
 

 

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief geven we u 
een update van de werkzaamheden die we de komende tijd uitvoeren. 
 
Werkzaamheden viaduct Paterswoldseweg 
De afgelopen periode zijn we bezig geweest met de nieuwe landhoofden van het viaduct. Dit is de 
fundering van het viaduct en zijn de steunpunten waar straks de liggers op komen te liggen. Nu de 
landhoofden af zijn gaan we verder met het aanvullen van de fundering. Eind oktober plaatsen we de 
leggers van het viaduct, hiervoor komen twee grote kranen op de Paterswoldseweg te staan. De 
Paterswoldseweg is dan een paar dagen dicht. Verder voeren we betonwerkzaamheden en laswerk 
uit waarna we het dek afbouwen en het riool voor hemelwaterafvoer aanleggen.   
 
In november en december gaan we de grondwal aan de kant van de Muntinglaan en Expositielaan 
verwijderen. Deze grond wordt grotendeels verplaatst naar het gebied achter informatiecentrum 
Paviljoen Ring Zuid. Het transport gaat over de Muntinglaan. 
 
Verleggen kabels en leidingen Muntinglaan en Canadalaan 
Tot het einde van het jaar leggen we kabels en onder de ringweg tussen de Muntinglaan en de 
Canadalaan. De Muntinglaan is in deze periode dicht of minder goed bereikbaar voor autoverkeer, 
maar open voor fietsers en voetgangers. De Canadalaan is tussen de Laan van de Vrede en de 
Distributiestraat alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. 
 
Hinder 
Het plaatsen van de liggers geeft hinder op het gebied van bereikbaarheid. De omleidingsroute voor 
autoverkeer vanuit Corpus den Hoorn richting het centrum loopt via de Van Iddekingeweg, de 
Vondellaan en de Parkweg. De omleidingsroute van het centrum richting Corpus den Hoorn gaat via 
Parkweg, de Brailleweg, de Vondellaan en de Van Iddekingeweg. Fietsers en voetgangers kunnen de 
onderdoorgang bij Gyas, tussen Laan van de Vrede en Muntinglaan gebruiken. 
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Afbeelding: Werkzaamheden rondom Paterswoldseweg 
 
Parkeerplekken 
Tot 1 maart 2022 zijn de parkeerplekken langs de eerste honderd meter van de Laan van de Vrede 
afgesloten. Combinatie Herepoort heeft een aantal parkeerplekken beschikbaar bij Laan van de 
Vrede 1. Deze kunt u gebruiken totdat de reguliere parkeerplekken langs de weg weer open gaan.  
 
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 
Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket 
Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of www.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 Julianaplein 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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Werkzaamhedenoverzicht 
In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: 
nacht- en zondagwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot en 
met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer 

    

Oktober tm 
december 

Beton werkzaamheden 

Maandag 
tm 
zaterdag 
overdag 

Geluid van 
machines en 
bouwverkeer 

- 

29 oktober tm 1 
november 
 
Reserveweekend: 
26 november tm 
29 november  

Plaatsen liggers op het 
viaduct 

Deels in 
het 
weekend 

Geluid van 
machines en 
bouwverkeer 

Paterswoldseweg en 
Muntinglaan ter hoogte 
van het viaduct dicht 
 
N7 Van het Julianaplein 
naar het Vrijheidsplein 
dicht 

November tm 
december 

Verwijderen en 
aanbrengen 
voorbelasting 

Overdag 
Geluid van 
vrachtverkeer 

- 


