
 

 

 

 

  

Kop van Drenthe ‘Op Fietse’ 

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

fietsgemeente van Noord- Nederland’ 

 

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de laatste ontwikkelingen van het 

programma ‘Kop van Drenthe Op Fietse’.  
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Evenementen 

Zondag 8 oktober wordt voor de tweede 

keer het wielerspektakel ‘Kop over Kop’ 

verreden in Noordenveld. 

In  deze tijdrit hebben sprinters en 

stoempers elkaar nodig hebben om 100 

km kop over kop te fietsen! De 

ploegentijdrit wordt verreden door 

Drenthe met start en finish in Roden. De 

ideale ploeg heeft vijf verschillende 

renners, met vijf verschillende karakters 

en ieder in een andere rol. 

1. De Kopman fietst de volledige rit 100 

km.  

2. De Stoemper werkt zich een slag in 

de rondte en pakt 80 km. 

3.  De Klimmer trekt de ploeg over de 

helft en fietst 60 km. 

4. De Meesterknecht brengt nieuwe 

energie en bevoorraadt de ploeg voor 

de laatste 40 km 

5. De Sprinter neemt de ploeg de 

laatste 20 km op sleeptouw. 

Het gaat bij Kop over Kop dus om een 

ultieme combinatie van 

uithoudingsvermogen, samenwerking 

en tactisch ploegenspel. 

 

Datum: zondag 8 oktober 2017 

Locatie: Roden, Drenthe 

Tijd: 10.00 uur 

 

 

 

 

UPDATE  
KOP VAN DRENTHE OP FIETSE   
GEMEENTE NOORDENVELD 

Jaarbeurs  #Noorderexpo 

‘Kop van Drenthe Op Fietse’ heeft zich 

gepresenteerd op de jaarbeurs in 

Roden. De gehele week hebben 

bezoekers aan de jaarbeurs 

deelgenomen aan de Surplace 

Challenge en het bijlsteelhangen, 

mogelijk gemaakt door respectievelijk 

Bike Life Roden en Staatsbosbeheer.  

Op de maandagmiddag, tijdens de 

seniorendag, konden e-bikes getest 

worden. 

 

 

 

Recreatief   Werk   School   Infrastructuur   Evenementen 

Evenementenkalender 

Kop over Kop 

8 oktober 2017 

 

Drenthe200 

28 december 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redbull.com/nl-nl/events/red-bull-kop-over-kop-2017


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik Slag om Norg, Lus van Roden en Veldslag om Norg 

 

Slag om Norg     Lus van Roden    Veldslag om Norg 

2 juli 2017     15 juli 2017    2 september 2017  

                
99 DEELNEMERS           MET 100 DEELNEMERS AAN DE KNIGHT RIDERS            1400 DEELNEMERS 

      

 

 

 

Recreatief 

 Informatiebijeenkomst over de MTB 
route bij de gasopslag wordt de 
komende weken georganiseerd. Daarna 
wordt de vergunningaanvraag ingediend.  

 Fietssafari voor ondernemers, besturen 
en vrijwilligers in de vrijetijdssector, 45 
deelnemers. 

 
 Realiseren van de ontbrekende schakel 

‘de zeven blokken’ en daarmee realisatie 
rondje Fochteloërveen.  

 

Op Fietse naar Werk 
Samen met OCN en Villeroy & Boch worden 
voorbereidende werkzaamheden verricht 
om met een koplopersgroep van bedrijven in 
te zetten op ‘duurzame inzetbaarheid en de 
fiets’  

 
Op Fietse naar school 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 

IVN ontwikkelen met ondersteuning van de 

gemeente Noordenveld een educatieve 

Natuurspeurderstocht. Basisschoolkinderen  

ontdekken het landschap in de eigen 
achtertuin op de fiets! 

Communicatie  
 
Naamgeving 
‘Kop van Drenthe Op Fietse’ 

 

Website  

Al het nieuws over ‘Kop van 

Drenthe op Fietse’ is terug te 

vinden op een geheel nieuwe 

website: 

www.kopvandrentheopfietse.nl  

Ook op twitter, instagram  en 

facebook is ‘Kop van Drenthe 

Op Fietse’ te volgen: 

Twitter 

@kopdrenthefiets 

 

Instagram 

Kopvandrentheopfietse 

 

Facebook 

@kopvandrentheopfietse 
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http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/123540/Gianni-Vermeersch-wint-zesde-editie-Slag-om-Norg
http://www.roderjournaal.nl/sport/47335/lus-van-roden-op-vernieuwd-parcours/
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/125259/Recordaantal-deelnemers-Veldslag-om-Norg
http://www.kopvandrentheopfietse.nl/


Rotonde maatlanden 

Op Fietse naar Den Haag 

Drenthe is een stuk dichterbij dan je denkt. Zo dichtbij dat het gewoon 

op fietsafstand van Den Haag ligt. Dat hebben 50 ondernemers op  

zaterdag 16 september laten zien, op die dag ging een grote groep 

ondernemers uit Drenthe op de fiets naar Den Haag. Ondernemers uit 

Noordenveld waren ook vertegenwoordigd. Bekijk hier de reportage 

die is gemaakt door RTV Drenthe.  

 

Recreatief   Werk   School   Infrastructuur   Evenementen 

 

Infrastructurele maatregelen 

 
Roderweg, Peize 
Uitvoering gestart start in week 40. 

Eerst zal de carpoolplaats worden 

aangepakt (inclusief nieuwe 

fietsenstalling). Daarna zal het fietspad 

langs de Roderweg voorzien worden van 

een nieuwe deklaag. 

Esweg 
Uitvoering staat gepland in oktober.  

Rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan 
Zuid 
Inloopbijeenkomst is geweest. 

Voorbereiding gestart. 

 

Rotonde Hoofdstraat – 
Haulerwijkerstraat (Een)  
Afstemming met de omgeving vindt 

momenteel plaats. Daarna start de 

voorbereiding en aanbesteding.  

Rotonde Eenerstraat – Nachtegaalstraat 
(Norg) 
Uitvoering oktober.  

 

Fietsoversteek Roderweg – Stinsenweg 
Fietsoversteek wordt in de voorrang 

gebracht. Uitvoering oktober. 

Fietsoversteek Vijfde Verloting 
Fietsoversteek wordt in de voorrang 

gebracht. Uitvoering oktober. 

Fietsoversteek Volmachten 
Fietsoversteek wordt in de voorrang 

gebracht. Uitvoering oktober. 

Realisatie Fietspad Maatlanden 

In de zomer is het nieuwe fietspad langs 
de Maatlanden, tussen de 
Hofstedenlaan en de Roderweg 
gerealiseerd. In het verlengde van dit 
fietspad is aan de zuidzijde een nieuwe 
fietsoversteek over de Maatlanden 
aangelegd. 
 
Fietser in de voorrang  

Op weer  twee rotondes heeft de fietser 
voortaan voorrang: 

 Rotonde Slotlaan 

 Rotonde Hofstedenlaan. 
Gerealiseerd was al: 

 Rotonde Kastelenlaan 
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https://youtu.be/EmAlO2qibkw

