
 

 
Combinatie Herepoort is momenteel bezig aan de Kieler Bocht met de afbouw van de nieuwe 
aansluitingen van het industrieterrein Eemspoort op de zuidelijke ringweg. Voor de bouw van de 
nieuwe afrit bij de Kieler Bocht is het nodig om een portaal op de zuidelijke ringweg te inkorten. In 
deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden en de mogelijke hinder. 
 
Werkzaamheden 
In de nacht van maandag 7 september gaan we een portaal op de zuidelijke ringweg inkorten. Dit is 
een stalen constructie waar matrixborden aan hangen. Dinsdag 8 september en woensdag 9 
september zijn reservenachten indien de werkzaamheden uitlopen. Ter voorbereiding worden er 
grondwerkzaamheden uitgevoerd in de middenberm in de nacht van woensdag 2 september. 
Donderdag 3 september en vrijdag 4 september zijn reservenachten voor de grondwerkzaamheden. 
Het verkorten van het portaal is nodig om voldoende ruimte te hebben voor de nieuwe afrit bij de 
Kieler Bocht. 
 
Verkeershinder 
Tijdens de grondwerkzaamheden is er één rijstrook richting Drachten afgesloten. Voor het inkorten 
van het portaal is het nodig om de zuidelijke ringweg in de richting van Hoogezand af te sluiten, 
tussen het Europaplein en de nieuwe oprit Kieler Bocht. Verkeer wordt omgeleid via de (afrit) 
Europaweg, Herningweg, Bergenweg en kan via de oprit Kieler Bocht zijn weg vervolgen. Om 
voldoende veilige werkruimte te creëren is daarnaast één rijstrook van de zuidelijke ringweg richting 
Drachten gesloten. Deze afsluitingen zijn op maandag 7 september, dinsdag 8 september en 
(mogelijk op) woensdag 9 september (reservenacht) van 22.00 uur tot 05.00 uur. Zie de afbeelding 
bij deze brief.  
 
  

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Inkorten portaal op zuidelijke ringweg thv Kieler Bocht 

Groningen, 2 september    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Inkorten portaal op zuidelijke ringweg thv Kieler Bocht 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1912 
  
   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: verkeersafsluiting tbv inkorten portaal 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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