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DEEL D ASSEN – VRIES/TYNAARLO 
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12 Trajecten Assen – Vries en Assen - Tynaarlo 

De Fietsersbond heeft gekozen voor de fietsverbindingen vanaf het gemeentehuis, het provinciehuis 
en het Dr. Nassaucollege naar Vries en Tynaarlo. 

In dit deel leest u waarom deze routes prioriteit verdienen en welke oplossingen de Fietsersbond 
aandraagt om deze routes aantrekkelijker te maken. In het volgende hoofdstuk wordt de keuze van 
de trajecten gemotiveerd en daarna komen de knelpunten op de trajecten aan bod. De meeste 
knelpunten zijn geïllustreerd weergegeven en voorzien van gewenste oplossingen. Op de 
bijgevoegde plattegrond is te zien waar de diverse locaties zich bevinden. De gewenste oplossingen 
zijn globaal van opzet en behoeven uiteraard nadere uitwerking in een bestek. Deze taak laten de 
Fietsersbond en de Milieufederatie graag over aan de betrokken gemeenten die daar meer 
deskundigheid voor bezitten. In het volgende hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van een 
onderzoek onder scholieren uit Vries. Het laatste hoofdstuk vormt een beknopte weergave van de 
knelpunten, waarin de wenselijke oplossingen in beeld worden gebracht. 

De trajectkeuze 

Hoewel de afstand Assen – Tynaarlo valt in een categorie die alleszins als ‘befietsbaar’ kan worden 
beoordeeld (ongeveer 10 km) is het huidig aantal fietsers tamelijk gering. Wellicht dat in de beleving 
van veel mensen de (kortste) route via Vries Loopt, hetgeen aanzienlijk langer is dan de huidige 
kortste route. Door fysieke verbeteringen (befietsbaar maken van zandwegen) is ook deze kortste 
route met nog ongeveer 1 km in te korten. Deze verkorte route sluit ook aan op een (recreatieve) 
route die de gemeente Assen in onderzoek heeft langs de oostzijde van het Havenkanaal. Na 
realisatie daarvan ontstaat een snelle en aantrekkelijke route tot het centrum van Assen. 

 

De onderzochte trajecten Assen – Vries en Assen - Tynaarlo 

Er is bewust gekozen voor grotendeels bestaande routes. Oplossingen die in dit rapport worden 
aangedragen betreffen daarom ook aanpassingen van de bestaande infrastructuur. De totaalkosten 
van alle voorgestelde maatregelen zullen zo relatief laag kunnen blijven. 



   

 

  35 

13 Knelpunten 

Vanaf Vries en Tynaarlo tot aan de bestemmingen in Assen heeft de Fietsersbond een aantal 
knelpunten gesignaleerd. Deze locaties zijn gesignaleerd. Per beschreven locatie worden de 
knelpunten benoemd en de maatregelen weergegeven die de Fietsersbond het meest wenselijk acht. 
De knelpunteninventarisatie begint in Vries respectievelijk Tynaarlo, maar de knelpunten gelden in het 
algemeen ook voor de tegengestelde richting. Bij de knelpunteninventarisatie is gekeken naar: 
1. Fietsinfrastructuur, markeringen, kwaliteit wegdek 
2. Voorrangssituaties 
3. Bewegwijzering 
4. Verlichting 
5. Onderhoud 

13.1 Dr. Nassaucollege (Assen) - Vries  

Voor de hele route tussen Vries en het Dr. Nassaucollege in Assen geldt in beide richtingen dat op 
kruispunten het wegdek van het fietspad wordt aangepast aan dat van de kruisende weg. Dit heeft 
voor de fietsers veel verhardingsovergangen tot gevolg wat het comfort niet ten goede komt. 
Bovendien is de variëteit in wegdeksoorten langs de hele route erg groot, wat ook leidt tot veel 
kwaliteitsverschillen. Tot slot worden de fietspaden vrij vaak uitgebogen, dit is niet altijd noodzakelijk 
en komt ook niet altijd de overzichtelijkheid en de verkeersveiligheid ten goede. 

