
 

 

 

 

  

Kop van Drenthe ‘Op Fietse’ 

‘In de periode 2017-2020 de gemeente Noordenveld laten groeien tot de 

fietsgemeente van Nederland’ 

 

Via deze factsheet wordt u geïnformeerd  over de laatste ontwikkelingen met 

betrekking tot het programma ‘Kop van Drenthe Op Fietse’. De afgelopen maand 

is er tijd geïnvesteerd in het in kaart brengen van de stand van zaken op de diverse 

thema’s. Er ligt een werkplan, een voorstel voor inzet communicatie en op 11 juli 

wordt dit met alle betrokkenen besproken zodat er voor iedereen duidelijk is wat 

er wanneer staat te gebeuren en wie wat oppakt.  

 

Editie  

Juni 2017 

 

SportDrenthe 

Mieke Zijl 

In opdracht van 

Gemeente Noordenveld                                                     

Voor meer informatie: 

miekezijl@sportdrenthe.nl  

06-42727734 

 

 
 

 

  
Voorbeschouwing KOGA Slag om Norg 

Op 2 juli 2017 wordt de vijfde editie 

verreden voor Elite als een UCI 1.1 

koers over 191 km.   

Een 100% profwedstrijd. De Slag om 

Norg heeft alles in zich om razendsnel 

uit te groeien tot een van de meest 

spraakmakende wielerevenementen in 

Nederland en België.  

Dit jaar staan er meerdere profteams 

aan de start, waaronder  

Roompot-Nederlandse Loterij. De 

coureurs strijden 50 kilometer op de 

onverharde wegen bij Sandebuur, 

Boerakker, De Wilp en tussen Peest en 

Zeijen. Dit staat garant voor een mooie, 

zware koers én spectaculaire beelden. 

De gemeenten heeft een 

genodigdenprogramma opgesteld en 

uitgezet.  

 

 

UPDATE  
KOP VAN DRENTHE OP FIETSE   
GEMEENTE NOORDENVELD 

Slag om Norg, 2 juli 2017 

 
Fietsarrangementen 

Het provinciale programma ‘Op Fietse’ 

heeft gewerkt aan een online tool 

waardoor de consument 

fietsarrangementen krijgt aangeboden 

op basis van zijn of haar wens.  

Deze tool kan door 

evenementenorganisatoren en door de 

toeristische regisseurs worden ingezet 

om meer toeristen/recreanten naar de 

regio te trekken. 

www.drentheaanbod.nl    

 

 

 

Toerisme & Recreatie   Bedrijven Scholen  Infrastructuur  Evenementen 

Evenementenkalender 

Slag om Norg 

2 juli 2017 

 

Lus van Roden 

15 juli 2017 

 

Veldslag  

2 september 2017 

 

Redbull Kop over Kop 

8 oktober 2017 
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Terugblik ‘Acht van Noordenveld’ zondag 11 juni 2017 

11 juni 2017 stond Roden, maar ook Noordenveld in het teken van de wielersport. De dames (109 km) en  heren (165,5 
km)  criteriums koersden beiden onder een strak blauwe lucht met met een lekker briesje op de vlakte. Bij de dames 
kwam Lorena Wiebes als eerste over de eindstreep. Bij de mannen werd het beslist in een eindsprint, deze won Jelle 
Wolsink uit Hengelo met een nipte 20 meter voor Benjamin Sydlik en Jaap Kooijman moest het doen met een derde plek 
op het ereschavot van de Acht van Noordenveld. 

         

 
Infrastructurele maatregelenen 

Esweg - schoolfietsroute 

Het ontwerp is gereed en wordt 

momenteel voorbereid. In de zomer 

gaat de aanbesteding en gunning 

plaatsvinden en uitvoering in het 

najaar.   

Terheijl  

Dit project project zit nog middenin de 

planvorming. Op 28 juni is er een 

inloopbijeenkomst voor de bewoners 

waarbij iedereen zijn/haar ideeën kan 

geven om de verkeerssituatie veiliger 

te maken. Met die input zal er 

uiteindelijk toegewerkt worden naar 

een ontwerp. Uitvoering 2018. 

Peize - Roderweg 

De aanpassingen hier worden in het 

najaar gerealiseerd.  

 

 

 

 

Rotondes 

De ontwerpen van alle rotondes zijn zo 

goed als gereed. Voor de rotonde 

Nieuweweg – Ceintuurbaan Zuid komt nog 

een inloopbijeenkomst (27 juni) omdat hier 

meer gebeurt dan uitsluitend het 

omdraaien van de voorrang. Het is in 

principe de bedoeling om alle geplande 

werkzaamheden nog dit jaar uit te voeren.  

De communicatie over de aanpassingen 

verloopt veelal via de 

wijkbelangenverenigingen en 

dorpsbelangen. Daarnaast worden alle 

scholen geïnformeerd over deze plannen, 

zodat ook de leerlingen weten dat er iets 

gaat veranderen.  

 

Communicatie  
 
Naamgeving 
‘Kop van Drenthe Op Fietse’ 

 

Logo 

 
Landingspagina 

 

Om te werken aan een 

duidelijke profilering is het 

voorstel om een landingspagina 

te ontwikkelen waarbij alle 

ontwikkelingen in Noordenveld 

op het gebied van fietsen zijn te 

volgen.  

Social media  

Twitter, facebook instagram  

 

 

 

 


