
 
Combinatie Herepoort werkt deze zomer in uw omgeving aan de verbreding van de zuidelijke ringweg en 
het afbouwen van de nieuwe op- en afrit bij de Stettinweg. Hiervoor is het nodig de zuidelijke ringweg 
langdurig te stremmen. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en de hinder die u kunt 
verwachten.  
 
Informatiebijeenkomst 
Graag lichten wij onderstaande werkzaamheden mondeling aan u toe en beantwoorden we uw vragen. 
Hiervoor nodigen wij u uit voor een digitale informatiebijeenkomst op woensdag 30 juni. Deze digitale 
bijeenkomst houden we in twee rondes: om 16.30 uur en om 19.30 uur. Tot en met dinsdag 29 juni kunt 
u zich aanmelden via www.aanpakringzuid.nl/bijeenkomst-oost. Na uw aanmelding ontvang u een link 
voor de bijeenkomst. 
 
Werkzaamheden 
Het grootste deel van de werkzaamheden in de periode van 12 juli tot 23 augustus bestaat uit 
asfaltwerkzaamheden. We verwijderen het bestaande asfalt van de rijbanen richting Drachten tussen 
knooppunt Euvelgunne en de Bornholmstraat. We verwijderen barriers en verlichting, brengen 
puinbanen, grond en asfalt aan. Ook gaan we oude portalen verwijderen en nieuwe portalen inhijsen. 
Portalen zijn de stalen constructies waaraan de verkeerborden boven de weg hangen. Ten slotte 
plaatsen we barriers en verlichting, en brengen markering aan. We werken in deze periode zowel 
overdag als ’s nachts.  
 
Daarnaast zullen overdag nog werkzaamheden aan het viaduct bij de Bornholmstraat/Osloweg 
plaatsvinden. We gaan betonnen delen verwijderen, asbest saneren, stalen palen inschroeven en een 
tijdelijk damwandscherm intrillen. Deze werkzaamheden voeren we overdag uit en kunnen geluid en 
trillingen veroorzaken. 
 
  

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Werkzaamheden verbreding zuidelijke ringweg en uitnodiging bijeenkomst 

Groningen, 24 juni 2021   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden verbreding zuidelijke ringweg en uitnodiging bijeenkomst 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2195 
  
 

 

 
 Geachte heer, mevrouw,  

http://www.aanpakringzuid.nl/bijeenkomst-oost


Afbeelding: Afsluiting zuidelijke ringweg zomer 2021 

 
 
Verkeershinder 
De zuidelijke ringweg is van maandag 12 juli (06.00 uur) tot maandag 23 augustus (06.00 uur) vanaf 
knooppunt Euvelgunne tot aan de Europaweg afgesloten voor verkeer richting Drachten. Doorgaand 
verkeer kan omrijden via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. In deze periode is ook de 
kruising Stettinweg/Osloweg afgesloten voor al het verkeer. Omliggende bedrijven blijven bereikbaar. 
Daarnaast gelden in een aantal nachten en weekenden aanvullende afsluitingen. Kijk voor meer 
informatie over deze stremmingen en omleidingsroutes op de Slimme kaart van Groningen Bereikbaar: 
www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie.    
 
Nieuwe op- en afrit Driebond 
Sinds november 2020 is bedrijventerrein Eemspoort sneller en eenvoudiger te bereiken via de nieuwe 
op- en afrit bij de Kieler Bocht. Ook bedrijventerrein Driebond krijgt een dergelijke op- en afrit van de 
zuidelijke ringweg ter hoogte van de Stettinweg. Dit betekent dat we de huidige afrit Osloweg definitief 
afsluiten op 12 juli om 06.00 uur. Komende zomer bouwen we de op- en afrit bij de Stettinweg. De 
nieuwe afrit gaat op 23 augustus om 06.00 uur pen voor verkeer. De nieuwe oprit gaat open als de 
werkzaamheden aan het viaduct bij de Gotenburgweg zijn afgerond. Naar verwachting kan de nieuwe 
oprit open op 20 september. 
 
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 
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Wanneer 
  
 

 

Vanaf 12 juli  
om 06.00 uur 

Verwijderen huidige afrit Osloweg 
Definitieve afsluiting huidige afrit Osloweg op 12 
juli om 06.00 uur 

Van 12 juli 
tot 23 augustus 

Aanleggen extra rijstrook richting Drachten 

Zuidelijke ringweg afgesloten voor verkeer 
richting Drachten tussen knooppunt Euvelgunne 
en Europaweg van 12 juli 06.00 uur tot 23 
augustus 06.00 uur 

Van 12 juli 
tot 2 augustus 

Afbouwen op- en afrit Stettinweg 
Kruising Stettinweg/Osloweg afgesloten voor alle 
verkeer van 12 juli 07.00 uur tot 2 augustus 06.00 
uur. Bedrijven blijven bereikbaar. 

Van 12 juli  
tot 6 augustus 

Verwijderen twee oude portalen en 
plaatsen drie nieuwe portalen, verwijderen 
markering, verlichting, barriers en asfalt en 
aanbrengen riolering in de middenberm 

Zuidelijke ringweg afgesloten voor verkeer 
richting Hoogezand tussen Europaweg en 
knooppunt Euvelgunne van 22.00 uur tot 06.00 
uur in de nachten van: 
• 12 juli op 13 juli 
• 19 juli op 20 juli 
• 20 juli op 21 juli 
• 21 juli op 22 juli 
• 22 juli op 23 juli 
• 4 augustus op 5 augustus 
• 5 augustus op 6 augustus 

Van 16 juli 
tot 19 augustus 

Aanbrengen tijdelijk damwandscherm en 
plaatsen liggers viaduct Gotenburgweg 

Voormalige rotondes Gotenburgweg afgesloten 
van: 
• 16 juli 20.00 uur tot 19 juli 06.00 uur 
• 23 juli 20.00 uur tot 26 juli 06.00 uur 
• 29 juli 20.00 uur tot 8 augustus 06.00 uur 
• 11 aug 20.00 uur tot 12 aug 06.00 uur 
• 16 aug 20.00 uur tot 17 aug 06.00 uur 
• 18 aug 20.00 uur tot 19 aug 06.00 uur 

23 augustus - 
Openstelling nieuwe afrit Stettinweg op 23 
augustus om 06.00 uur 

 

Afsluitingen  

De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele 
planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden. Voor een actueel overzicht van de 
verkeerstremmingen en omleidingsroutes in Groningen ga naar: www.groningenbereikbaar.nl/actuele-
verkeersinformatie 
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