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Geachte heer, mevrouw,
Combinatie Herepoort is in uw omgeving druk bezig met de ombouw van de zuidelijke ringweg. In
deze brief willen we u informeren over de aankomende werkzaamheden, planning en hinder. In het
werkzaamhedenoverzicht in de bijlage van deze brief vindt u alle werkzaamheden en de
bijbehorende afsluitingen.
Europaplein
Tijdens vier weekenden in november en december gaan we beide rijbanen van de zuidelijke ringweg
ter hoogte van het Europaplein naar het zuiden verplaatsen. Hierdoor hebben we ruimte aan de
noordkant om het oude viaduct te slopen en het nieuwe viaduct af te bouwen. In het eerste en
tweede weekend verplaatsen we de zuidelijke rijbaan naar het zuiden. Die rijbaan is dan afgesloten
vanaf de afrit Groningen Zuidoost tot aan knooppunt Euvelgunne. Het verkeer op de ringweg vanuit
Drachten richting Hoogezand wordt omgeleid via de afrit Groningen-Zuidoost over de Europaweg
richting knooppunt Westerbroek. In het derde en vierde weekend verplaatsen we de noordelijke
rijbaan naar het zuiden. Die rijbaan is dan afgesloten vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de oprit
Europaweg. Het verkeer op de ringweg vanuit Hoogezand richting Drachten wordt omgeleid via de
oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.
Als de zuidelijke ringweg ter hoogte van het Europaplein is verplaatst naar het zuiden, kunnen we de
noordkant van het oude viaduct gaan slopen. Van vrijdag 10 december 22.00 uur tot maandag 13
december 06.00 uur slopen we de westzijde van het viaduct. De Europaweg is dan afgesloten ter
hoogte van het viaduct van de zuidelijke ringweg voor verkeer vanuit centrum Groningen richting
knooppunt Westerbroek. Van vrijdag 17 december 22.00 uur tot maandag 20 december 06.00 uur
slopen we de oostzijde van het viaduct. De Europaweg is dan afgesloten ter hoogte van het viaduct
van de zuidelijke ringweg voor verkeer vanaf knooppunt Westerbroek richting centrum Groningen.
Ook gaan we in deze weekenden damwanden intrillen voor het nieuwe viaduct.
Op de plek van de oude Lübeckweg komt in de eindsituatie een viaduct. Hier loopt de nieuwe oprit
van de Bornholmstraat naar de zuidelijke ringweg straks onder de nieuwe afrit van de zuidelijke
ringweg naar de Europaweg door. Op 15 november starten we met de bouw van dit nieuwe viaduct.
Omdat de ondergrond daar zwak is, maken we een fundering van heipalen. Dit duurt tot en met 24

