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Geachte heer, mevrouw,  

 

In de aankomende tijd voeren wij voor een lange periode verschillende werkzaamheden uit bij u in de 
buurt. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden, de hinder, de omleidingsroutes en een bijlage 
met een voorlopig overzicht van de werkzaamheden.   
 
Aanleg tijdelijke weg (bypass) en tijdelijk viaduct 
Op 16 april zijn we gestart met de grondwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de tijdelijke weg 
tussen het Julianaplein en het Europaplein. Deze werkzaamheden vinden plaats tot halverwege juli 2018. 
Op 23 april starten we met de bouw van het tijdelijk viaduct tussen de afrit Hereweg en de oprit naar de 
N7 (zie afbeelding 1). Over dit tijdelijke viaduct komt uiteindelijk de tijdelijke weg te liggen. Door de 
tijdelijke weg kan het verkeer blijven rijden tijdens de bouw van de nieuwe ringweg.  
 
Werkzaamheden plus hinder 
In de bijlage leest u een voorlopig overzicht van de werkzaamheden, de hinder en wanneer wij welke weg 
afsluiten. Op bepaalde momenten voeren wij in de nacht werkzaamheden uit. Overdag mogen de op- en 
afritten niet worden afgesloten in verband met de bereikbaarheid van de stad. De werkzaamheden 
kunnen geluidshinder veroorzaken.  
 
Omleidingsroutes  
Tijdens de werkzaamheden aan het tijdelijk viaduct is de afrit Hereweg richting Kempkensberg 
(verbindingsweg naar DUO) ‘s nacht afgesloten. Daarnaast is er één rijstrook op de Hereweg afgesloten, 
hier worden verkeersregelaars ingezet. Tijdens de grondwerkzaamheden en het asfalteren in de nacht is 
de oprit N7 Hereweg afgesloten. Op de volgende pagina staat een afbeelding met daarop de afsluitingen 
in het rood en de omleidingsroute voor de afsluiting afrit Hereweg richting Kempkensberg in het groen. 
De blauwe vlakken geven een indicatie van de bouwlocaties van de grondwerkzaamheden aan. De 
omleiding tijdens de grondwerkzaamheden wordt aangegeven op de borden.  
 
 
 
 
 
 

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 

 

Hinder  i.v.m. werkzaamheden Hereweg   

Groningen, 19 april 2018   
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Afbeelding 1 

 
Actuele informatie  
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud van de planning. Meer informatie over deze 
werkzaamheden en de actuele planning  leest u op 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? Meldt u zich dan via de website aan voor de nieuwsbrief.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

 

 

http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden
http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden
mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
http://www.aanpakringzuid.nl/
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Bijlage voorlopig overzicht van de werkzaamheden 

 
 

Periode/data* Locatie Werkzaamheden Hinder 

23, 24, 25 april 
2, 3, 4 en 5 mei  
19:00- 06:00 uur 
‘s nachts 

Tussen afrit Hereweg 
en oprit N7   

▪ Funderingspalen 
inschroeven  

Geluidshinder: 
▪ Inschroeven funderingspalen 
▪ Van machines   

Verkeershinder: 
▪ Afrit Hereweg naar 

Kempkensberg afgesloten  
▪ Eén rijstrook op de Hereweg 

afgesloten  

30 april, 1,4,7 en 
8 mei  
22:00 – 06:00 uur 
‘s nachts 

Oprit N7 vanaf 
Hereweg tot  
fietstunnel bij 
zwembad De  
Papiermolen   

▪ Grondwerkzaamheden 
▪ Asfalteren 

Geluidshinder: 
▪ Van machines 
▪ Asfalt frezen 

Verkeershinder: 
▪ Oprit N7 Hereweg afgesloten  

1 mei 
22:00 – 06:00 uur 
‘s nachts  
 

Afrit Hereweg ▪ Verwijderen portaal  Geluidshinder: 
▪ Van machines  

Verkeershinder: 
▪ Omleidingsroute  
▪ Afrit Hereweg afgesloten  


