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Geachte heer, mevrouw,  

 
Al enige tijd zijn wij bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe zuidelijke ringweg. Op 
16 april starten we met de aanleg van de tijdelijke weg tussen het Julianaplein en het Europaplein. Deze 
tijdelijke weg is nodig om de bouw van de verdiepte ligging mogelijk te maken en komt op de noordbaan 
van de zuidelijke ringweg en op het talud (de huidige schuine helling). In deze brief leest u meer over de 
werkzaamheden die we deels ’s nachts uitvoeren. In de bijlage is een voorlopig overzicht van de 
werkzaamheden en de hinder opgenomen. 
 
De tijdelijke weg (bypass) verdiepte ligging 
Op dit moment zijn wij al bezig met het verbreden van de huidige viaducten tussen het Julianaplein en het 
Europaplein, dit noemen we de tijdelijke viaducten. Deze worden onderdeel van de tijdelijke weg 
verdiepte ligging. Door de aanleg van de tijdelijke weg kan het verkeer blijven rijden tijdens de bouw van 
de verdiepte ligging ringweg zuid.  
 
We leggen de tijdelijke weg in fases aan: 

1. Eerst brengen we de grondlichamen aan, deze bestaat uit (verstevigde) grond; 
2. Daarna brengen we de riolering, wegfundering en het asfalt aan; 
3. Vervolgens komen de nieuwe lijnen en markering op de weg en plaatsen we de geluidschermen 

en barries. 
 
Op pagina 2 ziet u twee afbeeldingen. Op afbeelding 1 ziet u waar de grondlichamen komen te liggen 
langs de ringweg en op afbeelding 2 ziet u waar de tijdelijke weg straks langs loopt.  
 
Hinder 
Tijdens de bouw van de tijdelijke weg rijdt er meer bouwverkeer in de omgeving van de ringweg. Om de 
veiligheid van de omgeving te waarborgen zetten wij verkeersregelaars in. Op bepaalde momenten 
voeren wij in de nacht de werkzaamheden uit. Dit doen we voor het waarborgen van de veiligheid van de 
omgeving en onze medewerkers. De werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken.  
 
Omleidingsroutes  
Tijdens het aanleggen van de bypass worden er verschillende omleidingsroutes gemaakt om de veiligheid 
van de omgeving, de werknemers en het verkeer te waarborgen. Deze omleidingsroutes worden vooraf 
aan de werkzaamheden op de gele borden langs de weg aangeven.  

 

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 

 

Aanleg tijdelijke weg (bypass) verdiepte ligging  

Groningen, 16 april 2018   
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Afbeelding 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 werkzaamhedenoverzicht:  

 
*De werkzaamheden zijn overdag, tussen 07.00 en 19.00 uur, tenzij anders aangegeven.  
 

Periode/data* 
 Locatie Werkzaamheden Hinder 

16 april t/m  
Halverwege juli  

Meerdere locaties: 
▪ Europaweg tot Oude 

Winschoterdiep 
▪ Oude Winschoterdiep 

t/m Meeuwerderbaan 
▪ Esperantolaan 
▪ Waterloolaan tot 

Hereweg 
▪ Hereweg tot 

fietstunnel bij de 
papiermolen  

Aanleggen en ingebruikname 
tijdelijke weg verdiepte 
ligging: 
▪ Grondlichamen 
▪ Grondwerk 
▪ Wegfundering 
▪ Asfalt 
▪ Markering/belijning 
▪ Barriers 
▪ Geluidschermen 

Geluidshinder: 
▪ Van machines 

 

Verkeershinder: 
▪ Meer bouw/ 

vrachtverkeer 

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

Oprit N7 vanaf Hereweg 
tot  fietstunnel bij de 
papiermolen   

▪ Grondwerkzaamheden  
▪ Asfalteren 

Geluidshinder: 
▪ Van machines 
▪ We frezen asfalt 

Verkeershinder: 
▪ Oprit N7 Hereweg 

dicht  

1 mei 
22:00 – 06:00 uur 
S ’nachts  
 

Op de N7 ter hoogte van 
TKP 

▪ Verwijderen portaal  Geluidshinder: 
▪ Van machines  

Verkeershinder: 
▪ Omleidingsroute  

2 mei 
22:00 – 06:00 
S’nachts 

Oprit Europaweg  ▪ Verwijderen portaal  Geluidshinder:  
▪ Van machines 

Verkeershinder: 
▪ Parallelweg 

Europaweg dicht  

2 ,3, 4 en 7 mei  
22:00 – 06:00 uur  
S ‘nachts 

Oprit Europaweg  ▪ Grondwerkzaamheden 
▪ Asfalteren 

 

Geluidshinder: 
▪ Van machines 
▪ Wegfrezen asfalt 

Verkeershinder: 
▪ Oprit Europaweg 

dicht  
▪ Omleidingsroute 


