
 

 

 
 
 
Aan de bewoners, eigenaren 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 
In de periode van dinsdag 14 april tot vrijdag 17 april werkt Combinatie Herepoort aan de aanpassing 
van de kruising Hereweg ter hoogte van de onderdoorgang van de zuidelijke ringweg. Deze 
aanpassing is nodig om de verbinding voor het fietsverkeer richting Haren te herstellen. De 
werkzaamheden voeren we uit in drie nachten. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden 
en mogelijke hinder. 
 
Werkzaamheden 
In de nacht van dinsdag 14 april, woensdag 15 april en donderdag 16 april maken we van een deel 
van de busbaan aan de westkant een fiets- en voetpad. We werken in deze nachten van 20.00 uur tot 
06.00 uur. De werkzaamheden bestaan uit het inzagen en verwijderen van asfalt, het verplaatsen van 
verkeerslichten en rood-witte barriers, het aanbrengen van bestrating en belijning en het plaatsen 
van verkeersborden. In de nacht van vrijdag 17 april testen we de aangepaste verkeerslichten. Op 
zaterdag 18 april kunnen fietsers en voetgangers de nieuwe route weer gebruiken. Omfietsen via de 
Papiermolentunnel is dan niet meer nodig. 
 
Hinder 
Het gebruik van machines kan voor geluidshinder zorgen. Voor de werkzaamheden is een aantal 
afsluitingen voor het verkeer nodig. Autoverkeer richting Haren kan tijdens de werkzaamheden geen 
gebruik maken van de Hereweg. Ook de afrit Helpman van de zuidelijke ringweg (voor verkeer vanaf 
het Julianaplein) is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Kijk voor een overzicht van alle 
verkeersafsluitingen op: www.groningenbereikbaar.nl. 
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Waarom werken we 's nachts? 
De werkzaamheden moeten we 's nachts uitvoeren omdat hiervoor de afrit Helpman en een deel van 
de Hereweg moeten worden afgesloten. Door dit ’s nachts te doen, ondervindt het verkeer zo weinig 
mogelijk hinder. We begrijpen dat dit voor u vervelend kan zijn. Daarom proberen de medewerkers 
zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te 
zetten dan strikt noodzakelijk. 
 
Afsluiten Sterrebosstraat  
Het wijkcomité Herewegbuurt heeft aangegeven dat er nog steeds teveel verkeer de Sterrebosstraat 
en de Anna Paulownastraat als sluiproute gebruikt. Bijvoorbeeld om de verkeerslichten op de 
kruising met de Hereweg te ontwijken. Dit is ongewenst en kan tot gevaarlijke situaties leiden. 
Daarom sluiten we de Sterrebosstraat in overleg met het wijkcomité binnenkort af. Dat betekent dat 
autoverkeer vanuit de Sterrebosstraat niet meer rechtsaf de Waterloolaan in mag rijden. Omgekeerd 
kunnen automobilisten de Sterrebosstraat dan niet meer als sluiproute gebruiken. Voor fietsers en 
voetgangers verandert er niets. Voor de afsluiting plaatsen we betonblokken op de weg en passen 
we de belijning en bebording aan. Dit gebeurt in de week van maandag 25 april. 
 
Vragen en klachten 
Graag hadden wij u als omwonenden gezamenlijk geïnformeerd over deze werkzaamheden. De 
geplande informatiebijeenkomst van 17 maart kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Heeft 
u na het lezen van deze brief nog vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan 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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