
Fietsen op de VAM-berg



Bewonersavond | agenda

• Welkom door wethouder Lohuis en gedeputeerde Brink

• Inleiding van de avond door gespreksleider Daniël Pit 

• Presentatie ‘Fietsen op de VAM-berg’  door Erwin Veldman, provincie Drenthe

• Presentatie voorgenomen aanleg ‘Dak van Drenthe’ door Hans Boer, Attero

• Plenair gesprek o.l.v. Daniël Pit

• Korte pauze 

• Vervolg plenair gesprek o.l.v. Daniël Pit

• Afronding van de avond
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Presentatie | inhoud

• Fietsprovincie Drenthe

• Fietsen op de VAM-berg

• Samenwerking partners

• Het plan

• Planning  

• Maatregelen en oplossingen



Op Fietse |fietsprovincie Drenthe

‘Drenthe is in 2020 de gezondste fietsprovincie, waar we met fietsen meer mobiliteit 

realiseren en meer bestedingen en werkgelegenheid creëren.’

We zetten in op:

• Optimaal 5 sterren fietsnetwerk

• Bekendheid fietsprovincie Drenthe

• Ruimte voor ondernemerschap en innovatie

• Meer fietsgebruik,  meer mensen op de fiets



Fietsen op de VAM-berg | Aanleiding

• Fietsprovincie Drenthe,  kwaliteitsimpuls voor het fietsnetwerk

• Lang gekoesterde wens van vele fietsliefhebbers

• De ‘berg’ in Drenthe

• Voorjaar 2016, in gesprek met Attero

• Oktober 2016,  VAM-berg gaat ook open voor fietsers



Samenwerking |omgeving en partners



Het plan

(concept) 



Het plan | Onderdelen

• Aanleg nieuw fietsparcours op de VAM-berg

• Nieuw ATB-parcours 

• Start -en finishstraat

• Fietspaden en wandelpaden

• Verplaatsing hekwerk 

• Parkeervoorzieningen

• Aansluiting op de omgeving van de VAM-berg



Het plan | de situering



Het plan | ontwerp

Het voorlopig ontwerp bestaat uit:

• 2,3 km nieuw fietsparcours

• Hellingen van 3% tot 16%

• Ca. 20 nieuwe bochten

• Kasseienstrook van 150 mtr.

• Start/finishstraat lengte 250 mtr.

• 3,4 km ATB parcours

• Fietspaden en wandelpaden kruisen elkaar zo weinig mogelijk



Planning |Fietsen op de VAM-berg 

• Dec 2016- doorlopend Omgeving informeren en betrekken d.m.v. werkgroepen

- werkgroep Omgeving 

- werkgroep Fietsen 

Gewijzigde planning:

• Mei 2017- Sept 2017 voorbereiding en ontwerp Fietspad (op de VAM-berg)

• Nov 2017 aanbesteding Fietspad

• Dec 2017 gunning en start realisatie Fietspad

• Voorjaar 2018 start uitvoering Fiets – en wandelpaden

• Voorjaar 2018 opening Fietspad op de VAM-berg



Maatregelen en oplossingen (1)

Benoemde zorg- en knelpunten die vragen om maatregelen en oplossingen:

• Afstemming met bewoners  organiseren t.b.v. zorg- en knelpunten,  

vertegenwoordiging vanuit Drijber en Wijster.  (werkvorm en samenstelling)

• Scenario’s  (aannames) met maatregelen uitwerken  bij toenemende verkeersdrukte

• Aansluitingen  realiseren van fietspaden en fietsroutes rond de VAM-berg 



Maatregelen en oplossingen (2)

• Fietsroutes  van en naar Drijber en Wijster verbeteren

• Evenementen op en rond de VAM-berg in aantal beperken

• Parkeerruimte realiseren voor bezoekers en evenementen

• ……….

• ……….


