
 

 

 

 

  

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’.  

 

Editie  

December 2017 

 

In opdracht van 

Gemeente Noordenveld                                                     

 
 

 

 

 

 

  

Evenementen 

28 december wordt de Drenthe200 

verreden. Wat is de Drenthe200? 

 

De Drenthe 200 is een extreme marathon 

voor mountainbike, fatbike of 

cyclocrosser. En ja, je ziet 200 loodzware, 

maar mooie kilometers onder je wielen 

doorschieten. Als wedstrijd in de 

wedstrijd wordt ook het NK Fatbike 

verreden. 

 

Het evenement wordt georganiseerd 

door Bolane Events & Travel en in 

samenwerking met WTC Roden, NOAD, 

TFC Gieten, ATB Beilen en WSVO.  

 

Starttijd is 6.00 uur en eindtijd is 00.00 

uur. De helden zijn aan te moedigen langs 

het parkoers en worden onthaald op De 

Brink in Roden.  

 

 
 

 

UPDATE  
KOP VAN DRENTHE OP FIETSE   
GEMEENTE NOORDENVELD 

Op Fietse naar school 
Fietsen heeft een prominente plek 
tijdens de gezondheidsweek die de 
buurtsportcoaches op verschillende 
basisscholen in Noordenveld 
organiseren in de weken 5, 6 en 7. Wat 
staat er op het programma? 
 
Hoe vaak ga jij met de fiets naar 
school? 
Leerlingen worden uitgedaagd om op 
de fiets naar school te gaan. Elke dag 
dat een kind met de fiets naar school 
komt wordt dit inzichtelijk gemaakt op 
een stickerbord. 
 
Na de gezondheidsweken kan bekeken 
worden welke school in Noordenveld 
het meest gefietst heeft tijdens de 
gezondheidsweken.  
 
Fietssleutel 
Fietssleutels raken weleens kwijt. Er is 
nu een oplossing. Klassen worden 
uitgerust met een fietssleutelbord waar 
elk kind de sleutel kan ophangen.  

Quiz 
Fietsquiz, wie weet het meeste over 
fietsen? 
 
Winactie 
En een winactie- Wie maakt het leukste 

promotiefilmpje (vlog) over de fiets? 

Voor groep 7/8 is de prijs de Tour de 

Fun bus (MTB clinic) 
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Evenementenkalender 

Drenthe200 

28 december 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 Op Fietse naar Werk 
We zijn op zoek naar bedrijven in 
Noordenveld die aan de slag 
willen met het thema ‘Op Fietse 
naar werk’.  
Bent u als werkgever bezig met 
thema’s als duurzame 
inzetbaarheid en 
gezondheidsbevordering? Dan kan 
de fiets als instrument wellicht 
van betekenis zijn. 
Geïnteresseerde bedrijven 
kunnen contact opnemen met 
Mieke Zijl: mzijl@sportdrenthe.nl  
  
 

http://drenthe200.nl/nl/parkoersgpx
mailto:mzijl@sportdrenthe.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

 

  

 

 

 

  

 
Side-event Drenthe 200 
Voor de toekomstige Drenthe200 rijders is er 
ook een activiteit ingericht. De jeugd kan 
deelnemen aan de Kids Nite Ride.  
Een mooie mountainbiketocht voor kinderen 
van 8 tot en met 16 jaar. En... helemaal in 
het donker. Kinderen rijden één of twee 
lussen van 10 kilometer. De tocht start vanaf 
de Brink en is onder begeleiding van ervaren 
trainers van de Noordelijke ATB Club. 
Deelname is gratis en aanmelden kan hier.   

 
Programma, 28 december 
17:00 - groepen indelen, lampen/helm/fiets 
check (Brink, Roden) 
17:15 - start Nite Ride  
18:00 - pauze  
18:15 - start tweede lus  
19:00 - finish met stamppotbuffet  
20:00 - einde 

 
 

 

 

 

Via Facebook heeft Kop van Drenthe 
op Fietse de afgelopen 28 dagen 
maar liefst 9.038 mensen bereikt 
met prachtige verhalen van onze 
fietsambassadeurs. Verhalen over 
fietsen in de Kop van Drenthe. De 
komende dagen verschijnen er 
interviews met Noordenvelders die 
mee gaan doen aan de Drenthe 200. 
Veruit het best gelezen bericht, was 
het verhaal van Onno Reijnhout 
over de twee beulen van de 
Drenthe 200.  
 

Communicatiekanalen 

Website  

www.kopvandrentheopfietse.nl  

 

Twitter 

@kopdrenthefiets 

 

Instagram 

Kopvandrentheopfietse 

 

Facebook 

@kopvandrentheopfietse 

 

Uitingen (zie hieronder) 

Voor de evenementen zijn er 

diverse materialen beschikbaar. 

 6x dranghekborden voor 

schuine dranghekken 

 6 x dranghekdoeken voor 

rechte dranghekken 

 6x beachflags 
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Vanuit college 
Binnen het college heeft Alex 
Wekema het programma ‘Kop 
van Drenthe Noordenveld’ 
overgenomen van Reint Jan 
Auwema.  
 
