
 
Combinatie Herepoort begint in 2021 met werkzaamheden aan het viaduct van de zuidelijke ringweg 
bij de Gotenburgweg. In de periode van maandag 30 november tot donderdag 17 december passen 
we hiervoor alvast de rijbanen aan rond de Gotenburgweg, Bergenweg en 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 de bestaande 
viaducten te renoveren en een fundering aan te brengen voor de verbreding van het viaduct. 
Om hier veilig te kunnen werken, verleggen we de rijbanen bij de Gotenburgweg ter hoogte van de 
onderdoorgang zuidelijke ringweg. 
 
Werkzaamheden 
Verkeer richting het noorden (Osloweg) kan gebruik blijven maken van de onderdoorgang bij de 
Gotenburgweg. Verkeer richting het zuiden (Gotenburgweg) rijdt straks via een tijdelijke weg, langs 
het water van het Winschoterdiep. Ook verleggen we het huidige fiets- en voetpad richting het 
Winschoterdiep (zie afbeelding). Na de openstelling van de nieuwe routes, passen we de voormalige 
rotondes bij de Gotenburgweg aan. Een overzicht van werkzaamheden en mogelijke hinder ziet u in 
de tabel bij deze brief.  
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Videospreekuur 
Graag hadden wij u als omwonenden persoonlijk geïnformeerd over deze werkzaamheden. Door de 
coronamaatregelen kunnen wij geen informatiebijeenkomst organiseren. Om toch uw vragen te 
beantwoorden, houden we elke donderdag tussen 19.30 uur en 20.30 uur een digitaal spreekuur. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.aanpakringzuid.nl/videospreekuur.  
 
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 
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Wanneer 

    

Maandag 30 
november t/m 
maandag 7 
december 

Grondwerkzaamheden 
verlegde Gotenburgweg  

Overdag (ook 
in weekend) 

Machines 

• Van maandag 30 november 
tot en met maandag 7 
december: steeds één rijstrook 
op de Bergenweg afgesloten 
tussen Euvelgunnerbrug en 
Gotenburgweg. 

Maandag 7 
december t/m 
vrijdag 11 
december 

Grondwerkzaamheden 
fiets- en voetpaden rond 
verlegde Gotenburgweg 
en rotondes (overdag) en 
asfalteren  fiets- en 
voetpaden en verlegde 
Gotenburgweg (‘s nachts) 

Overdag en ‘s 
nachts 

Machines 

• Dinsdag 8 december van 
20.00 uur tot 06.00 uur: 
Bergenweg afgesloten tussen 
rotondes Bornholmstraat en 
Gotenburgweg. 
• Woensdag 9 december en 
donderdag 10 december van 
20.00 uur tot 06.00 uur: 
fietspaden ten zuiden van 
rotondes afgesloten tussen 
Gotenburgweg en Skagerrak. 
 

Op vrijdag 11 december (gedurende de dag) 
Fietsers, voetgangers en verkeer richting het zuiden (Gotenburgweg) rijdt via nieuwe route. 

Maandag 14 
december, 
dinsdag 15 
december en 
woensdag 16 
december 

Herinrichten voormalige 
rotondes Gotenburgweg 

Nacht - 

• Maandag 14 december, 
dinsdag 15 december en 
woensdag 16 december van 
20.00 uur tot 06.00 uur: 
rotondes Gotenburg afgesloten 
voor verkeer richting noorden 
(Osloweg). Verlegde 
Gotenburgweg wel open voor 
verkeer. 

Afsluitingen  


