
 
Bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond zijn straks sneller en eenvoudiger te bereiken. De 
bedrijventerreinen krijgen een eigen op- en afrit van de zuidelijke ringweg. Het afgelopen jaar heeft 
Combinatie Herepoort een grondlichaam opgebouwd voor de nieuwe op- en afrit van de zuidelijke 
ringweg bij de Osloweg/Stettinweg. Binnenkort leggen we in dit grondlichaam de riolering voor de 
afwatering aan. In deze brief informeren wij u over het vervolg van de werkzaamheden en de 
mogelijke hinder. 
 
De nieuwe oprit Kieler Bocht kan deze zomer in gebruik worden genomen. Hierna kunnen we de 
oude oprit Kieler Bocht verwijderen en bouwen we op deze plek de nieuwe afrit Kieler Bocht. Deze 
nieuwe afrit is in oktober 2020 gereed. In 2021 realiseert Combinatie Herepoort de nieuwe 
aansluitingen op de zuidelijke ringweg bij de Osloweg/Stettinweg. De nieuwe op- en afrit aan deze 
kant van de ringweg voeren we tegelijkertijd uit met de verbreding van de zuidelijke ringweg tussen 
knooppunt Euvelgunne en de Europaweg. 
 
Werkzaamheden 
Het aangebrachte grondlichaam aan de Osloweg/Stettinweg heeft de afgelopen maanden kunnen 
‘inklinken’ en de bovenste laag hebben we verwijderd. De komende weken brengen we de riolering 
voor de afwatering aan in het grondlichaam. Deze afwatering wordt aangesloten op het bestaande 
riool. Omliggende panden en het verkeer ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. De 
werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 17 augustus en duren 2 tot 3 weken. We werken op 
doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.  
 
  

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Update werkzaamheden nieuwe op- en afrit Osloweg/Stettinweg 

Groningen, 10 augustus 2020   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Update werkzaamheden nieuwe op- en afrit Osloweg/Stettinweg 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1877 
  
   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 
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