Alex over fietsen 
De fiets zit in de DNA van de 
Wekema familie. Al vroeg werd 
je ermee grootgebracht. Naar de 
koers, eerst kijken en later zelf 
actief worden.  Mijn vader was 
wielrenner, mijn oom Bert was 
dat en is de meest bekende uit 
onze familie. Zelf ben ik ook 
actief wielrenner geweest, mijn 
zus was dat, evenals veel neven, 
nichten, achterneven en 
achternichten. Kortom wij 
Wekema’s hebben wat met 
fietsen. Zelf ben ik jaren niet 
echt actief geweest, maar de 
afgelopen twee jaar heb ik de 
draad weer opgepakt en zelfs 
een eigen clubje opgestart: de 
FFFC (FierFriendenFietsClub). In 
Giro roze maken wij met 
inmiddels ruim 20 Frienden sterk 
rondjes door het Noordenveldse. 
Noordenveld, misschien wel de 
meest diverse gemeente van 
heel Nederland, qua 
verschillende landschappen dan. 
En hoe ontdek je dat nu beter 
dan op de fiets?! Of het nu een 
gewone stadsfiets, e-bike, atb, 
tandem of race fiets is, op fietse 
ben  je er zo! Tel daarbij op dat 
fietsen je fit en gezond houdt, 
duurzaam en gewoon heel erg 
leuk is, dan weet je waarom de 
fiets zo belangrijk is in 
Noordenveld. Belangrijk voor het 
toerisme. Denk aan onze 
geweldige fietsevenementen en 
ook onze talrijke fietspaden die 
je langs allerlei mooie, culturele 
plekken voert, waar je kunt 
genieten, ontdekken en beleven. 
Denk aan ons programma om de 
fiets, daar waar dat kan in de 
voorrang te brengen. Onze 
kinderen die we stimuleren op  
de fiets naar school te gaan. 
Kortom, Noordenveld is op 
fietse!!  
 

 

https://noordelijke-atb-club.nl/
https://noordelijke-atb-club.nl/
http://drenthe200.nl/nl/knr
http://drenthe200.nl/nl/knr
https://kopvandrentheopfietse.nl/twee-drentse-beulen-onno-reijnhout-vertelt-drenthe-200/
http://www.kopvandrentheopfietse.nl/
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Infrastructurele maatregelen 

Lopende projecten  

 
Herinrichting Esweg 
Uitgesteld tot voorjaar 2018. 

Rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan West 
Start in voorjaar 2018 herinrichting waarbij 
fietsers voorrang krijgen. 
 

Rotonde Hoofdstraat – Haulerwijkerstraat 
(Een)  
Wordt in voorjaar 2018 heringericht waarbij 
fietsers voorrang krijgen. De 
inloopbijeenkomst is op 11 januari. 
 
Rotonde Eenerstraat – Nachtegaalstraat 
(Norg) 
Uitvoering oktober.  

Terheijl  
Afgelopen zomer heeft er een 
enquêteonderzoek plaatsgevonden en nu 
wordt er gekeken hoe naar het ontwerp 
toegewerkt kan worden.  
 
Leeksterweg (tussen Larixlaan en 
Heerestraat)  
Wordt in het voorjaar van 2018 heringericht  
met bredere fietsstroken (2m). 
 
Rotonde Ceintuurbaan West en Zuidenveld 
Start met de planvorming voor herinrichting 
van de Nieuweweg.  
 
Rotonde Maatlanden – Hofstedenlaan is 
Heringericht waarbij fietsers voorrang 
hebben gekregen. Dit is afgerond. Daarnaast 
zijn er twee nieuwe bushaltes gerealiseerd. 
Een nieuwe fietsenstalling staat nog op de 
planning.  
 
 

 

Voortgang MTB routes 
 
Op 7 december is positief 
gereageerd door de gemeente 
Noordenveld op de aanvraag 
van een omgevingsvergunning 
voor de aanleg van de route in 
het Mensingebos. Dit is 
gebeurd na een lange periode 
van intensief overleg met vele 
betrokkenen. Na 17 januari 
eindigt de bezwaarperiode, 
waarna in principe met de 
aanvang van de 
werkzaamheden zou kunnen 
worden begonnen. Parallel 
hieraan zijn de 
voorbereidingen voor de 
andere 4 routes in volle gang. 
 
Extra route in Roden 
In nauw overleg met de 
gemeente en lokale 
ondernemers is het initiatief 
genomen door de stichting 
MoRoNeNo (Mountainbike 
Route Netwerk Noordenveld, 
tevens ontwikkelaar van de 
andere 5 mountainbike routes 
in Noordenveld) om op het 
terrein tegenover de 
Vrijbuiter en naast BikeLife 
een tijdelijke mountainbike 
route te ontwikkelen. 
Hieronder een schets zoals 
het mogelijk zou kunnen 
worden uitgevoerd, de exacte 
plannen worden op dit 
moment gemaakt. Zie 
hieronder voor ontwerp. 
 
 

Infrastructurele maatregelen 

Afgerond 

 

- Fietspad Maatlanden inclusief 
oversteek richting Roderweg; 

- Nieuwe fietsenstalling P&R 
Peize en opwaardering fietspad 
Roderweg (Peize); 

- Fietsoversteek Vijfde Verloting 
(fietsers in de voorrang 
gebracht); 

- Fietsoversteek Volmachten 
(fietsers in de voorrang 
gebracht); 

- Fietsoversteek Roderweg – 
Stinsenweg (fietsers in de 
voorrang gebracht); 

- Rotonde Eenerstraat – 
Nachtegaalstraat (Norg, fietsers 
in voorrang gebracht); 

- Rotonde Maatlanden – Slotlaan 
(fietsers in de voorrang 
gebracht). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


