
 
Combinatie Herepoort werkt op dit moment aan het verleggen van de afrit Hereweg en het aanpassen 
van de Waterloolaan voor tweerichtingsverkeer. Sommige werkzaamheden vinden plaats op de weg die 
daarvoor (deels) moet worden afgesloten, daarom wordt ’s nachts gewerkt.   
 
Vanaf maandag 12 augustus gaan wij meerdere nachten bij u in de omgeving aan het werk. In deze 
brief geven wij een overzicht van de planning en informeren wij u over de mogelijke hinder die u kunt 
verwachten.  
 

In de nacht van: tijd waar wat 

• 12 op 13 augustus 

• 13 op 14 augustus 

Tussen 20.00 uur 
en 06.00 uur 

Hereweg ter 
hoogte van de 
Waterloolaan.  

Mantelbuis (bescherming kabels en 
leidingen) plaatsen onder de 
Hereweg. 

• 22 op 23 augustus  

• 23 op 24 augustus  

• 24 op 25 augustus  

Tussen 20.00 uur 
en 06.00 uur 

Afrit Hereweg, 
Hereweg en 
Waterloolaan.  

Aansluiting afrit Hereweg maken. 
Aanpassingen Waterloolaan maken 
+ verkeerslichten installeren.     

 
Hinder  
Het gebruik van machines, bijvoorbeeld het verwijderen van asfalt en achteruit rijdend bouwverkeer, 
kan voor geluidshinder zorgen. Op de hierboven genoemde dagen is tussen 20.00 uur en 06.00 uur de 
af- en oprit Hereweg afgesloten voor verkeer. Op de Hereweg wordt er wisselend een rijbaan 
afgesloten. Het verkeer kan (enigszins vertraagd) door blijven rijden door middel van verkeersregelaars. 
 
Waterloolaan tweerichtingsverkeer 
Uiterlijk maandag 26 augustus 2019 is de Waterloolaan open voor tweerichtingsverkeer. Tot zondag 25 
augustus werkt Combinatie Herepoort tussen 07.00 uur en 19.00 uur aan het gereed maken van de 
Waterloolaan in twee richtingen.  
Op dinsdag 20 augustus en vrijdag 23 augustus tussen 08.00 uur en 17.00 uur is de Waterloolaan af en 
toe dicht voor verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Wel kan het voorkomen dat 
bestemmingsverkeer even moeten wachten voordat ze door kunnen rijden.  
 
De aanpassing van de Waterloolaan is nodig omdat de Kempkensberg vanaf 26 augustus dicht gaat. 
Vanaf 26 augustus verwachten wij hierdoor meer verkeer in de Waterloolaan. 

Aan de bewoners van dit pand 

 

(Nachtelijke) werkzaamheden Waterloolaan/ Hereweg  

   

Groningen, 8 augustus 2019    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

(Nachtelijke) werkzaamheden Waterloolaan/ Hereweg  

 Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1562 
  
  
 Geachte heer/mevrouw,  



 
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en de 
actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.  
 
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 Zuiderplantsoen of blijf op de 
hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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