
 
Combinatie Herepoort start binnenkort aan de Kieler Bocht met afbouw van de aansluiting van het 
industrieterrein Eemspoort op de zuidelijke ringweg. In deze brief informeren wij u over de 
werkzaamheden en de mogelijke hinder. 
 
In 2020 realiseert Combinatie Herepoort de nieuwe aansluitingen op de zuidelijke ringweg bij de Kieler 
Bocht. Afgelopen najaar is ter voorbereiding hierop een faunpassage aangelegd. Vanaf maandag 17 
februari gaan we de nieuwe oprit afbouwen (zie bijgaande afbeelding voor de werklocaties). De 
werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van riolering en afwatering, het aanleggen van de fundering 
en het asfalt. In het rechter werkvak brengen we zand aan voor de verbreding van de ringweg. De 
werkzaamheden voeren we uit op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur en duren tot 
ongeveer eind maart 2020. Wanneer de nieuwe oprit precies in gebruik wordt genomen is op dit 
moment nog niet bekend. 
 
Verkeershinder 
De werkzaamheden zijn in de berm tussen de Kieler Bocht en de zuidelijke ringweg. Het autoverkeer 
heeft hier daarom weinig hinder van. Wel is het nodig om ter hoogte van de werkzaamheden het 
fietspad af te sluiten. Fietsers rijden over de rijbaan. Om dit veilig te kunnen doen, versmallen we de weg 
ter hoogte van het werkvak en geldt hier een parkeerverbod. Dit parkeerverbod wordt met borden 
aangegeven en loopt vanaf Kieler Bocht 7 tot en met Kieler Bocht 11. 
 
Afbeelding 1: Verkeerssituatie fietspad gesloten 

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Afbouw nieuwe oprit Kieler Bocht 

Groningen, 11 februari 2020   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Afbouw nieuwe oprit Kieler Bocht 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1731 
  
   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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