
 

 
De komende periode gaat Combinatie Herepoort de Waterloolaan opnieuw inrichten. Met deze brief 
informeren wij u over de werkzaamheden, de planning en mogelijke hinder. 
 
Nieuwe inrichting voor de Waterloolaan 
In de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg verandert ook een aantal omliggende 
straten zoals de Waterloolaan. De Waterloolaan blijft net zo breed als nu maar krijgt over de hele 
lengte tweerichtingsverkeer. De maximumsnelheid blijft 30-km/uur en er komen meer 
parkeervakken. Dat betekent ook dat bewoners en bezoekers straks niet meer (half) op de weg 
mogen parkeren. De kruisingen met de Sterrebosstraat en de Verlengde Oosterweg krijgen een 
opvallende rode kleur en er komen zebrapaden om het oversteken makkelijker te maken. Bij de 
Hereweg plaatsen we verkeerslichten zodat het verkeer vanuit de Waterloolaan makkelijker de 
Hereweg kan oprijden. Deze werkzaamheden voeren we vanaf aanstaande maandag 24 juni uit. Als 
bijlage bij deze brief ziet u een afbeelding met de nieuwe inrichting van de Waterloolaan. 
 
Later, richting het einde van de ombouw van de zuidelijke ringweg, krijgt de Waterloolaan de 
definitieve inrichting. Die inrichting past bij de sfeer van het Zuiderplantsoen en hiermee wordt de 
verbinding tussen het Sterrebos en de Herewegbuurt weer hersteld. 
 
Maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan 
Vanuit de Herewegbuurt komen klachten over sluipverkeer na het afsluiten van de oprit Oosterpoort 
naar de zuidelijke ringweg. Er ligt een plan bij de gemeente Groningen om een aantal 
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verkeersmaatregelen te nemen tegen het sluipverkeer. Zodra de gemeente deze plannen heeft 
goedgekeurd, voeren we deze maatregelen uit. U ontvangt hierover dan bericht. 
 
Samen met Wijkcomité en bewoners 
Zowel de maatregelen tegen sluipverkeer als het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de 
Waterloolaan zijn gemaakt in nauwe samenwerking met het Wijkcomité Herewegbuurt en een aantal 
bewoners uit verschillende straten. In de plannen hebben we hun ideeën en aandachtspunten zoveel 
mogelijk verwerkt. Deze plannen hebben we tijdens een informatiebijeenkomst op 6 juni in MFC De 
Stroming toegelicht. 
 
Hinder 
In de periode dat wij in de Waterloolaan werken kunt u te allen tijde uw woning bereiken via de 
stoep. Als wij niet aan het werk zijn, kunnen direct aanwonenden hun woning met de auto bereiken 
voor laden en lossen. Hierbij is het van belang dat er in de ochtend geen auto meer geparkeerd staat 
in de Waterloolaan, zodat de werkzaamheden door kunnen gaan. Heeft u een specifieke vraag over 
de bereikbaarheid van uw woning, dan denken wij graag met u mee. Zie onderaan deze brief onze 
contactgegevens. 
 
Planning 
In de bijlage van de brief  ziet u de planning van de werkzaamheden. Deze voeren we uit op 
werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Op zaterdag 13 juli is een reservedag ingepland. Uiterlijk op 
maandag 26 augustus is de herinrichting klaar en rijdt het verkeer in twee richtingen over de 
Waterloolaan. 
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: 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? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Zuiderplantsoen of blijf op de 
hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Bijlage 1: Planning werkzaamheden Waterloolaan  
 

Periode Werkzaamheden Hinder 

Maandag 24 juni tot en met 
vrijdag 28 juni – tussen 07.00 
en 19.00 uur 

Voorbereidende 
werkzaamheden: stoepranden 
verwijderen, één boom kappen 
op kruising 
Waterloolaan/Hereweg 

- 

Maandag 1 juli tot en met 
vrijdag 12 juli – op werkdagen 
tussen 07.00 en 17.00 uur 

Asfalt en bestrating 
verwijderen, 
graafwerkzaamheden, 
asfalteren en bestraten 

Waterloolaan afgesloten voor 
doorgaand verkeer van 
maandag 1 juli 09.00 uur tot 
vrijdag 12 juli 20.00 uur. Direct 
aanwonenden kunnen buiten 
werktijden woning bereiken 
met auto voor laden en lossen. 
Graag voor maandag 1 juli 
09.00 uur uw auto verplaatsen. 

Zaterdag 13 juli – tussen 07.00 
en 17.00 uur 

Reservedag Werkzaamheden bij uitloop 
van planning. Waterloolaan 
tijdens werkzaamheden 
afgesloten. 

Waterloolaan opengesteld zoals in oude situatie 

Maandag 19 augustus – tussen 
07.00 en 19.00 uur 

Aanpassen verkeerslichten ter 
hoogte van Hereweg 

Verkeer kan doorrijden. Halve 
rijbaan afgezet noordzijde 
Waterloolaan 

Dinsdag 20 augustus – tussen 
07.00 en 19.00 uur 

Slijtlaag asfalt aanbrengen Waterloolaan afgesloten van 
09.00 tot 16.00 uur 

Woensdag 21 augustus– 
tussen 07.00 en 19.00 uur 

Aanpassen verkeerslichten en 
aanbrengen markering ter 
hoogte van Hereweg 

Verkeer kan doorrijden. Halve 
rijbaan afgezet noordzijde 
Waterloolaan 

Donderdag 22 augustus – 
tussen 07.00 en 19.00 uur 

Aanpassen verkeerslichten en 
aanbrengen markering ter 
hoogte van Hereweg 

Verkeer kan doorrijden. Halve 
rijbaan afgezet noordzijde 
Waterloolaan 

Vrijdag 23 augustus – overdag 
en ‘s nachts 

Markeringen op de weg 
aanbrengen en afrondende 
werkzaamheden 

Waterloolaan afgesloten van 
08.00 tot 17.00 uur. 
Nachtelijke werkzaamheden 
rond kruising Hereweg. Exacte 
planning volgt. 

Uiterlijk maandag 26 augustus - Waterloolaan opengesteld in twee richtingen 
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