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Ontsluitingsweg

 Aanleg nieuwe rondweg  
N345 De Hoven/Zutphen
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Rotonde op de Weg naar Voorst
De rotonde op de Weg naar Voorst sluit de wijk  
De Hoven en de Tondensestraat op de rondweg aan.

A Bomen
We planten ongeveer 35 bomen. Bij de keuze van  
het type bomen houden we rekening met bomen  
die een ecologische waarde hebben en niet zo  
gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren aantrekken. 
Met deze bomen versterken we de aanwezige lanen  
in het gebied. Daarnaast leggen we 2 fruitboom
gaarden aan die bijdragen aan het vergroten van  
de ecologische waardes in het gebied.

B

Groen
De rondweg laten we zoveel mogelijk aansluiten op  
het huidige landschap. Karakteristieke doorzichten  
en historische routes behouden we. We versterken  
het huidige landschap met groen door bestaande 
bomenlanen uit te breiden en open gebieden in  
te zaaien met bijvoorbeeld bloemrijk grasland.
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Voorstondense Beek
De Voorstondense Beek verleggen we naar  
de westkant van de rondweg. Door de rietoevers  
langs de beek is daardoor de rondweg minder goed 
zichtbaar. Hierdoor blijft het huidige karakter van 
het landschap zoveel mogelijk bestaan.  
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Watercompensatie
In de berm naast  
de weg maken we  
ondiepe greppels om 
hemelwater op te  
vangen. Dit draagt bij  
aan minder negatieve 
effecten van wateroverlast 
en verdroging van 
gebieden. 

E

Spooronderdoorgang

De onderdoorgang in de spoordijk benadrukt dat de 
weg te gast is in het landschap. Het maaiveld rondom 
de weg loopt immers zo ver mogelijk door naar de 
tunnelbak. Verder maken we een groene middenberm 
en planten de zijkant in. Ook is er bij het begin van 
de onderdoorgang aan beide kanten de horizon te zien. 

Recreatieve routes
In het ontwerp van de rondweg houden we rekening 
met bestaande routes voor fietsers en voetgangers over 
het Tondense Enkpad en de Baankstraat.

G Fietstunnel Baankstraat
De fietser daalt tussen groene taluds af  
de fietstunnel in. Het is een 2richtingen 
fietspad.

H

Aansluiting De Teuge
De nieuwe aansluiting voor woonwijk  
De Teuge verbetert de bereikbaarheid en  
de doorstroming van verkeer tussen  
De Teuge en de N345.
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Kanonsdijk
We hebben de Kanonsdijk versterkt met 
50.000 kubieke meter zand. Dit voorkomt 
dat de daar aan te leggen rotonde verzakt.
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F Rotonde Kanonsdijk
Op deze speciaal vormgegeven 2strooksrotonde (turbo 
rotonde) maakt het verkeer al vóór het oprijden van de 
rotonde de keuze voor de juiste rijstrook. Dit voorkomt 
rits en snijproblemen op de rotonde. Het verkeer rijdt 
beter en veiliger door.

K Fietstunnel turborotonde
De fietstunnel gaat onder de rotonde door.
Het midden van de rotonde is open, zodat er daglicht
invalt. Zo blijft de fietstunnel overzichtelijk voor
fietsers. Het is een 2richtingen fietspad.
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Zonnewijzer
De 12 meter hoge zonnewijzer op de rotonde geeft  
de tijd aan als de zon schijnt.
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Bijzondere raket uit Tweede Wereldoorlog
Op deze plek is een Duitse Brisantgranaat raket  
(21 cm Nebelwerfer) gevonden(Lengte 1,25 meter, 
gewicht 110 kilo en  10 kilo springstof). Op 1 juli 2020 
heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie  
deze bijzondere raket gecontroleerd tot ontploffing 
gebracht.
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