
 
Combinatie Herepoort start binnenkort aan de Kieler Bocht met voorbereidende werkzaamheden voor 
de aanleg van de aansluiting van het industrieterrein Eemspoort op de zuidelijke ringweg. In deze brief 
informeren wij u over de werkzaamheden en de mogelijke hinder. 
 
De aanleg van de nieuwe aansluitingen voeren we in 2020 uit. Ter voorbereiding hierop brengen we van 
maandag 21 oktober tot eind december 2019 een faunapassage aan. Zo sluit het water in de sloot die 
parallel langs de Kieler Bocht ligt goed op elkaar aan en kunnen kleine dieren hier veilig passeren.  
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden voeren we uit op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Hieronder 
een overzicht van de werkzaamheden en mogelijke hinder. In de bijlage ziet u twee afbeeldingen van de 
tijdelijke verkeerssituaties.  
 

Periode Werkzaamheden Hinder 

Maandag 21 oktober tot 
maandag 28 oktober   
 

Bouwplaats inrichten  Verkeershinder (afbeelding 1): 
▪ Fietspad deels afgesloten 
▪ Fietsers via de rijbaan 
▪ Niet parkeren langs het fietspad  

Maandag 28 oktober tot 
woensdag 27 november  

Voorbereidende werkzaamheden: 
▪ Grondwerkzaamheden  
▪ Palen heien:  

• donderdag 31 oktober  

• vrijdag 1 november  

Omgeving: 
Trillingen en geluid door palen heien  
 
Verkeershinder(afbeelding 1): 

▪ Fietspad deels afgesloten 
▪ Fietsers via de rijbaan 
▪ Niet parkeren langs het fietspad 

Woensdag 27 november 
tot en met vrijdag 29 
november 
 

Faunapassage plaatsen met grote 
kraan vanaf Kieler Bocht. 
 

Omgeving: 
Mogelijk overlast door gebruik machines 
 
Verkeershinder (afbeelding 2): 
▪ Kieler Bocht deels afgesloten  
▪ Meer verkeer via de Stavangerweg  

Maandag 2 december 
tot 31 december  

Afrondende werkzaamheden  Verkeershinder (afbeelding 1): 
▪ Fietspad deels afgesloten  
▪ Fietsers via de rijbaan 
▪ Niet parkeren langs het fietspad 

 

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Plaatsen duiker voor faunapassage Kieler Bocht 

Groningen, 15 oktober 2019    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Plaatsen duiker voor faunapassage Kieler Bocht 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1629 
  
   Geachte heer, mevrouw,  



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 aan voor de nieuwsbrief Oost of blijf op de hoogte via onze 

SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage afbeelding 1:  verkeersituatie fietspad dicht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage afbeelding 2:  verkeersituaties Kieler Bocht dicht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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