Lange wachttijden bij kruispunt Groningerstraat / Fokkerstraat (knelpunt 1) 

Knelpunt 

Het kruispunt met de Fokkerstraat is geregeld met verkeerslichten met drukknoppen voor de fietsers. 
Bij linksaf slaan 2 keer wachten 

Maatregel 

4 richtingen groen met 2 keer groen voor fietsers per cyclus 

Kruispunt Europaweg (knelpunt 2) 

Knelpunt 

Lange wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten 

Maatregelen 

Verkeersregelinstallatie fietsvriendelijker instellen. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheid die 
de software biedt (bijv. afhankelijk van intensiteiten) 

De kruising met de Martin Luther Kingweg is geregeld met verkeerslichten met drukknoppen voor 
fietsers. Na de oversteek een scherpe knik en overgang naar een tegelwegdek van slechte kwaliteit. 
Ter hoogte van het Achilles-stadion gaat het wegdek over in asfalt van redelijke tot slechte kwaliteit. 
Bij het tankstation gaat het fietspad in een grote geleidelijke bocht om het station heen. Op het 
kruispunt met de inrit van McDonalds zitten de fietsers niet in de voorrang. Hier zitten ook een aantal 
scherpe bochten in de route. 
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Carpoolplaats bij A28 (knelpunt 3) 

Knelpunt 

Het ene kruispunt van het fietspad naar de 
carpoolplaats hebben de fietsers wel voorrang, het 
andere niet. Dit is een erg onduidelijke situatie. 

Maatregelen 

Fietsers op beide kruispunten voorrang geven. 

 

Kruispunt Messchenweg (knelpunt 4) 

Knelpunt 

Het asfalt van het fietspad wordt op de kruising 
onderbroken door de slechte bestrating van de 
Messchenweg. 

Maatregelen 

Asfalt van het fietspad laten doorlopen over de 
kruising. 
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Hobbel in Fietspad in Rhee (knelpunt 5) 

Knelpunt 

Hobbel in verder mooi asfaltfietspad. 

Maatregelen 

Asfalt repareren en hobbel verwijderen. 

 

In Ubbena is het kruispunt net geasfalteerd, evenals het daarna volgende fietspad. Het kruispunt is 
echter gevaarlijk door het slechte zicht waardoor van rechts komende automobilisten het fietspad 
oprijden voor voldoende zicht op de rijbaan. Hier zou een nieuw fenomeen ontwikkeld kunnen 
worden: een detectielus op het fietspad die een attentielicht doet knipperen op de zijweg als er een 
fiets aankomt. 

Verder ideaal tot aan de grens met de gemeente Tynaarlo. 

Golvend wegdek (knelpunt 6) 

Knelpunt 

Voor de bebouwde kom van Vries golft het asfalt 
van het fietspad. 

Maatregelen 

Opnieuw asfalteren van het fietspad. 

 

 

Kruising met Diepsloot (knelpunt 7) 

Knelpunt 

Op de kruising met de Diepsloot worden de fietsers 
uit de voorrang gehaald, waardoor een onduidelijke 
voorrangsituatie ontstaat. 

Maatregelen 

Voorrangsituatie wijzigen ten gunste van de fietsers.  
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Verhardingsovergang bij Essopomp (knelpunt 8) 

Knelpunt 

Ter hoogte van de Essopomp in Vries bestaat het 
fietspad voor een klein deel uit tegels in plaats van 
asfalt. Bovendien is er geen duidelijke afscheiding 
tussen benzinepomp en fietspad. 

Maatregelen 

Dit laatste stukje ook asfalteren. Duidelijke 
afscheiding aanbrengen tussen benzinepomp en 
fietspad.  

Onduidelijke uitrit Aldi (knelpunt 9) 

Knelpunt 

De uitrit bij de Aldi is onduidelijk en gevaarlijk in 
verband met het ontbreken van de voorrangsituatie. 

Maatregelen 

Duidelijk aangeven (met markering en bebording) 
dat het verkeer dat uit de uitrit komt voorrang moet 
verlenen aan al het verkeer (dus ook de fietsers). 

 
 

 

Rotonde Vries (knelpunt 10) 

Knelpunt 

De situatie bij deze rotonde is voor fietsers heel 
slecht geregeld. Fietsers moeten relatief veel en 
scherpe bochten maken en omrijden om de rotonde 
te passeren. Fietsers hebben bovendien geen 
voorrang op de rotonde 

Maatregelen 

Rotonde aanleggen conform de richtlijnen van het 
CROW. 

