
pagina 1 van 3 | Kenmerk:  | Rubricering: 

 
Combinatie Herepoort is in augustus gestart met het opbouwen van de ondergrond voor de tijdelijke 
weg langs de Laan van de Vrede en met de fundering van het tijdelijke viaduct over de 
Paterswoldseweg. Dit tijdelijk viaduct is nodig om het nieuwe viaduct over de Paterswoldseweg te 
kunnen bouwen 
 
We gaan in de komende maanden verder met het bouwen van de tijdelijke weg en verwachten dat 
deze aan het einde van het jaar in gebruik kan worden genomen. Zodra de tijdelijke weg in gebruik is, 
koemn de parkeerplekken (zowel langsparkeren als dwarsparkeren) langs de Laan van de Vrede weer 
terug. De verwachting is dat dit eind januari 2021 is afgerond. 
 
Huidige situatie  

 
 
Deze foto is pas geleden gemaakt en laat de bouw van de tijdelijke weg zien. 
Meer luchtfoto’s vindt u op onze website https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/foto/luchtfotos-
18-september-2020 
 

Aan de bewoners van dit pand 

Werkzaamheden Laan van de Vrede t/m december 

   

Groningen, 2 oktober 2020  

 

  
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Laan van de Vrede t/m december 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1928 
  
  
 Geachte heer/mevrouw,  

Paterswoldseweg 

Zuidelijke 
ringweg 

Opbouwen tijdelijke 
weg met piepschuim 

ringweg 

Buispalen voor 
tijdelijke brug 
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Situatie met tijdelijke weg 

 
 
Bovenstaande afbeelding is een schematische weergave van de situatie nadat de tijdelijke weg in 
gebruik is genomen. 
 
In bijgaand overzicht hebben we het vervolg van de werkzaamheden en de hinder op een rijtje gezet.  
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden. 
 
Vragen en klachten 
Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan 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 West of blijf op de hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: 
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 
 
  

Zuidelijke 
ringweg 

Paterswoldseweg 

Tijdelijke weg 

Tijdelijke brug 
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In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied 
van: nachtwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op doordeweekse dagen 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur en veroorzaken geen hinder voor de omgeving.  
 

Wanneer 

    

Eind augustus tot 
medio december 

Bouwen tijdelijke 
weg Laan van de 
Vrede en viaduct 
over 
Paterswoldseweg 

Overdag  

Machines en 
meer 
bouwverkeer 
door de wijk 

Westzijde van de Laan van de 
Vrede is afgesloten voor 
autoverkeer, parkeerplekken 
niet beschikbaar.  

7 oktober 
Aanpassing 
markering bij afrit 
Vrijheidsplein 

Nacht Machines 
Afrit zuidelijke ringweg vanaf 
Julianaplein naar Vrijheidsplein 
gestremd 

12 oktober 
Plaatsen 
lichtmasten  

Overdag 
Kraan, 
vrachtwagens  

Verkeersregelaar bij viaduct 
over Paterswoldseweg 

12 oktober t/m 
14 oktober 

Verwijderen portaal 
bij Vrijheidsplein en 
onderzoeks-
werkzaamheden 

Nacht 
Kraan, 
Machines, ijzer 
op ijzer 

Stremming zuidelijke ringweg 
ter plaatse van Vrijheidsplein, 
verkeer rijdt via op en afritten 

28 oktober en 
29 oktober 

Plaatsen tijdelijke 
brug en aanbrengen 
tijdelijk wegdek  

Nacht 

Kraan, machines 
en meer 
bouwverkeer 
door de wijk  

Stremming Paterswoldseweg 

26 oktober t/m 
30 oktober 

Aanbrengen tijdelijk 
dek  

Overdag 

Machines en 
meer 
bouwverkeer 
door de wijk 

Paterswoldseweg gefaseerd 
afgesloten. Verkeer kan de 
werkzaamheden altijd 
passeren 

6 november t/m 
7 december 

Bouwen tijdelijke 
weg Laan van de 
Vrede 

Overdag  

Machines en 
meer 
bouwverkeer 
door de wijk 

Stremming oprit Vrijheidsplein 
richting Julianaplein 

Weekeinde 27 
t/m 29 november 
en (reserve) 4 
t/m 6 december 

Omzetten verkeer 
zuidelijke ringweg 
zuidbaan naar 
bypass 

Dag en 
nacht 

Asfaltmachines, 
vrachtwagen 

Stremming zuidelijke ringweg 
in oostelijke richting tussen 
Julianaplein en Vrijheidsplein 

Weekeinde 11 
t/m 13 december 
en (reserve) 15 
t/m 17 januari 

Omzetten verkeer 
zuidelijke ringweg 
noordbaan naar 
zuidbaan  

Dag en 
nacht 

Asfaltmachines, 
vrachtwagen 

Stremming zuidelijke ringweg 
in westelijke richting tussen 
Julianaplein en Vrijheidsplein 

Afsluitingen  


