
 

 
Combinatie Herepoort heeft de afgelopen periode de nieuwe aansluitingen van het industrieterrein 
Eemspoort op de zuidelijke ringweg gerealiseerd. In deze brief informeren wij u over de opening van 
de nieuwe afrit bij de Kieler Bocht. In hetzelfde weekend sluiten we de oprit bij de Bergenweg en een 
deel van de Bergenweg af. In deze brief leest u meer over deze afsluiting, het vervolg van de 
werkzaamheden en de mogelijke hinder. 
 
Bergenweg 
Op vrijdag 13 november om 22.00 uur sluiten we de oprit Bergenweg ter hoogte van Century voor 
enkele jaren. In de uiteindelijke situatie komt deze oprit weer terug. We kunnen de oprit nu 
afsluiten, omdat de op- en afritten bij de Kieler Bocht klaar zijn. We sluiten de oprit Bergenweg af 
zodat we voldoende ruimte hebben voor de nieuwe op- en afritten voor het Europaplein. Ook sluiten 
we op 13 november om 22.00 uur een klein stuk van de Bergenweg af (tussen de Europaweg en de 
uitrit van Century). Zie de afbeelding bij deze brief. Deze afsluiting is definitief; in de eindsituatie is de 
Bergenweg niet meer verbonden met de Europaweg. 
 
Kieler Bocht 
Op maandag 16 november om 06.00 uur kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe afrit bij de 
Kieler Bocht. De openstelling van de Kieler Bocht en de afsluiting van de Bergenweg valt in hetzelfde 
weekend. Zodoende kunnen we de zuidelijke ringweg in de richting van Hoogezand afsluiten en in 
één weekend de bebording aanpassen. Zie de tabel bij deze brief voor een overzicht.  
 
Vervolg werkzaamheden 
Tot aan de afsluiting van de oprit Bergenweg werken we ter hoogte van de afrit Europaweg en 
Winschoterdiep 60. Hier maken we een bouwweg voor het verkeer van en naar de verdiepte ligging. 
Deze sluiten we aan op de afrit Europaweg en de Europaweg. De werkzaamheden bestaan uit 
grondwerkzaamheden, het asfalteren van de bouwweg en het aanbrengen van verlichting. In het 
weekend van vrijdag 13 november tot maandag 16 november passen we de verkeerslichten en 
belijning op de afrit Europaweg en de Europaweg aan. Ook sluiten we de bouwweg van de verdiepte 
ligging bij het Winschoterdiep aan op de afrit en de Europaweg. Na het aangegeven weekend werken 
we verder bij de dan afgesloten Bergenweg. We richten het bouwterrein in, verwijderen de 
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afgesloten wegdelen en beginnen met grondwerkzaamheden. Ook werken we het komende jaar in 
de omgeving van Eemspoort/Driebond verder aan de nieuwe op- en afritten bij de Stettinweg.  
 
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
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Met vriendelijke groet, 
 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Maandag 2 
november tot en 
met vrijdag 6 
november 
en 
Maandag 9 
november tot en 
met vrijdag 13 
november 

Aanleggen bouwweg verdiepte 
ligging t.h.v. Winschoterdiep 60 en 
aansluiten op afrit en Europaweg 

Geluid van 
machines 

Maandag tot en met vrijdag 
nacht van 22.00 uur tot 06.00 
uur: verkeer op afrit Europaweg 
vanaf Julianaplein kan alleen 
linksaf de Europaweg op. 
Bergenweg afgesloten tussen 
afrit en Bornholmstraat. Oprit 
Bergenweg wel geopend. 

Vrijdag 13 november om 22.00 uur 
Afsluiten oprit Bergenweg (t.h.v. Century) en Bergenweg tussen de Europaweg en de uitrit van Century 

Weekend van vrijdag 
13 november tot 
maandag 16 
november 

Aanpassen verkeerslichten en 
belijning Europaweg/Bergenweg, 
aansluiten bouwweg 
Winschoterdiep op afrit en 
Europaweg en aanpassen 
bebording op de zuidelijke 
ringweg. 

Geluid van 
machines 

• Van vrijdag 13 november 22.00 
uur tot zaterdag 14 november 
06.00 uur: afrit Europaweg voor 
verkeer vanaf Julianaplein 
afgesloten. 
• Van zaterdag 14 november 22.00 
uur tot zondag 15 november 06.00 
uur: afrit Europaweg voor verkeer 
vanaf Julianaplein afgesloten. 
•Van zondag 15 november om 
21.00 uur tot maandag 16 
november om 06.00 uur: zuidelijke 
ringweg afgesloten vanaf de afrit 
Europaweg tot aan de oprit Kieler 
Bocht, richting Hoogezand. Afrit 
Europaweg en oprit Kieler Bocht 
wel geopend. 

Maandag 16 november om 06.00 uur 
Openstelling nieuwe afrit Kieler Bocht 

Van maandag 16 
november tot eind 
2020 

Inrichten bouwterrein aan de 
Bergenweg, verwijderen 
geleiderail, asfalt, verlichting, 
kabels en leidingen, 
grondwerkzaamheden 

Geluid van 
machines 

- 


