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Binnenstad

Deze route wordt veiliger, omdat
het fietsverkeer minder rijstroken
hoeft te kruisen.

Zuiderplantsoen

7

Overzicht van de fietsverbindingen

Bij het Zuiderplantsoen komen
Rijksweg
7
nieuwe
noord-zuidroutes
op de
deksels. Dankzij deze nieuwe
verbindingen hoeven fietsers
minder ver om te rijden.

Sontbrug

Het tunneltje met traptreden bij
de westelijke ringweg verdwijnt.
Dat tunneltje roept bij veel mensen een gevoel
van onveiligheid op. In plaats hiervan komt er een
volwaardige fietsverbinding onder de westelijke
ringweg door. Deze route is handiger, sneller en
sociaal veiliger.
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Het tunneltje onder het
Emmaviaduct wordt vervangen
door een gelijkvloerse kruising
met verkeerslichten. De nieuwe route is daarmee
verkeersveilig, maar vraagt wel langere wachttijden.
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Hereweg - Europaweg
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Helperzoom

Europaweg
Er komt een extra fietsverbinding langs de Europaweg.
Fietsers kunnen zo naar de
Boumaboulevard gaan.
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Op de website van Aanpak Ring Zuid staan handige routekaarten
die uitgaan van de nieuwe situatie. Daarmee kunt u verschillende
routes bekijken. Bijvoorbeeld van de Rivierenbuurt naar de Gasunie
of vanuit Zuidhorn naar het Stationsgebied.
Kijk op www.aanpakringzuid.nl onder ‘Effecten’.
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De fietsroute langs de westzijde van
het Oude Winschoterdiep wordt
sneller en veiliger. De huidige op- en afritten van de
ringweg (aansluiting Oosterpoort) verdwijnen en
hoeven dus niet meer gekruist te worden.

Verkeerskaart
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Westzijde
A A A NK L EDI NG EN I NR IC H TIN G
Oude Winschoterdiep

Routekaart

nB

11

Fietsstructuur in het Zuiderplantsoen
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De fietsroute langs de Helperzoom
wordt veiliger ter hoogte van
de DUO/Belastingdienst. Op de
kruising met de Kempkensberg valt namelijk het
doorgaande verkeer weg.
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Deze fietsroute langs het Noord-
Willemskanaal is onder andere
belangrijk voor scholieren.
Dit fietspad wordt verdiept aangelegd. Fietsers
hoeven de op- en afritten van de A28 niet over te
steken en kunnen veilig doorfietsen.
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Herewegbuurt
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De fietstunnel bij de Papiermolen
(ter hoogte van de Merwedestraat)
verdwijnt. Deze tunnel loopt op maaiveldhoogte
onder de zuidelijke ringweg door. Nu de ringweg op
deze plek de grond in gaat, kan er geen tunnel meer
onderdoor. Hiervoor in de plaats komt bij openluchtzwembad De Papiermolen een voetgangersbrug.
Fietsers kunnen hier overheen met de fiets aan
de hand.
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Driebond

De Meeuwen
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Martiniziekenhuis

De Stuurgroep Aanpak Ring Zuid heeft de
wens uitgesproken hier een fietsverbinding
te handhaven door een fietstunnel te maken
onder het spoor door. Dit is één van de drie
wensen die uitgevoerd kan worden als er een
aanbestedingsmeevaller is.

Oosterpoort

Vondel

De spoorwegovergang bij
de Esperantostraat gaat om
veiligheidsredenen dicht.
Daarmee verdwijnt een goede fietsverbinding
tussen Hereweg en de Oosterpoort. Fietsers
kunnen kiezen voor de fietstunnel bij het station
Europapark of het Herewegviaduct. Voor sommige
fietsers betekent dit dat ze moeten omrijden.
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Maaslaan –
Papiermolenlaan

8
Maaslaa

rp

Deze route langs de oostzijde van
het Julianaplein verdwijnt. Om dit te compenseren,
krijgt het fietspad langs het Noord-Willemskanaal
(Vondellaan – Brailleweg) tweerichtingsverkeer.
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Hoornsediep – Vondellaan
aan de o
 ostkant van het
Julianaplein

Grunobuurt

n

4

Concourslaan

Leonard Springerlaan
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Deze route wordt veiliger.
Fietsers hoeven niet meer de open afritten van de ringweg over
te steken, maar rijden er onderdoor.
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Laan van de Vrijheid –
Leonard Springerlaan

Stationsgebied

Tunneltje Emmaviaduct

Hereweg
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Stadspark –
Laan Corpus den Hoorn
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Aan het plan kan een
extra pakket maatregelen
toegevoegd worden
die de vergroening en
de duurzaamheid ten
goede komen. Een van
de maatregelen is om
het nieuwe Julianaplein
een zo groen mogelijk
aanzien te geven.
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Een fietstunnel onder het
spoor ter hoogte van de
Esperantokruising verbindt
De Linie/Oosterpoort met
het Sterrebos, Kempkensberg en de Hereweg.
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Realiseren van voldoende
ruimte voor een volledige
aansluiting op de ringweg.

Op de website van Aanpak Ring Zuid staat een digitale verkeers
kaart waarop de verkeerscijfers zijn te zien in het referentiejaar
2030 mét project en zonder project. De cijfers zijn werkdag
gemiddelden en er is uitgegaan van maximale economische
groei. Kijk op www.aanpakringzuid.nl onder ‘Effecten’.

RINGWEG TEN OPZICHTE VAN DE STAD.
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