Tussen de rotonde en het gemeentehuis verandert voor fietsers de weginrichting erg vaak van 
fietspad in (vent)weg. 

In de richting Assen 

In principe geldt hiervoor hetzelfde als voor de andere richting. Vanaf het gemeentehuis zitten de 
fietsers op de ventweg met klinkerbestrating van redelijke kwaliteit. De situatie op de rotonde in Vries 
is ook hier erg onduidelijk. Het fietspad na de rotonde is matig van kwaliteit door het losse grint op het 
asfalt. Vanaf de Fledders ontbreekt de straatverlichting. Buiten de bebouwde komt is het wegdek 
hobbelig tussen vries en Ubbena door boomwortels, verder weer prima van kwaliteit tot de grens met 
de gemeente Assen. De belijning op het kruispunt Vriezenhoek is bijna niet meer te zien. De 
straatverlichting staat hier nu ver uit elkaar. Het kruispunt Azieweg is met verkeerslichten met 
detectielussen geregeld. Bij de sluis zit er over de breedte een hinderlijk hoogteverschil in het 
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wegdek. Bij het fietspad Peelo en Noord-Willemskanaal ontbreekt de bewegwijzering. Op het 
kruispunt Esakkerweg (Peelo) werkte de detectielus bij de verkeerslichten niet. Na de Smetanalaan 
wordt het fietspad weer tegels. De scheiding tussen rijbaan en fietspad door parkeren is erg smal. De 
oversteek naar de nieuwe ingang van Dr. Nassaucollege voor het kruispunt Thorbeckelaan is 
gevaarlijk. 

13.2 Provinciehuis (Assen) – Vries 

Van het provinciehuis in Assen naar de Peelosluis is deze route beide richtingen op hetzelfde. Vanaf 
de Peelosluis naar Vries komt deze route overeen met de andere routes naar Vries. 

In de richting van het provinciehuis geschreven verloopt de route vanaf de Peelosluis zoals hieronder 
beschreven. 

Via een aantal scherpe afslagen net voorbij de Peelosluis komen we op de Groene Dijk langs het 
Noord-Willemskanaal. Dit is een breed fietspad, met een asfaltfietspad van redelijke kwaliteit.  

Fietspad langs Noord-Willemskanaal (knelpunt 
11) 

Knelpunt 

Er is geen apart wandelpad, dat kan hinder 
opleveren.  

Maatregel  

Indien mogelijk apart voetpad aanbrengen bij 
aanpak van de waterkering. 

 

Aan het einde van dit fietspad, bij de brug in de Asserwijk, steken we over en gaan we linksaf. Hier zit 
de fietsers uit de voorrang. Na nog een keer oversteken linksaf het fietspad op. Op het kruispunt met 
de Europaweg staat verkeerslichten waarvan de detectielus niet altijd goed werkt. Na de oversteek 
van de Europaweg volgt een stukje asfaltfietspad. Meteen weer recht, parallel langs de Europaweg. 
Dit is een tweerichtingenfietspad van beton dat ook voldoende breed is. Voor het kruispunt met de 
Balkenweg wordt het even tegels, en de fietsers worden zoals vaker uitgebogen. Bij de 
verkeerslichten werkt de detectielus niet altijd. Na het kruispunt weer een aantal (onnodige) bochten 
in het fietspad. 

 

Kruising Witterstraat (knelpunt 12) 

Knelpunt 

Gevaarlijke kruising door afslaand verkeer 
Europaweg. 

Maatregelen 

Fietspad ook in de voorrang. 
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Langs de Witterstraat loopt een tweerichtingenfietspad van kleine rode tegels dat voldoende breed is. 
Op het kruispunt met de Nicolaas Beetslaan rechtsaf. Dit is een asfaltweg zonder aparte 
fietsvoorziening. Bij de Westerbrink is de ingang van het provinciehuis. 

13.3 Gemeentehuis (Assen) – Vries 

Voor een deel van het traject gelden dezelfde knelpunten als vanaf het Dr. Nassaucollege. 

