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Geachte heer, mevrouw, 

 

De komende periode voeren we werkzaamheden uit bij u in de buurt. De werkzaamheden kunnen hinder 

voor u opleveren. In deze brief leest u meer informatie over de werkzaamheden. 

 

Verleggen kabels, leidingen en riolering 

Vanaf 22 januari tot en met 16 februari werken we in de Meeuwerderbaan aan de riolering. Tegelijkertijd 

verlegt Enexis een aantal kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden is de Meeuwerderbaan tot de 

Meeuwerderweg afgesloten voor autoverkeer en fietsers.  

Voorafgaand aan deze werkzaamheden, kappen we eerst de bomen en struiken tussen de 

Meeuwerderbaan en de (voormalige) toerit naar de zuidelijke ringweg. Dat gebeurt op 22 en 23 januari.   

 

 
 

 

 

 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Hinder i.v.m. werkzaamheden Meeuwerderbaan vanaf 22 januari  

     

Groningen,  11 januari 2018   

 

Onderwerp: Hinder i.v.m. werkzaamheden en afsluiting Meeuwerderbaan  

Contactpersoon: Bert Kramer 

Kenmerk: ARZ-COR-SYS-0633 

   

   

   

https://www30.thinkproject.com/tp30/cs/9f81656ee5c57040/webapp/2244/go.asp#mainlisting/wrdhylErHmNRr_FMYp5EpezBem1XsCeFholigk0XYZI54CaISz2SOeMXmkzGwsZmowGVy0T_KkuVdHshPECyoOqbahRbpyYPxEZDaqZi9iOAjm0S6mKq7cbf728BM8YL4uzpn19MbugPjb4Ydge-x-k8XlCdkPv1FHJDcwHsll7B2lDkH2f-hSqdDRMR1Pzg4eRaSaAVn2J15WkfGae2Ly_rvl46QuBbV7rbYP4xTUiofb5u-F_
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Halverwege februari start sloop van de (voormalige) toerit naar de zuidelijke ringweg 

Voor de aanleg van de tijdelijke weg is het nodig de voormalige toerit naar de zuidelijke ringweg te 

slopen. De werkzaamheden duren ongeveer 8 weken en vinden overdag plaats van 7:00 uur tot 16:00 uur. 

De sloop begint met het wegfrezen van het asfalt, van bovenaan de oprit naar beneden toe. Dit kan 

geluidshinder opleveren. Daarna wordt de oprit van oost naar west ‘afgeknipt’. Dit is een geluidsarme 

methode.   

 

Parkeren en omleidingsroutes 

Vanaf 22 januari tot aan begin april kunt u parkeren onder de N7. Vanaf 12 februari is de parkeerplaats 

onder de N7 gedeeltelijk afgesloten. De zijde aan de H.L. Wichersstraat blijft open en daar kunt u 

parkeren. De omleidingsroute voor auto’s loopt via de Europaweg langs TKP en Barkmolenstraat naar de 

Griffeweg.  

 

Eind maart start grondwerkzaamheden voor de tijdelijke weg 

Eind maart starten we met de bouw van de tijdelijke weg. Daarvoor leggen we een constructie aan van 

een verstevigde grondwal. Deze grondwal is 8 meter breed en 10 meter hoog en sluit aan op de 

bestaande zuidelijke ringweg. Deze werkzaamheden zijn halverwege juni afgerond. De werkzaamheden 

kunnen geluidshinder voor u opleveren en er is kans op stofvorming. De stofvorming proberen we te 

beperken door water over het zand te sproeien.  

Voor deze werkzaamheden gaat eind maart het gouden fietstunneltje tussen de Oosterpoort en De Linie 

definitief dicht. Het Oude Winschoterdiep en de Verlengde Lodewijkstraat zijn de twee alternatieve 

fietsroutes.  

 

Overzicht van de werkzaamheden 

Periode* Locatie Werkzaamheden Hinder  
22 januari – 23 januari Meeuwerderbaan kappen van bomen langs 

de zuidelijke ringweg  
overdag o.a. geluid van 
zaagmachines 

22 januari – juni Meeuwerderbaan verleggen riolering, kabels 
en leidingen 

Meeuwerderbaan is tot 
aan de 
Meeuwerderweg 
afgesloten 

Halverwege februari– 
begin april 

Meeuwerderbaan  de oprit naar de zuidelijke 
ringweg wordt gesloopt 

parkeerplaats onder de 
N7 is gedeeltelijk 
afgesloten en 
geluidshinder door 
wegfrezen asfalt 

halverwege maart – 
halverwege juni 

Meeuwerderbaan en 
Esperantostraat 

grondwerkzaamheden 
voor de tijdelijke weg 

geluidshinder overdag 
o.a. van vrachtwagens 

eind maart Gouden 
fietstunneltje 

 de fietstunnel wordt 
definitief afgesloten 

* Data zijn onder voorbehoud van planning. De actuele planning van deze werkzaamheden leest u op 

www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden. 

 

 
 

http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden
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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 één van onze 

nieuwsbrieven.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
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