
 
Combinatie Herepoort is in juli begonnen met het verleggen van kabels bij de rotondes Gotenburgweg/ 
Osloweg/Kieler Bocht. In augustus voeren we bodemonderzoeken uit, plaatsen we in één nacht een 
damwand en starten we met het aanleggen van een grondwal. In deze brief leest u meer over deze 
werkzaamheden. 
 
Nachtelijke werkzaamheden 
In de nacht van maandag 24 augustus brengen we een damwandscherm aan ter hoogte van de Osloweg 
(zie bijgaande afbeelding). De nacht van dinsdag 25 augustus is een reservenacht. 
 
Nadat het damwandscherm is geplaatst, bouwen we tot eind september 2020 de grondwal op. Dit doen 
we ’s nachts, omdat hiervoor de afrit Osloweg afgesloten moet worden en we dan het verkeer zo weinig 
mogelijk hinderen. Deze grondwal wordt hoger dan dat straks nodig is (dit noemen we voorbelasting). De 
grond moet namelijk eerst ‘inklinken’. Is de grond stevig genoeg? Dan halen we de bovenlaag er af om op 
de juiste hoogte te komen. Deze bovenlaag is 3 meter hoog. Kijk voor een overzicht van de 
werkzaamheden en de verkeershinder in de tabel bij deze brief. 
 
Afbeelding: Werkzaamheden rotondes Gotenburgweg 

 
 

  

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Werkzaamheden rotondes Gotenburgweg augustus/september 2020 

Groningen, 12 augustus 2020   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden rotondes Gotenburgweg augustus/september 2020 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1889 
  
   Geachte heer, mevrouw,  



Nieuwe aansluitingen 

Bij de rotondes Gotenburgweg/ Osloweg/Kieler Bocht bouwen we nieuwe aansluitingen van de zuidelijke 

ringweg op bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond. Ook maken we de zuidelijke ringweg aan de 

noordzijde breder met een extra rijstrook. Meer weten over de toekomstige situatie in dit gebied? Kijk 

op www.aanpakringzuid.nl/oost.  

 

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 17 
augustus tot  
vrijdag 22 
augustus 

Bodemonderzoeken Overdag - 
Afrit Osloweg blijft open. 
Verkeer kan vervolgens alleen 
rechtdoor de rotonde op. 

 
Nacht van 
maandag 24 
augustus  
(dinsdag 25 
augustus 
reservenacht) 
  

Intrillen damwand bij 
Osloweg  

In de nacht 
Geluid en 
trillingen 

Van 22.00 uur tot 06.00 uur: 
Oostzijde rotonde 
Gotenburgweg/Osloweg 
afgesloten. Afrit Osloweg blijft 
open. Verkeer kan vervolgens 
alleen rechtsaf de Osloweg op. 

Van maandag 31 
augustus tot en 
met september 
2020 
 

Opbouwen grondwal In de nacht - 

Doordeweekse nachten van 
22.00 uur tot 06.00 uur: 
Afrit Osloweg afgesloten en 1 
rijstrook op zuidelijke ringweg 
richting Drachten afgesloten.  

Afsluitingen  
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