Het traject start voor het gemeentehuis van Assen. De fietsstrook en de weg bestaan uit klinkers. De 
kwaliteit is redelijk. De fietsstrook is te smal voor twee fietsers naast elkaar. Een kwaliteitsslag is 
mogelijk door de fietsstrook te verbreden en in asfalt uit te voeren. Vervolgens een geleidelijke bocht 
naar Nieuwe Huizen. Het soort wegdek en de kwaliteit blijven hetzelfde. Op de kruising 
Groningerstraat / Rolderstraat verandert de verhardingssoort hier in asfalt, vi a een drempel in de 
Groningerstraat. Het tegemoetkomende, links afslaande en in de voorrang zijnde verkeer kruist hier 
het doorgaande fietstraject. Als fietser heb je last van het afslaande doorgaande autoverkeer dat het 
doorgaande fietsverkeer kruist. Vooruitlopend op herinrichting van de Rolderstraat kan de kruising 
omgezet worden in een kruising met voorrang voor Nieuwe Huizen-Groningerstraat. Dit maakt ook de 
situatie voor overstekende voetgangers duidelijk. 

Groningerstraat (knelpunt 13) 

Knelpunt 

De verkeersdrempels op de Groningerstraat zijn 
over de hele breedte aangelegd, waardoor je als 
fietser er ook hinder van ondervindt. 

Maatregel 

De drempels niet over de fietsstrook laten 
doorlopen  

 

Kruising Groningerstraat/Kloekhorststraat 
(knelpunt 14) 

Knelpunt 

De T-kruising Groningerstraat/Kloekhorststraat is 
onoverzichtelijk. De Kloekhorststraat / 
Groningerstraat is hier als doorgaande weg 
ingericht. De fietsstrook vanuit de stad buigt hier 
af langs de Kloekhorststraat.  

Maatregel 

Kruising anders inrichten, zodat fietsers in ieder 
geval veiliger kunnen oversteken. 

Het kruispunt met het kanaal is geregeld met verkeerslichten. De fietsers zitten mee in de cyclus. De 
fietsstrook maakt hier een redelijk scherpe knik in verband met de scheiding van verkeerssoorten. 
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Groningerstraat na kruising met Het Kanaal 
(knelpunt 15) 

Knelpunt 

Na het kruispunt met Het Kanaal is er sprake van 
slecht tegelwegdek. De overgang van kruisende 
weg naar fietspad is slecht. De afscheiding tussen 
rijbaan en fietspad is smal en van klinkers, soms 
is deze afscheiding in gebruik als parkeerstrook. 
Dit levert gevaarlijke en onprettige situaties op. 

Maatregel 

Parkeervakken verbreden of verwijderen en 
fietspad verhoogd aanleggen. 

 

Op het kruispunt met Jacob Catslaan zitten de fietsers in de voorrang. De bestrating van het fietspad 
loopt hier niet door. 

13.4 Assen - Tynaarlo 

Voor alle drie de locaties in Assen geldt dat de route naar Tynaarlo tot de sluis in Peelo identiek is 
aan de route naar Vries. De vervolgens gekozen route naar Tynaarlo is korter dan de bewegwijzerde 
route, echter door de kwaliteit van het wegdek is deze nog sterk te verbeteren. De route loopt nu 
deels over zandwegen. 

Even voor Noord-Willemskanaal (knelpunt 16) 

Knelpunt 

Hier gaan de fietsers schuin rechtsaf. Er staat ten 
onrechte een bord doodlopende weg en de 
bewegwijzering richting Tynaarlo ontbreekt. 

Oplossing 

Onderbord plaatsen: ‘behalve voor fietsers’ en 
bewegwijzering aanbrengen. 

 

 Langs Noord-Willemskanaal (knelpunt 17) 

Knelpunt 

Redelijk asfaltwegdek, een aandachtspunt is dat er 
geen scheiding is met voetgangers. 

Oplossing 

Indien mogelijk apart voetpad aanbrengen. 

De route gaat nu linksaf de brug over, hier ligt een prima betonfietspad 
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Aan het einde gaat de route rechtsaf: Kleuvenveld. Dit asfaltweggetje is van goede kwaliteit en 
aantrekkelijk. De vraag is hoe dat na de aanleg van het bedrijventerrein is.  

Omrijden (knelpunt 18) 

Knelpunt 

Een kortere route loopt direct langs het kanaal, dit is 
nu echter een zandpad. 

Maatregel 

Zandpad verharden. 

 

Bij de brug gaat de route rechtdoor, langs het kanaal. Dit is prima wegdek, alleen het bord 
doodlopende weg moet aangepast worden voor fietsers. 

