EEN BEREIKBARE STAD TIJDENS DE BOUW
De opgave

De aanpak

Groningen bereikbaar houden, ook tijdens de a
 anleg
van de zuidelijke ringweg. Daarvoor moeten er
minder auto’s gaan rijden op de zuidelijke ringweg,
met name tijdens de spitsperiodes.

Om de opgave te realiseren zetten we in op vijf verschillende onderdelen.

1. Slim plannen

2. Slim bouwen

Projecten die klaar zijn voor de aanleg van de zuidelijke ringweg.

Tijdens de aanleg van de zuidelijke ringweg houden we altijd vier rijstroken (twee in iedere richting) open.

Belangrijke routes voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer blijven beschikbaar tijdens de bouw.
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Verklaring:
Verbinding gedurende hele
realisatie waarborgen
Verbinding aan noord- of
zuidzijde waarborgen
Tijdelijk opheffen ten behoeve
van bouw toegestaan
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Het bouwverkeer voor de aanpak van de zuidelijke ringweg mag alleen over hoofdwegen rijden.
Bouwverkeer door woonstraten is verboden.
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Tijdstip

Hoeveelheid verkeer die de zuidelijke ringweg tijdens de bouwwerkzaamheden
kan verwerken bij het gebruik van 2 x 2 rijstroken

3. Anders reizen

Verkeersintensiteit gedurende een etmaal

De grafiek toont de hoeveelheid verkeer die de zuidelijke
ringweg tijdens de bouwwerkzaamheden kan verwerken bij
het gebruik van 2 x 2 rijstroken en zonder extra maatregelen.
Door middel van Slim bouwen wordt ingezet op het open
houden van de weg. Door middel van Anders reizen wordt
ingezet op het VERLAGEN van de pieken in de spitsen.

We stimuleren mensen om anders te reizen zodat het aantal auto’s
op de ringweg afneemt.

Hoe kunt u anders reizen?
•
•
•
•
•

Door de auto bij een P+R-terrein te parkeren en verder te reizen
met de Citybus.
Door na spitstijd in de auto stappen.
Door één of meer dagen of dagdelen thuis te werken.
Door te carpoolen met een collega.
Door op de fiets of met de e-bike naar het werk te gaan.

4. Anders rijden
Werkgevers helpen mee
Werkgevers kunnen partner worden van Ga slimmer reizen & werken;
een samenwerking zonder winstoogmerk van en tussen werkgevers,
werknemers en lokale overheden. Als partner krijgen ze toegang
tot allerlei voordelen en producten die ze kunnen uitproberen of
aanschaffen.

Zit u in de auto en wilt u langs Groningen of zelfs de stad in?
Dan wijzen we u de beste route.

5. Tijdig communiceren
Beter benutten ringweg

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u goed
geïnformeerd op weg kunt gaan.
Wilt u weten waar aan de weg wordt gewerkt?
Kijk op groningenbereikbaar.nl voor alle werkzaamheden
of volg ons op Twitter (@GronBereikbaar).

Persoonlijke reisassistenten en informatiediensten

Daarnaast geven we het laatste nieuws over de belangrijkste
ontwikkelingen via een huis-aan-huiskrant in de regio
Groningen-Assen.

Om uw reis goed te plannen, zijn verschillende reisinformatiediensten
ontwikkeld. Deze diensten geven een persoonlijk reisadvies waarbij u
kunt kiezen tussen verschillende manieren van vervoer.

•
•
•

Informatiepanelen
Verkeerslichten
Incidentmanagement

Opheffen, tenzij optimalisatie gerealiseerd wordt. Dan tijdelijk
eruit, gedurende bouw van optimalisatie.
Mocht in het TB de fietsverbinding
gehandhafd blijven, dan tijdelijk
opheffen. Als de status uit het OTB
gehandhaafd blijft, dan opheffen.
Bestaande fietsstructuur

Haren/A28

Hoofdstructuur OV

