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Ontwerp en aanleg van een fietssnelweg tussen Assen en Groningen is een 
bijzondere opgave. Natuurlijk moet het een functionele, comfortabele en snelle 
route zijn. Maar wie alleen dit als doel stelt, laat grote kansen onbenut. Tussen 
Assen en Groningen ligt een zeer aantrekkelijk landschap van lage beekdalen 
en hogere ruggen. De Noord-Willemsvaart is daarbinnen op dit moment relatief 
onbekend en onbenut. Door de kanaaldijken voor de fietssnelweg te benutten, 
ontstaan hier heel wat mogelijkheden.

De fietssnelweg is een aanvulling op de bestaande fietsroutes in het gebied 
tussen Groningen en Assen. Ten eerste voor forensen en scholieren. Bestaande 
en nieuwe aanrijroutes vanuit de dorpen leiden snel naar een punt op de route. 
Daarnaast is de fietssnelweg een uitbreiding van het bestaande recreatieve fiets 
netwerk. Er worden nieuwe ommetjes en kortsluitingen mogelijk. Een extra 
meerwaarde zit in het sportief recreatief gebruik. Een 30 kilometer lange baan, 
haast zonder obstakels, van stad naar stad met uitzicht op een zeer aantrekkelijke 
landelijke omgeving vanaf de iets hoger gelegen kanaaldijken. De fietssnelweg 
is als het ware een tribune, die uitzicht biedt op het landschap. Tegelijkertijd is 
de fietssnelweg een podium voor tal van activiteiten, die op hun beurt weer te 
bekijken zijn vanaf de uitzichtpunten langs de route.

Deze fietsroute start op een herkenbare wijze bij de treinstations van beide 
steden en vormt samen met de weg en het spoor onderdeel van één geïntegreerd 
vervoerssysteem. Wie met de fiets heen gaat, kan met de trein weer terug, 
of andersom. Het OV-fietssysteem wordt uitgerold naar de transferia en 
carpoolplaatsen langs de A28. Daar zijn ook OV-racefietsen, ligfietsen en E-bikes 
beschikbaar.

De vormgeving van de fietssnelweg is een landschapsarchitectonische 
uitdaging van formaat. Bruggen, uitzichtpunten, fietsenstalling- en verhuur, 
uitspanningen en tribunes worden zoveel mogelijk geïntegreerd en ingebed in 
markante verhogingen langs de route. Deze dragen bij aan de herkenbaarheid en 
identiteit van de fietssnelweg. De route zelf is ook zeer herkenbaar, maar juist 
terughoudend vormgegeven: het profiel is met zijn belijning geïnspireerd op 
zowel een karrespoor als een atletiekbaan, en markeringen en verlichting worden 
geïntegreerd in het wegdek. De bloemrijke bermen maken de fietssnelweg tot 
aantrekkelijk natuurlijk lint.

Ondersteund door apps en social media groeit de fietssnelweg uit tot 
ontmoetingsplaats. Samen fietsen is leuk en maakt het fietsen makkelijker. 
Ook andere nieuwe technieken dragen bij aan het imago en de gebruikswaarde 
van de fietssnelweg. Wat bijvoorbeeld te denken van verlichting in het wegdek 
die meeloopt met de fietser, en daarbij aangeeft of deze voor- of achter ligt op 
zijn geplande tijdschema?

Met de aanleg van de fietssnelweg wordt de Willemsvaart als kwaliteit 
ontdekt. Rond het kanaal komen diverse ontwikkelingen op gang. In Assen 
worden verouderde bedrijventerreinen geherstructureerd en omgevormd tot 
aantrekkelijk binnenstedelijk gebied. Tussen Vries en De Punt is ruimte voor 
ontwikkeling van hoogwaardige buitens met een adres aan het kanaal. De barrière 
van A28 en kanaal voor de Drentsche Aa wordt steeds verder opgeheven. En het 
station van Groningen zal in de toekomst goed aansluiten op de wijken in het 
zuiden van de stad.

De fietssnelweg als route, podium, tribune én onderdeel van gebiedsontwikkeling 
in het landschap tussen Assen en Groningen.

+ ROUTE, BAAN, TRIBUNE EN PODIUM

+ MEERVOUDIG KARAKTER ALS BASIS VOOR GOEDE BENUTTING

+ GEBRUIK VOOR SPORT ALS ÉÉN VAN DE HOOFDDOELEN

Voor woon-werk-school: een snelle 

fietsverbinding tussen Groningen 

en Assen, met aanrijroutes van en 

naar de tussengelegen kernen. 

De route als uitbreiding van 

het bestaande recreatieve 

fietsroutenetwerk.

De route als baan voor sport 

en sportief recreëren. Met 

start-finish, stopplaatsen en 

tribunes.

Is het een atletiekbaan...? Is het een wielerbaan ...? Ja (en ook een fietssnelweg)

FIETSEN TUSSEN ASSEN EN GRONINGEN
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NS-station Assen

Nieuwe brug

Benutten bestaande 
onderdoorgang A28

Nieuwe brug met inpassing bedrijven- 
terrein en aanzet landgoederenzone

Landschapsontwikkeling met 
buitenplaatsen langs het kanaal

- Transferium / carpool
- Oversteek optimaliseren (fietstunnel?)

Stads- en landschapsentree

Versterking verbinding 
landschap over kanaal en A28

- Oversteek optimaliseren
- Integratie met transferium Haren

Benutten bestaande
onderdoorgang

Verbeteren aansluiting stad met
zuidzijde NS-station Groningen
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+ OVERZICHTSKAART: KANSEN VOOR HET ROUTELANDSCHAP

Met landschappelijke middelen bouwen aan 
een hoogwaardig en herkenbaar routelandschap.

Brug en tribune langs kanaal en snelfietspad

Markant punt dat zichtbaar is vanaf de snelweg.

Uitspanning

Uitkijkpunt met zonnepanelen

0 1 5km

DRSN 1

DRSN 2

DRSN 3

DRSN 4

DRSN 5

DRSN 6
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+ DOORSNEDES: EENHEID IN EEN AFWISSELEND LANDSCHAP

+ INSPIRATIE VOOR EEN HERKENBAAR PROFIEL

Het kanaal wordt ontdekt, benut en uitgebouwd als landschappelijke kwaliteit. Op de brede baan van de fietssnelweg vindt iedereen zijn plek. Markeringen en 

(interactieve) verlichting zijn geïntegreerd in het wegdek. Er wordt terughoudend omgegaan met overige inrichtingselementen. Beleving van het landschap staat voorop.

Sportbaan Karakteristiek profiel fietssnelwegKarrespoor

Doorsnede 1
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Doorsnede 4

Doorsnede 2 Doorsnede 5

Doorsnede 3 Doorsnede 6          [zie de overzichtskaart op paneel 2 voor de locaties van de doorsnedes]
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