Hobbelig wegdek (knelpunt 19) 

Knelpunt 

De weg gaat over in ‘eigen weg’, er is nu sprake 
van zeer hobbelig wegdek. 

Maatregelen  

Wegdek verbeteren.  Een eventueel alternatief is 
om aan de overzijde van het kanaal de zandweg 
voor fietsers geschikt te maken. Dit sluit ook aan op 
het ambtelijk voornemen van de gemeente Assen 
om een fietspad langs het Havenkanaal te leggen. 
Zie nummer 21 op de plattegrond van het traject. 
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Zandweg (knelpunt 20) 

Knelpunt 

De route gaat rechtsaf de brug over en meteen 
links. Dit is een zandweg.  

Maatregel  

Route geschikt maken voor fietsers door aanleg 
betonfietspad. De route is langs het kanaal wellicht 
verder door te trekken richting Groningen. 

 

Vervolgens schuin rechtsaf: De Tip, dit is een redelijke asfaltweg 

Aan het einde gaat de route linksaf, ook dit is een redelijke asfaltweg 

Tynaarlo - Assen 

Voor de terugroute gelden dezelfde knelpunten. Rechtsaf bij de Tip staat een bord ‘doodlopende 
weg’. Als de zandweg verhard is, hier een onderbord toevoegen: behalve voor fietsers. 
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14 Enquête onder scholieren 

Twee scholieren van het Dr. Nassaucollege in Assen hebben hun knapzakuren2 gebruikt om een 
klein onderzoek te houden onder hun mede-scholieren. 

Alle leerlingen uit Vries komen op de fiets naar school en fietsen altijd zomer en winter. Van deze 
leerlingen gaat ruim 70% ook buiten school wel eens op de fiets naar Assen. De scholieren vinden 
het geen van allen erg om te fietsen. 

Aan de leerlingen is gevraagd waar op de fietsroute verbetering nodig is. Van de leerlingen uit Vries 
vindt ruim 70% dat het wegdek verbeterd moet worden. Dit is met afstand de grootste ergernis. 
Daarnaast vindt bijna 15% van de leerlingen dat de verkeerslichten beter afgesteld moeten worden, 
eveneens bijna 15% vindt dat de overzichtelijkheid van de route moet verbeteren. Slechts een zeer 
klein deel van de scholieren vindt dat er wat moet verbeteren aan de overige kruisingen, de 
verkeersborden en het omrijden. 

 

                                                 
2 Knapzakuren: Scholieren van de laatste twee jaren van de HAVO en Atheneum/Gymnasium moeten een aantal knapzakuren 
vervullen. Dit doen zij door vrijwilligerswerk te doen. Hier krijgen zij dan studiepunten voor. 
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15 Samenvatting 

Verbeteren infrastructuur 

De meeste winst valt te behalen bij de verbetering van het fietscomfort. Op tal van locaties op het 
onderzochte traject wordt de fietser nu gehinderd door hobbels en scheuren in het wegdek. Over het 
gehele traject zal de fietsroute voldoende breed, zoveel mogelijk geasfalteerd, recht toe recht aan en 
indien noodzakelijk van de weg afgescheiden dienen te worden. Bovendien zal op een aantal locaties 
de voorrang ten gunste van de fietser gewijzigd moeten worden. 

Bij verkeerslichten dienen drukknoppen zoveel mogelijk vervangen te worden door detectielussen. 
Daar waar drukknoppen gehandhaafd blijven dienen deze voorzien van een controlelamp. 

Aanbrengen bewegwijzering 

Vooral voor mensen die niet bekend zijn in de omgeving is bewegwijzering van belang. 

Verbeteren onderhoud aan fietspad en groen 

Verwijderen van overhangend, uitzichtbelemmerend groen en bladafval is een eenvoudige, maar zeer 
effectieve maatregel ter vergroting van de fietsaantrekkelijkheid.  

Verder is gladheidbestrijding van groot belang om ook in de wintermaanden een aantrekkelijke, 
uitnodigende fietsroute te hebben! 
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16 Plattegrond traject 

De getallen op de plattegrond van het traject corresponderen met de genoemde locaties. 

 

De locaties van de knelpunten op de onderzochte trajecten Vries/Tynaarlo - Assen 

 


