Aan de eigenaar en medewerkers
Vervolg werkzaamheden Gotenburgweg/Osloweg

Groningen, 20 januari 2021
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fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-2042

Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort begint in uw buurt met werkzaamheden aan en bij het viaduct van de
zuidelijke ringweg bij de Gotenburgweg/Osloweg. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden
en de hinder.
Tussen knooppunt Euvelgunne en de Europaweg verbreden we de zuidelijke ringweg. Dit gaat om de
noordelijke rijbaan, voor het verkeer richting het Julianaplein. Hiervoor is het nodig het bestaande
viaduct te renoveren en een fundering aan te brengen voor de verbreding van het viaduct.
Om hier veilig te kunnen werken, hebben we in december 2020 de rijbanen verlegd bij de
Gotenburgweg ter hoogte van de onderdoorgang zuidelijke ringweg.
Werkzaamheden
We werken op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. In januari voeren we
voorbereidende grondwerkzaamheden uit en richten we het bouwterrein in. Hierna kunnen we in
februari delen van de zijkant van het huidige viaduct slopen. Het verkeer kan tijdens deze
werkzaamheden door blijven rijden. Hierna kunnen we stalen palen inschroeven en betonwerk
aanbrengen. Zie voor een overzicht van de werklocaties de afbeelding bij deze brief. Een overzicht
van de werkzaamheden en mogelijke hinder ziet u in de tabel bij deze brief.

Afbeelding: werklocaties Gotenburgweg/Osloweg

Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.
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 ons
SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

Wanneer

18 januari tot
29 januari

Voorbereidende
grondwerkzaamheden en
inrichten bouwterrein

Overdag

Grondtransport

-

1 februari tot
9 februari

Sloopwerkzaamheden:
verwijderen leuningen en
betonnen delen van de zijkant
van het viaduct, saneren van
asbesthoudende delen

Overdag

Machines en boren

-

10 februari tot
19 februari

Inschroeven van stalen palen en
aanbrengen beton

Overdag

Machines en
betontransport

-

19 februari tot
en met april
2021

Vervolg aanbrengen beton

Overdag

Betontransport en
hijswerkzaamheden

-

