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Hinder vanwege werkzaamheden bij de Esperantokruising
Bert Kramer
ARZ-COR-SYS-0785

Geachte heer, mevrouw,
In de komende periode gaan we vijf nachten op de N7 boven het spoor op de Esperantokruising
hakwerkzaamheden uitvoeren in het beton. Ook zijn we bezig met andere werkzaamheden bij u in de
buurt. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en in de bijlage sturen we een aangepast
overzicht mee van de (nachtelijke) werkzaamheden en de hinder. De planning van deze werkzaamheden
is namelijk veranderd.
Aanleg tijdelijk viaducten voor de noordelijke bypass
Op dit moment zijn we bezig met de bouw van het tijdelijk viaduct bij de Esperantokruising. Over dit
tijdelijke viaduct komt uiteindelijke de noordelijke bypass (de tijdelijke weg) te liggen. Door de aanleg van
deze bypass kan het verkeer blijven rijden tijdens de bouw van de nieuwe ringweg. Eind april starten we
ook met de bouw van een tijdelijk viaduct bij het Winschoterdiep.
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/actuelewerkzaamheden.
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 dan via de website aan voor de nieuwsbrief.
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Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort
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Bijlage voorlopig overzicht van de werkzaamheden

Periode/data*

Locatie

Werkzaamheden

Hinder

7 april
20:00-11:00 uur
11 april
21:00-06:00 uur
14 april
20:00-10:00 uur
18 april
21:00-06:00 uur
21 april
20:00-11:00 uur
S’ nachts
12 april
19:00 -22:00 uur
S ‘avonds

De zuidelijke ringweg
(N7) boven het spoor
bij de
Esperantokruising

Hakwerkzaamheden
in beton

Geluidshinder:
- Hakwerkzaamheden in beton
Verkeershinder:
- Afsluiting van één rijstrook in
beide richtingen op de
zuidelijke ringweg (N7)
tussen Hereweg en
Europaweg

Esperantokruising

Werkzaamheden
tijdelijk viaduct

26 maart – eind
april

Meeuwerderbaan

Sloop van de
voormalige oprit
Oosterpoort

26 maart –
halverwege mei

Esperantokruising

werkzaamheden
tijdelijk viaduct

Geluidshinder:
- Door machines
Verkeershinder:
- Er worden verkeersregelaars
ingezet
Geluidshinder:
- Verwijderen asfalt
- Sloopwerkzaamheden
Verkeershinder:
- Meeuwerderbaan is
afgesloten voor alle verkeer
- Parkeerplaatsen onder de
zuidelijke ringweg (N7)
gedeeltelijk afgesloten
Geluidshinder:
- Door machines
Verkeershinder
- Er worden verkeersregelaars
ingezet

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