december. Het heien gebeurt alleen op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Het fietspad langs
de Lübeckweg blijft open tijdens het heien.
Osloweg, Bergenweg en Gotenburgweg
In verband met renovatiewerkzaamheden aan de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Bergenweg,
zijn de parkeervakken onder de ringweg afgesloten vanaf 1 november 2021 tot mei 2022. De
Bergenweg zelf is afgesloten vanaf de Bornholmstraat tot de Uppsalaweg tussen 8 november en 24
december 2021.
Tijdens de weekendstremming van de zuidelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg van 12 november
tot 15 november gaan we damwandplanken intrillen langs de zuidelijke ringweg ter hoogte van de
botrotonde Gotenburgweg/Osloweg. Dit doen we ter voorbereiding op de verbreding van de
zuidelijke ringweg.
Gedurende vier nachtafsluitingen tussen 16 november en 20 november voeren we
renovatiewerkzaamheden aan het Beneluxviaduct uit ter hoogte van de onderdoorgang
Osloweg/Bergenweg. In de eerste twee nachten is de noordzijde van de onderdoorgang (de
Osloweg) afgesloten voor autoverkeer. Verkeer dat van noord naar zuid wil, wordt bovenlangs
omgeleid via de Stettinweg, Sontbrug, Bornholmstraat, Uppsalaweg en Bergenweg richting de
Gotenburgweg. In de volgende twee nachten is de zuidzijde van de onderdoorgang (de Bergenweg)
afgesloten voor autoverkeer. Verkeer dat van noord naar zuid wil, wordt omgeleid via de Osloweg,
Bornholmstraat en Gotenburgweg.
In de nacht van 24 op 25 november gaan we de randelementen van het viaduct boven de botrotonde
Gotenburgweg/Osloweg slopen. De botrotonde is in die nacht afgesloten. Verkeer vanaf de
Winschoterweg richting Driebond wordt omgeleid via de Bornholmstraat en de Sontbrug. Verkeer
vanaf de Gotenburgweg richting Driebond wordt omgeleid via de oprit Kielerbocht, knooppunt
Euvelgunne en knooppunt Meerstad.
In de nacht van 26 op 27 november gaan we een oud portaal van de zuidelijke ringweg ter hoogte
van de botrotonde Gotenburgweg/Osloweg verwijderen en een nieuw portaal aanbrengen. De
zuidelijke rijbaan van de ringweg is dan afgesloten vanaf de afrit Groningen Zuidoost tot aan de afrit
Kielerbocht. Het verkeer op de ringweg vanuit Drachten richting Hoogezand wordt omgeleid via de
afrit Groningen-Zuidoost over de Europaweg richting knooppunt Westerbroek.
Op zaterdag 27 november en zondag 28 november gaan we randelementen verwijderen aan de
noordzijde van het viaduct boven de Europaweg. Op zaterdag is verkeer op de Europaweg ter hoogte
van het viaduct richting knooppunt Westerbroek gestremd. Op zondag is verkeer op de Europaweg
ter hoogte van het viaduct richting centrum Groningen gestremd.
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

Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht
In onderstaand overzicht vindt u de planning van de werkzaamheden en de bijbehorende
stremmingen.

Wanneer

Van maandag 8
november 07.00 uur
tot vrijdag 24
december 15.00 uur
Van vrijdag 12
november 22.00 uur
tot maandag 15
november 06.00 uur
EN
Van vrijdag 19
november 22.00 uur
tot maandag 22
november 06.00 uur

Van 15 november
t/m 24 december
Van dinsdag 16
november 22.00 uur
tot woensdag 17
november 06.00 uur
EN
Van woensdag 17
november 22.00 uur
tot donderdag 18
november 06.00 uur

Van donderdag 18
november 22.00 uur
tot vrijdag 19
november 06.00 uur
EN
Van vrijdag 19
november 22.00 uur
tot zaterdag 20
november 06.00 uur
Woensdag 24
november 20.00 uur
tot donderdag 25
november 06.00 uur

Renovatiewerkzaamhed
en aan de zuidelijke
ringweg ter hoogte van
de Bergenweg
Verplaatsen zuidelijke
rijbaan ter hoogte van
het Europaplein naar het
zuiden
Intrillen
damwandplanken bij
botrotonde Osloweg/
Gotenburgweg op
zaterdag 13 november
Heien palenmatras op de
plek van de oude
Lübeckweg

Renovatiewerkzaamhed
en aan de zuidelijke
ringweg ter hoogte van
de onderdoorgang
Osloweg/Bergenweg

Renovatiewerkzaamhed
en aan de zuidelijke
ringweg ter hoogte van
de onderdoorgang
Osloweg/Bergenweg

Slopen randelementen
ter hoogte van de
botrotonde
Gotenburgweg/Osloweg

Overdag

Het werk aan de
zuidelijke
rijbaan voeren
we overdag en
’s nachts uit
Het intrillen
gebeurt tussen
07.00 uur en
19.00 uur

Beton stralen
geeft
geluidshinder
’s Nachts
veroorzaakt het
frezen van asfalt
geluidshinder
Het intrillen van
damwandplank
en zorgt voor
geluid en
trillingen

