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Geachte heer, mevrouw, 

 

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is het nodig om bomen te kappen of te verplanten. Dat doen 

we vanaf 13 november. Het gaat om het kappen en verplanten van circa 550 bomen en het verwijderen 

van circa 80.000 m2 houtopstanden. Een houtopstand is een ‘verzameling’ van (groepjes) bomen op een 

aaneengesloten oppervlakte. Na het kappen wordt het hout afgevoerd, takken versnipperd, stammen 

afgevoerd en de stronken en wortels gefreesd. 

 

Opslagplaatsen te verplanten bomen 

We gaan 112 bomen verplanten. Dit betekent dat we ze uitgraven en verhuizen naar tijdelijke 

opslagplaatsen. Vanaf deze opslagplaatsen worden ze later naar hun nieuwe plek vervoerd.  

  

Eventuele hinder 

Kettingzagen, snipperaars, stobbenfrezen en grote voertuigen (kranen) kunnen, meestal kortdurende, 

(geluids)hinder veroorzaken. We streven ernaar de werkzaamheden overdag uit te voeren. Een enkele 

keer kan het nodig zijn om ook ’s avonds en/of ‘s nachts door te werken. Bij de avond- en 

nachtwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van extra verlichting. Het licht wordt zo veel mogelijk 

beperkt tot het werkterrein, zodat hinder voorkomen wordt.  

 

Planning 

We beginnen met het kappen van bomen op de plekken overeenkomstig de verleende vergunningen. Dat 

betekent dat we maandag 13 november starten in de omgeving van de Muntinglaan en langs de A28. 

Kijk binnenkort voor de actuele planning en meer informatie over de bomenkap op de website 

www.aanpakringzuid.nl.   

Aan de bewoners van dit adres 

 

Mogelijke hinder i.v.m. bomenkap 
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Bereikbaarheid 

Het kan voorkomen dat er in de periode van kappen omleidingsroutes of verkeersmaatregelen gelden, 

zoals het afsluiten van één van de rijbanen. De omleidingen worden dan aangegeven met borden. 

 

Waarom? 

De zuidelijke ringweg ligt nu verhoogd, op een dijklichaam. Op de hellingen (taluds) staan heel veel 

bomen en houtopstanden. In de nieuwe situatie gaat de hoogte van de ringweg wijzigen, bijvoorbeeld 

door de verdiepte ligging. Dat betekent dat de meeste taluds moeten verdwijnen, inclusief de bomen en 

houtopstanden. Het streven is om zo veel mogelijk van deze bomen alsnog te behouden. Maar in veel 

gevallen is dat helaas niet mogelijk. Het verwijderen van de bomen is dus onvermijdelijk. Voor elke boom 

die verdwijnt, komt ten minste één nieuwe terug. 

 

Informatie, vragen en klachten 

U vindt alle informatie over de ombouw van de zuidelijke ringweg op www.aanpakringzuid.nl. Op de 

hoogte blijven van het laatste nieuws? Meldt u dan via de website aan voor één van onze nieuwsbrieven.  

Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of 

loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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