke ingewikkelde knelpunten moeten worden opgelost, waarvan een
aanzienlijk deel in de gemeente Tynaarlo ligt. Dit geeft bij ons de zorg dat de
middelen bestemd voor aanleg en onderhoud fietspaden nog maar naar één tracé zal
gaan en bestaande fietspaden nog minder onderhouden zullen worden.

- In het project worden nu deelprojecten gestart met ingenieurs en tekenaars om de
knelpunten bij bv de Vriezerbrug en het gemaal bij Yde op te lossen. Dit kost veel
geld. Terwijl er nog geen onderzoek is gedaan naar doelgroepen, behoefte en
verwacht gebruik, en er nog niet tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de
inwoners van Tynaarlo zoals geuit op de inspraakavonden. Is dit niet de verkeerde
volgorde?

Los van bovenstaande lijkt het er op dat de huidige voortrekkers, de gemeenten zijn waarin 
de ‘gemakkelijke’ tracés liggen en de terughoudende gemeente Tynaarlo juist de pittige 
knelpunten heeft. Onze vraag is:  worden de belangen van de inwoners van Tynaarlo, de 
aanwonenden aan de tracés en de horeca en middenstand voldoende vertegenwoordigd? En 
waar is de veiligheid? Wij zien deze niet als nummer 1, 2 of 3 naar voren komen in de 
plannen en uitvoering. Terwijl fietsers kwetsbaar zijn. Toch?  

Wij vragen u om het project, de investering en het tracé opnieuw te onderzoeken en te 
zorgen voor een echt goede en echt veilige connectie per fiets van Assen naar Groningen en 
vice versa waarbij bestaande, veilige, afgescheiden fietspaden ook worden meegenomen in 
de overweging.  

Mocht u hier verder met ons over in gesprek willen, dan zijn wij daartoe graag bereid. 

We zien uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo, 

Anketrien Schillhorn van Veen, voorzitter 
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