
 

 
De komende periode voert Combinatie Herepoort bij u in de buurt werkzaamheden uit die mogelijk 
hinder veroorzaken. Eerder ontving u informatie over de sloop van de oude afrit Oosterpoort en de 
oude zuidbaan van de zuidelijke ringweg. Met deze brief informeren wij u specifiek over de sloop van 
de oude zuidbaan in de buurt van het Oude Winschoterdiep. 
 
Sloopwerkzaamheden 
Vanaf 1 april tot midden juni slopen we de oude afrit Oosterpoort en de oude zuidbaan van de 
zuidelijke ringweg. De oude geluidsschermen op de zuidelijke ringweg zijn inmiddels verwijderd, net 
als het asfalt en een groot deel van de oude afrit Oosterpoort. Vanaf 13 mei begint de daadwerkelijke 
sloop van het viaduct ter hoogte van het Oude Winschoterdiep. We voeren de werkzaamheden uit 
op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 
 
Oude Winschoterdiep 
Rond het Oude Winschoterdiep voeren we de sloop in twee delen uit (zie afbeelding op de 
achterzijde). De zuidbaan vanaf de Esperantokruising tot aan het Oude Winschoterdiep slopen we 
volledig. Het deel boven het Oude Winschoterdiep laten we voorlopig staan. Het deel ten oosten van 
het water wordt gesloopt tot aan het landhoofd. Voor deze werkzaamheden is het nodig het 
Winschoterdiep (rijbaan) op enkele momenten af te sluiten. Deze afsluitingen zijn steeds aan één 
zijde van het water, waardoor de rest van het Winschoterdiep (rijbaan) en de Europaweg bereikbaar 
blijven. De afsluitingen zijn: 
 

• Van maandag 13 mei 07.00 uur tot vrijdag 17 mei 18:00 uur: zagen liggers – steeds één zijde 
van Winschoterdiep (rijbaan) afgesloten 

• Van maandag 20 mei 07.00 uur tot vrijdag 24 mei 21:00 uur: uithijsen liggers en 
sloopwerkzaamheden – steeds één zijde van Winschoterdiep (rijbaan) afgesloten 

• Van maandag 27 mei 07.00 uur tot donderdag 30 mei 21:00 uur: sloopwerkzaamheden – 
oostzijde van Winschoterdiep (rijbaan) afgesloten 

 
 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Sloopwerkzaamheden oude zuidbaan rond Winschoterdiep   

Groningen,  2 mei 2019   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Sloopwerkzaamheden oude zuidbaan rond Winschoterdiep 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1455 
  
   

Geachte heer/mevrouw,  



 

 

Hinder   
De sloopwerkzaamheden veroorzaken hinder. Om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken 
plaatsten we eerder een geluidswerend doek langs de opening van het viaduct ter hoogte van de 
Meeuwerderbaan. Tijdens de werkzaamheden zullen we daarnaast ook gebruik maken van mobiele 
geluidswerende doeken, die we plaatsen aan de zijde waar we op dat moment werken. 
 
Werkt u in de nacht of werkt u vanuit huis? Dan denken wij graag met u mee over mogelijkheden om 
de hinder voor u te beperken. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@aanpakringzuid.nl.  
 
Werkzaamheden rond Oude Winschoterdiep – 13 tot en met 30 mei 

 
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud van omstandigheden. Meer informatie over deze 
werkzaamheden en de actuele planning  leest u op www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-
werkzaamheden.  
 
Vragen en klachten 
Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of 
loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte 
blijven van het laatste nieuws? Meld u dan via de website aan voor de nieuwsbrief Zuiderplantsoen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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