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Agenda

ῆ Voortgang en planning project Aanpak Ring Zuid
ῆ Knelpunten buiten plangebied Aanpak Ring Zuid 
ῆ Europaweg-Griffeweg-Sontweg
ῆ Griffeweg-Barkmolenstraat-Boermandestraat
ῆ Griffeweg-Meeuwerderweg



Project Aanpak Ring Zuid

ῆ Drie partijen: Rijk, provincie en gemeente

ῆ E…n projectorganisatie

ῆ Bijzondere aandacht voor wensen omgeving en 

bereikbaarheid tijdens de bouw

ῆ Na de planvoorbereiding nu de aanbesteding en 

vanaf 2016 de uitvoering door de aannemer



Projectdoelen 

ῆ Betere bereikbaarheid 

ῆ Betere doorstroming rijkswegen

ῆ Betere doorstroming overige wegen

ῆ Betere inpassing(ruimtelijke kwaliteit)

ῆ Betere leefbaarheid (lucht en geluid)

ῆ Betere verkeersveiligheid



Planning

2014 Vaststellen Tracébesluit (TB), Inrichtingsplannen en 
Omgevingsvergunning Helperzoomtunnel

2014-2015 Beroepsprocedures ᾶ uitspraak RvS verwacht medio 2015

2014-2016 Aanbesteding - Eind december 2014 gestart. Begin 2016 gunning

2de helft 2015 - 
2016

Verleggen kabels en leidingen

Eind 2016/begin 
2017

Start uitvoering door aannemer

2020 Openstelling vernieuwde zuidelijke ringweg

2021/2022 Oplevering en overdracht



Nieuwe ontwikkelingen t.o.v. vorig overleg

ῆ 4/4 aansluiting Europaweg in aanbesteding

ῆ Onderzoek of voorgestelde maatregelen 

functioneren met een 4/4 aansluiting

ῆ Griffeweg-Meeuwerderweg n.a.v. overleg 

Oosterpoort toegevoegd

ῆ B&W hebben ingestemd met de maatregelen



Knelpunten buiten het plangebied: Europaweg - 
Griffeweg 

Kop van 
Oost

Europawe

g



Europaweg - Griffeweg

Probleem: 

ῆToename verkeer 

ῆVeel kruispunten  verkeer loopt vast

ῆ Veel eisen: auto, fiets, bussen, hulpdiensten

Oplossing: zoeken naar ruimte in de verkeersregeling 

(programmering verkeerslichten)



Europaweg-Griffeweg



Europaweg-Griffeweg Oplossing:
Linksaf-verbod Sontweg naar 
Europaweg

X



Wat levert het op:

ῆMeer groentijd voor andere richtingen

ῆMeer verkeer op Europaweg, minder verkeer in de 

wijken

ῆPast in de Visie Sontweg gebied

ῆPast in plannen Aanpak Ring Zuid

Europaweg - Griffeweg



Ontsluiting Kop van Oost



 
Griffeweg - Barkmolenstraat

Probleem:

ῆGriffeweg drukker door vervallen op- en afrit 

Oosterpoort

ῆOntsluiting wijken op Griffeweg

ῆMoeilijk op Griffeweg komen



Griffeweg - Barkmolenstraat



Griffeweg - Barkmolenstraat Oplossing
Voorrangspleintje



Griffeweg - Barkmolenstraat

Wat levert het op:

ῆMakkelijker zijwegen in en uit

ῆVeilige oversteek voor 

fietsers



 
Griffeweg - Meeuwerderweg

Probleem:

ῆOnveilige oversteek voor fietsers

ῆDoor vervallen aansluiting Oosterpoort meer 

verkeer Griffeweg. Oversteek verslechtert



Griffeweg - Meeuwerderweg



Griffeweg - Meeuwerderweg Oplossing
Verwijderen linksafvak en rechtsafvak



Griffeweg - Meeuwerderweg

Wat levert het op:

ῆCompacter en overzichtelijker kruispunt

ῆMiddenberm, fietsers in twee keer 

oversteken

ῆVeilige oversteek voor fietsers

ῆExtra parkeerplaatsen



Vervolg

ῆ Besluit Stuurgroep

ῆ Maatregelen meegenomen in aanbesteding 

ARZ

ῆ Voorstel uitvoering: 

ῆ Griffeweg-Barkmolenstraat en Griffeweg-

Meeuwerderweg gereed voordat aansluiting 

Oosterpoort vervalt

ῆ Linkafverbod Sontweg pas instellen als 

nieuwe aansluiting Europaweg incl. 

rechtstreekse oprit Bornholmstraat gereed 



Vragen?


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

