
 

 
Vanaf maandag 28 september voeren wij voor een langere periode renovatiewerkzaamheden uit aan 
het viaduct van de zuidelijke ringweg bij de Bornholmstraat. In deze brief leest u meer over de 
werkzaamheden en de hinder. 
 
Renovatie 
Na het inrichten van het werkterrein starten we met het reinigen en renoveren van het viaduct. We 
voeren de werkzaamheden uit op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 
 
De renovatie voeren we uit in twee stappen. Tot medio maart 2021 werken we aan de eerste stap, 
namelijk de westelijke helft van het viaduct. De voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van 
weersomstandigheden. 
 
Hinder 
Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, is het nodig om een deel van het parkeerterrein onder 
de zuidelijke ringweg bij de Bornholmstraat af te sluiten. Het komende halfjaar renoveren we eerst 
de westelijke helft van het viaduct. Hierdoor blijft de oostelijke helft van het terrein beschikbaar om 
te parkeren (zie de afbeelding bij deze brief). Aan de kant van de Osloweg maken we een nieuw in- 
en uitrit. De uitrit op de Bergenweg blijft open. Vanaf maandag 28 september 2020 om 06.00 uur tot 
medio maart 2021 is de hoofd in- en uitrit afgesloten en zijn de westelijke parkeervakken niet meer 
te gebruiken. Verder kunnen de renovatiewerkzaamheden geluidshinder geven. Het doorgaande 
verkeer ondervindt geen hinder. 
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Hinder door langdurige renovatiewerkzaamheden viaduct Bornholmstraat  
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Onderwerp:  
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Hinder door langdurige renovatiewerkzaamheden viaduct Bornholmstraat 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1918 
  
   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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afbeelding: afgesloten parkeervakken viaduct Bornholmstraat 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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