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A. Achtergrond

• De Snelfietsroute NoordZuid maakt onderdeel 
uit van VeRoSi, de fietsverbinding tussen 

Venlo – Roermond – Sittard

• Het college heeft op 5 februari 2019 het 
tracéonderzoek vastgesteld met bijbehorende 
maatregelen voor de korte en middellange 
termijn (zie ‘Realisatievoorstel’)

• Op 10 en 11 december 2019 hebben 
bewonersavonden plaats gevonden waarbij op
en aanmerkingen op de segmenten zijn 
opgehaald (zogenaamde ‘Haalsessies’)



A. Achtergrond

• We kunnen niet alle opmerkingen uit de haalsessies realiseren, maar 

bij het opstellen van de uitvoeringsontwerpen is hier wel zo veel 

mogelijk rekening mee gehouden

• Zie in het document ‘Uitkomst Haalsessies’ wat met de opmerkingen 

is gedaan

• Het resultaat is het nu voorliggende uitvoeringsontwerp dat in 2021 

door BLM Wegenbouw wordt gerealiseerd



B. Samenstelling projectteam

Voor de uitvoering van de korte termijn maatregelen van de 

Snelfietsroute NoordZuid is een BOUWTEAM samengesteld bestaande 

uit

• Gemeente Roermond : opdrachtgever

• Adviesbureau Kragten : verantwoordelijk voor het opstellen van het 

uitvoeringsontwerp

• BLM Wegenbouw : verantwoordelijk voor het realiseren van het 

uitvoeringsontwerp
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D. Segmenten korte termijn maatregelen

• De segmenten van de korte termijn 
maatregelen liggen verspreid over geheel 
Roermond. Op de volgende sheet staan de 
verschillende locaties weergegeven

• In totaal zijn er 6 segmenten (BEFGIK) 
met verschillende soorten maatregelen 
variërend van aanpassen markering tot 
gehele reconstructie van de bovenbouw

• Het onderhoud aan segment I heeft al 
plaatsgevonden



Segment B

Omschrijving:

Segment B bevindt zich ter hoogte van de 

Leropperweg/Maastrichterweg, het ontwerp hiervan

dient nog uitgewerkt te worden en volgt later.



Segment E

Omschrijving:

De bocht in de rotonde vanuit Broekhin Noord

richting Rijksweg Zuid wordt verruimd waardoor 

deze met meer comfort en snelheid kan worden 

genomen.



Segment F

Omschrijving:

Verbeteren geleiding op bestaande tweerichtingen

fietspad ter hoogte van Rijksweg Zuid, 

huisnummer 106 t/m 110 door het aanbrengen 

van markering



Segment G1

Omschrijving:

Bij het kruispunt Rijksweg Zuid met Asseltsestraat

en De Leucker buigt de snelfietsroute met een

‘Sbocht’ voorbij de bushalte in een vloeiende

beweging af richting De Leucker, die als fietsstraat 

wordt uitgevoerd.



Segment G2

Omschrijving:

De Leucker wordt ingericht als fietsstraat met een trottoir aan de zijde 

met oneven huisnummers en vrijliggende parkeervakken met nieuwe 

bomen en hagen aan de zijde met even huisnummers.

De Leucker blijft ter hoogte van de Molenstraat afgesloten voor 

doorgaand gemotoriseerd verkeer.



Segment G4
Omschrijving:

De Leucker wordt ingericht als fietsstraat. 

De bestaande parkeervakken blijven

ongewijzigd.



Segment G5
Omschrijving: 

De fietsstraat eindigt bij de Brugstraat. Het fietspad vanaf de Brugstraat tot aan de 

Neerstraat wordt uitgevoerd in asfalt. 



Segment K1
Omschrijving:

Het fietspad gedeelte gelegen tussen de basisschool

‘t Mozaiek en de Vivaldistraat wordt uitgevoerd in rood asfalt.



Segment K2
Omschrijving:

Het gedeelte van het fietspad tussen de Vivaldistraat en Sweelinckstraat wordt uitgevoerd in rood asfalt. Vanuit 

het nieuwbouwplan ‘’De Sjtadshaof’’ wordt de Ellingtonstraat doorgetrokken voor gemotoriseerd verkeer en bij 

de Sweelinckstraat (bij huisnr. 18) komt een ontsluiting voor (brom)fietsers en voetgangers. Het kruispunt 

Sweelinckstraat (bij huisnr. 23) wordt ‘afgeschaald’ tot een verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers.



Segment K3
Omschrijving:

Het fietspad gelegen tussen Sweelinckstraat en Koninginnelaan wordt uitgevoerd in rood asfalt waarbij de bocht 

bij de Koninginnelaan wordt verruimd. De nieuwe aansluiting bij de Haydnstraat wordt aangelegd vanuit het 

nieuwbouwplan ‘’De Sjtadshaof’’.



Vragen?

Indien u na het bekijken van de 
presentatie en/of de overige bijlagen 
vragen heeft kunt u deze vóór 15 
januari 2021 stellen via:

snelfietsroute@roermond.nl
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