Bergenweg afgesloten
voor verkeer tussen de
Bornholmstraat en de
Uppsalaweg

Zuidelijke rijbaan N7
afgesloten voor
verkeer vanaf de afrit
Groningen Zuidoost tot
aan knooppunt
Euvelgunne

Op werkdagen
tussen 07.00
uur en 19.00
uur

Het heien van
palen geeft
geluidshinder

-

‘s Nachts

Beton stralen
geeft
geluidshinder

Osloweg ter hoogte
van onderdoorgang
afgesloten voor
autoverkeer

Beton stralen
geeft
geluidshinder

Bergenweg en
aansluiting met
Uppsalaweg ter hoogte
van onderdoorgang
afgesloten voor
autoverkeer

-

Botrotonde
Gotenburgweg/
Osloweg afgesloten
voor verkeer

‘s Nachts

‘s Nachts

Van vrijdag 26
november 22.00 uur
tot zaterdag 27
november 05.00 uur
Van vrijdag 26
november 22.00 uur
tot maandag 29
november 06.00 uur
RESERVE:
Van vrijdag 3
december 22.00 uur
tot maandag 6
december 06.00 uur

Verwijderen oud portaal
en aanbrengen nieuw
portaal voor de
zuidelijke ringweg ter
hoogte van de
botrotonde
Gotenburgweg/ Osloweg
Verplaatsen noordelijke
rijbaan ter hoogte van
het Europaplein naar het
zuiden
Verplaatsen loopbrug bij
Europaplein van
noordkant naar zuidkant

‘s Nachts

-

Het werk aan de
zuidelijke
rijbaan voeren
we overdag en
’s nachts uit

’s Nachts
veroorzaakt het
frezen van asfalt
geluidshinder

Zaterdag 27
november van 07.00
uur tot 20.00 uur

Verwijderen
randelementen

Overdag

-

Zondag 28 november
van 07.00 uur tot
20.00 uur

Verwijderen
randelementen

Overdag

-

Van vrijdag 10
december 22.00 uur
tot maandag 13
december 06.00 uur

Van vrijdag 17
december 22.00 uur
tot maandag 20
december 06.00 uur

Slopen westzijde van
oude viaduct noordzijde
Europaplein
Intrillen
damwandplanken voor
nieuwe viaduct
noordzijde Europaplein

Slopen oostzijde van
oude viaduct noordzijde
Europaplein
Intrillen
damwandplanken voor
nieuwe viaduct
noordzijde Europaplein

Het slopen van
het oude
viaduct gebeurt
overdag en ’s
nachts
Het intrillen
gebeurt
overdag tussen
07.00 uur en
19.00 uur
Het slopen van
het oude
viaduct gebeurt
overdag en ’s
nachts
Het intrillen
gebeurt
overdag tussen
07.00 uur en
19.00 uur

Zuidelijke rijbaan N7
afgesloten voor
verkeer vanaf de afrit
Groningen Zuidoost tot
aan de afrit Kielerbocht

Noordelijke rijbaan N7
afgesloten voor
verkeer vanaf
knooppunt Euvelgunne
tot aan oprit
Europaweg
Europaweg ter hoogte
van viaduct zuidelijke
ringweg afgesloten
voor verkeer vanuit
centrum Groningen
richting knooppunt
Westerbroek
Europaweg ter hoogte
van viaduct zuidelijke
ringweg afgesloten
voor verkeer vanaf
knooppunt
Westerbroek richting
centrum Groningen

Het intrillen van
damwandplank
en zorgt voor
geluid en
trillingen

Europaweg ter hoogte
van viaduct zuidelijke
ringweg afgesloten
voor verkeer vanuit
centrum Groningen
richting knooppunt
Westerbroek

Het intrillen van
damwandplank
en zorgt voor
geluid en
trillingen

Europaweg ter hoogte
van viaduct zuidelijke
ringweg afgesloten
voor verkeer vanaf
knooppunt
Westerbroek richting
centrum Groningen

