
 

 
Combinatie Herepoort renoveert het viaduct van de zuidelijke ringweg bij de Bornholmstraat. In de 
periode van maandag 12 oktober tot vrijdag 31 oktober passen we hier de rijbanen rond de 
Bornholmstraat, Bergenweg en Osloweg aan. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden en 
de hinder. 
 
Werkzaamheden 
De helft van het parkeerterrein onder de zuidelijke ringweg is de komende maanden beschikbaar. Op 
dit moment kan het verkeer nog gebruikmaken van de bestaande in- en uitritten. Dat gaat 
veranderen. Om de renovatiewerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, maken we aan de Osloweg 
een tijdelijke in- en uitrit naar het parkeerterrein. De uitrit op de Bergenweg blijft open. 
 
Verder verleggen we het huidige fietspad naar de oostkant van de Bornholmstraat (zie afbeelding) en 
asfalteren we een deel van de middenbermen van de rotondes. De rijbaan voor verkeer richting het 
zuiden schuift op zodat er een veilige werkruimte ontstaat. 
 
Een overzicht van werkzaamheden en mogelijke hinder leest u in de tabel in de bijlage bij deze brief. 
 

Afbeelding: verleggen rijbanen Bornholmstraat 
 

   

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

 

Aanpassen Bornholmstraat t.h.v. onderdoorgang zuidelijke ringweg 

Groningen,  8 oktober 2020   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Aanpassen Bornholmstraat t.h.v. onderdoorgang zuidelijke ringweg 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1942 
  
   Geachte heer, mevrouw,  



 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 
 
 Wanneer 

    

Maandag 12 
oktober t/m 
vrijdag 16 
oktober 

Voorbereidende 
grondwerkzaamheden en 
aanleggen tijdelijke in- en 
uitrit parkeerterrein t.h.v. 
Osloweg 

Overdag  - 

Van 09.00 uur tot 16.00 uur: 
afsluiting verbindingsweg 
Bornholmstraat richting 
Bergenweg. Verkeer kan via de 
rotondes de Bergenweg 
bereiken. 

Maandag 19 
oktober t/m 
vrijdag 23 
oktober 

Voorbereidende 
grondwerkzaamheden 

Nacht Machines 

Doordeweekse nachten van 
22.00 uur tot 06.00 uur: 
afsluiting onderdoorgang 
zuidelijke ringweg bij 
Bornholmstraat. Omleidingen 
via Europaweg en 
Gotenburgweg. 
 

Maandag 26 
oktober t/m 
vrijdag 30 
oktober 

Asfalteren deel 
middenberm rotondes en 
verlegde fietspad 

Nacht Machines 

Doordeweekse nachten van 
22.00 uur tot 06.00 uur: 
afsluiting onderdoorgang 
zuidelijke ringweg bij 
Bornholmstraat. Omleidingen 
via Europaweg en 
Gotenburgweg. 
 

Afsluitingen  
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