Aan de eigenaar en medewerkers
Verwijderen en plaatsen portalen zuidelijke ringweg

Groningen, 22 juni 2021
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Verwijderen en plaatsen portalen zuidelijke ringweg
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fffffVervangen
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Geachte heer, mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt deze zomer in uw omgeving aan de verbreding van de zuidelijke ringweg.
Onderdeel van deze werkzaamheden zijn het verwijderen van drie portalen en het aanbrengen van vier
nieuwe portalen. Portalen zijn de stalen constructies waaraan de verkeersborden boven de weg hangen.
In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en de hinder die u kunt verwachten.
Portalen
De fundering van twee van de vier nieuwe portalen kunnen we overdag aanbrengen zonder het verkeer
te hinderen. De werkzaamheden aan de overige portalen voeren we in zes nachten uit. Hiervoor zijn
verkeersafsluitingen nodig. Kijk in de tabel bij deze brief voor een overzicht. Het inheien van
funderingspalen kan geluid en trillingen veroorzaken. De werklocaties bevinden zich tussen de
Gotenburgweg en knooppunt Euvelgunne. In de nacht van 28 juni verwijderen we alvast één van de oude
portalen. Tijdelijke bewegwijzering in de berm vervangt dit portaal. Op een later moment plaatsen we de
vier nieuwe portalen op de aangebrachte fundering. Hierover informeren wij u tijdig.
Zomerstremming
Deze zomer werkt Combinatie Herepoort in uw omgeving aan de verbreding van de ringweg en de op- en
afrit bij de Stettinweg. Hiervoor is het nodig de zuidelijke ringweg langdurig te stremmen, namelijk het
gedeelte vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Europaweg. Dit deel is afgesloten voor verkeer richting
Drachten vanaf maandag 12 juli (06.00 uur) tot maandag 23 augustus (06.00 uur). Het verkeer kan deze
zes weken omrijden via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. Uiteraard informeren wij u voor
de start van de werkzaamheden over de planning van de werkzaamheden en de mogelijke hinder.
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 Oost of blijf op de hoogte via onze
SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

Wanneer

21 juni
tot 2 juli

28 juni, 29 juni
en 30 juni

Afsluitingen

Inheien palen voor fundering van twee
nieuwe portalen (overdag, geen
verkeershinder)

Verwijderen van één oud portaal en
inheien palen voor fundering van twee
nieuwe portalen

5 juli, 6 juli
en 9 juli

Inheien palen voor fundering van twee
nieuwe portalen

Juli en augustus
2021

Aanleggen extra rijstrook richting
Drachten, afbouwen op- en afrit
Stettinweg, verwijderen twee oude
portalen en plaatsen vier nieuwe
portalen

-

Zuidelijke ringweg afgesloten in beide
richtingen van knooppunt Euvelgunne tot
Europaweg:
• van 28 juni 22.00 uur tot 29 juni 06.00 uur
• van 29 juni 22.00 uur tot 30 juni 06.00 uur
Zuidelijke ringweg afgesloten richting
Drachten van knooppunt Euvelgunne tot
Europaweg:
• van 30 juni 22.00 uur tot 1 juli 06.00 uur

Zuidelijke ringweg afgesloten richting
Hoogezand van knooppunt Euvelgunne tot
Europaweg:
• van 5 juli 22.00 uur tot 6 juli 06.00 uur
• van 6 juli 22.00 uur tot 7 juli 06.00 uur
RESERVE
Zuidelijke ringweg afgesloten richting
Drachten van knooppunt Euvelgunne tot
Europaweg:
• van 9 juli 22.00 uur tot 10 juli 06.00 uur
Langdurige stremming: zuidelijke ringweg
afgesloten voor verkeer richting Drachten
tussen knooppunt Euvelgunne en
Europaweg van 12 juli 06.00 uur tot 23
augustus 06.00 uur.

