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Geachte heer, mevrouw, 

 

Zondag 14 mei 2017 om 19.00 uur begint aannemer Combinatie Herepoort met de herinrichting van 

de Griffeweg / Veemarktstraat. De werkzaamheden duren tot woensdag 24 mei a.s. 06.00 uur. We 

werken deels ook ’s avonds en ’s nachts, wat hinder voor u kan opleveren. De herinrichting maakt 

deel uit van de voorbereidingen op de ombouw van de zuidelijke ringweg: door deze herinrichting zal 

het verkeer beter kunnen doorstromen.  

 

Afsluiting Griffeweg tussen Europaweg en Meeuwerderweg 

Zondag 14 mei 19.00 uur  - woensdag 24 mei 06.00 uur: in beide richtingen afgesloten voor 

autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruikmaken van de fiets- en voetpaden, maar 

kunnen de Griffeweg niet oversteken.  

 

Afsluiting Veemarktstraat tussen Meeuwerderweg en Trompsingel 

Zondag 14 mei 19.00 uur - ca 22.00 uur: afgesloten voor autoverkeer. 

Zondag 21 mei 19.00 uur - woensdag 24 mei 06.00 uur: afgesloten voor autoverkeer. 

 

De komende maanden voeren we meer werkzaamheden uit in uw omgeving die voor u hinder 

kunnen opleveren (zie bijlage). Wij nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst waarin wij u meer 

informatie geven:    Inloopbijeenkomst maandag 8 mei 2017 

‘t Poortershoes, Oosterweg 13 

16.00 uur tot 19.00 uur  

 

U kunt binnenlopen op elk moment dat het u past. Voor De Linie en de Herewegbuurt organiseren 

wij binnenkort ook een inloopbijeenkomst. Mocht u 8 mei niet kunnen, dan bent u daar ook van 

harte welkom. 

Aan de bewoners en bedrijven in 

De Meeuwen en Oosterpoort     

  

     

Groningen,  april 2017   
 
Onderwerp: Inloopbijeenkomst 8 mei 2017 over o.a. werkzaamheden Griffeweg 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-0254 
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Omleidingsroutes 

Alle omleidingsroutes worden met borden aangegeven.  

Voor bewoners omgeving Boermandestraat: de omleiding loopt via Het Hout - Oosterhaven. 

Voor bewoners Barkmolenstraat: de omleiding loopt via Boumaboulevard - Winschoterdiep -  

Europaweg. Op www.aanpakringzuid.nl vindt u een kaart met de omleidingsroutes. 

 

Herinrichting Griffeweg / Veemarktstraat 

De Griffeweg / Veemarktstraat wordt opnieuw geasfalteerd en krijgt een middenberm met 

groenstrook. Bij de Rabobank komt een nieuwe bushalte. Op de kruising met de Meeuwerderweg 

komt de aparte linksafbaan te vervallen. Dit maakt het voor fietsers makkelijker om de Griffeweg 

over te steken.  

De huidige kruising van de Barkmolenstraat / Griffeweg / Boermandestraat wordt omgebouwd tot 

een zogenaamd voorrangsplein. Dit houdt in dat er op de kruising ruimte gemaakt wordt voor auto’s 

die afslaan. Hierdoor heeft het doorgaand verkeer op de Griffeweg minder last van wachtende 

auto’s. Links en rechts van deze kruising komen fietsoversteken. Bovendien wordt het fietspad aan 

de noordkant van de Veemarktstraat tussen Trompsingel en de verbinding naar de Bonte Brug 

verdubbeld. 

 

Meer informatie 

We vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben 

dan kunt u die stellen tijdens de inloopbijeenkomst op 8 mei a.s. of een mail sturen naar 

info@aanpakringzuid.nl Meer informatie vindt u op www.aanpakringzuid.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

 

 

 

Bijlage:  

- globaal overzicht werkzaamheden komende maanden 

  

http://www.aanpakringzuid.nl/
mailto:info@aanpakringzuid.nl
http://www.aanpakringzuid.nl/
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Globale planning Werkzaamheden 
14 mei 2017 t/m 24 mei 2017  Griffeweg / Veemarktstraat 

 14 t/m 24 mei 

 21 t/m 24 mei 

 Griffeweg gestremd van Europaweg tot Meeuwerderweg 

 Griffeweg / Veemarktstraat gestremd van Europaweg tot Trompbrug, incl kruising met 
Meeuwerderweg 
 

Medio / eind juni 2017 Oprit Oosterpoort naar ringweg dicht 

 Hoogstwaarschijnlijk wordt medio / eind juni de oprit Oosterpoort definitief afgesloten, ter 
voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke uitbouw van de ringweg aan de noordkant. 
(deze planning is nog onder voorbehoud). 
 

Eind juli 2017 Afrit  Oosterpoort naar Winschoterdiep dicht 

 Waarschijnlijk wordt eind juli de afrit Oosterpoort definitief afgesloten, ter voorbereiding op 
de aanleg van de tijdelijke uitbouw van de ringweg aan de noordkant. 
(deze planning is nog onder voorbehoud). 
 

Juni – eind 2017 Rioolverleggingen rondom locatie Verdiepte Ligging (VDL) -  voorlopige planning 

 juni t/m augustus 

 

 

 

 

 eind juli – half augustus 

 

 

 

 

 

 augustus – medio oktober 

 

 

 

 oktober – december 

 Aanleg rioolpersleiding in Kempkensberg (DUO), H.L. Wichersstraat en Winschoterdiep 

(rijbaan) 

 Aanleg vrijverval riolering in H.L. Wicherstraat en Meeuwerderbaan 

 

 

 Aanleg rioolpersleiding en  vrijverval riool in spoor en rijbaan Helperzoom en Verl. 

Lodewijkstraat 

 Kruising Helperzoom / Esperantostraat gestremd (geen treinverkeer en  autoverkeer van 

6 – 14 augustus) 

 

 

 Aanleg rioolpersleiding door Oude Winschoterdiep en in Kempkensberg (Sterrebos) 

 Aanleg vrijverval riolering door Oude Winschoterdiep 

 

 

 Boren vrijverval riolering rijbaan Winschoterdiep  

 Boren vrijverval riolering onder N7 

 Afrondende werkzaamheden vrijverval riool en persleiding  

 

Vanaf juli 2017 Voorbereiding aanleg bruggen Hereweg en Esperantokruising voor tijdelijke uitbouw ringweg 

 Voor de tijdelijke uitbouw van de ringweg aan de noordkant wordt de bouw van bruggen 

voorbereid over de Hereweg en over het spoor. 

 

6 augustus t/m 14 augustus 

2017 

Geen treinverkeer, werkzaamheden kruising Esperantostraat / Helperzoom /  

Verl Lodewijkstraat 

  Werkzaamheden aan het spoor (dag en nacht) 

 Persriool onder het spoor door tussen Helperzoom en Verl. Lodewijkstraat / 

H.L. Wichersstraat 

 Hele kruising Helperzoom – Esperantostraat – Verl. Lodewijkstraat gestremd 

 

 


