
 

 
Combinatie Herepoort is momenteel bezig aan de Kieler Bocht met de afbouw van de nieuwe 
aansluitingen van het industrieterrein Eemspoort op de zuidelijke ringweg. In deze brief informeren 
wij u over de werkzaamheden in juli en augustus 2020 en de mogelijke hinder. 
 
Momenteel werken we aan het afbouwen van de nieuwe toerit ter hoogte van Kieler Bocht nummers 
9 en 11. De planning is dat op zaterdag 8 augustus vanaf 06.00 uur het verkeer gebruik kan maken 
van de nieuwe toerit. De oude toerit is dan afgesloten. Nadat de nieuwe toerit in gebruik is genomen 
kunnen we in augustus de oude toerit slopen. Vervolgens bouwen we op deze plek in 
augustus/september de nieuwe afrit. Begin oktober is ook de nieuwe afrit bij de Kieler Bocht klaar en 
kan het verkeer deze in gebruik nemen (beoogde datum openstelling op maandag 5 oktober). 
 
Werkzaamheden 
Tot aan de openstelling van de nieuwe toerit werken we zowel overdag als ’s nachts. De meeste 
werkzaamheden zullen we ’s nachts uitvoeren. De werkzaamheden bestaan uit 
grondwerkzaamheden, het aanbrengen van het laatste deel asfalt, het plaatsen van de verlichting en 
de geleiderail. Ook plaatsen we de bebording langs de nieuwe toerit en langs de Kieler Bocht. 
 
Verkeershinder 
De werkzaamheden zijn grotendeels in de berm tussen de Kieler Bocht en de zuidelijke ringweg. Wel 
moeten we voor het afbouwen van de nieuwe toerit, de huidige toerit tien nachten afsluiten. In de 
laatste nachten zal ook één rijstrook op de zuidelijke ringweg afgesloten zijn. Dit is nodig om 
voldoende veilige werkruimte te creëren voor de werkzaamheden op de nieuwe toerit. Zie voor een 
overzicht van de werkzaamheden en de hinder de tabel bij deze brief.  
 
  

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Werkzaamheden Kieler Bocht juli/augustus 

Groningen, 20 juli 2020   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Kieler Bocht juli/augustus 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1869 
  
   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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wanneer 

 

 

 

Vanaf maandag 13 juli 
tot september 2020 

Kabels verleggen in de berm bij 
rotondes Gotenburgweg/ Kieler Bocht/ 
Osloweg 

- - 

Maandag 27 juli tot 
zaterdag 1 augustus 
en  
maandag 3 augustus 
tot zaterdag 8 
augustus 
(overdag en ‘s nachts) 

Afbouwen nieuwe toerit Kieler Bocht: 
grondwerkzaamhede, aanbrengen 
asfalt, geleiderail, verlichting en 
markering. Plaatsen bebording langs 
nieuwe toerit en langs de Kieler Bocht.  

Het gebruik van 
machines kan 
geluidshinder 
veroorzaken 

Voor voldoende veilige werkruimte 
is de huidige toerit Kieler Bocht 
tien nachten afgesloten van 22.00 
uur tot 06.00 uur.  

Zaterdag 8 augustus om 06.00 uur 
Openstelling nieuwe toerit Kieler Bocht. Afsluiting oude toerit. 

Vanaf maandag 10 
augustus tot begin 
oktober 2020 

Ontmantelen oude toerit en bouwen 
nieuwe afrit Kieler Bocht: asfalt, 
geleiderail en verlichting verwijderen. 
Zandlichaam deels ontgraven en 
opnieuw aanbrengen. 

- - 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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