
 
Sinds 2018 werkt Combinatie Herepoort in de buurt van uw bedrijf aan en rond de zuidelijke ringweg 
en de A7. Vanaf 17 augustus leggen we een gronddepot aan in de berm tussen de Kieler Bocht en de 
zuidelijke ringweg, ter hoogte van Kieler Bocht nummers 27 tot 37 (zie de afbeelding op de 
achterzijde van deze brief). Dit gronddepot blijft een aantal jaren liggen. De werktijden zijn van 07.00 
uur tot 19.00 uur. 
 
Tijdens het uitgraven van onder anderen de verdiepte ligging (tussen het Winschoterdiep en de 
Hereweg) zal grond vrijkomen die later weer bij werkzaamheden binnen het project Aanpak Ring 
Zuid gebruikt kan worden. Deze grond gaan we opslaan in het gronddepot. Om het grond hier te 
krijgen zal er regelmatig vrachtverkeer in deze omgeving rondrijden. Het gronddepot blijft hier een 
aantal jaren liggen. 
 
Werkzaamheden 
In de week van maandag 17 augustus zullen we de locatie gaan voorbereiden en gaan we onder 
andere de bermen maaien. In de week van maandag 25 augustus leggen we een gronddam aan over 
een deel van de sloot, plaatsen we de hekken en richten we het depot verder in. Tijdens deze 
werkzaamheden is de Kieler Bocht versmald en geldt er een voorrangsregeling. Het verkeer kan 
zodoende altijd passeren. 
 
  

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Aanleggen gronddepot Kieler Bocht 

Groningen, 3 augustus 2020   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Aanleggen gronddepot Kieler Bocht 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1875 
  
   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.

 

 

 
 
 
  
 

 
 
Locatie gronddepot:

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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