
 
In het weekend van vrijdag 26 november 22.00 uur tot maandag 29 november 06.00 uur gaan we ter 
hoogte van de Meeuwerderbaan het asfalt op de noordelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg 
repareren. In deze brief informeren we u over de planning en de hinder van deze werkzaamheden. 
 
Asfaltreparatie 
Het asfalt op de noordelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg is ter hoogte van de Meeuwerderbaan 
beschadigd. Een deel van het asfalt gaan we repareren, deels komt er nieuw asfalt. De precieze locatie 
van de werkzaamheden is te zien op het kaartje hieronder. Om onder andere deze 
asfaltwerkzaamheden te kunnen uitvoeren, is de zuidelijke ringweg vanaf knooppunt Euvelgunne tot 
aan de afrit Hereweg het hele weekend afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden voeren we deels 
in de nacht uit. De planning en hinder staan in het werkzaamhedenoverzicht onderaan deze brief.  
 

 
 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Nachtelijke asfaltreparatie zuidelijke ringweg november 2021 

Groningen, 24 november 2021    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Nachtelijke asfaltreparatie zuidelijke ringweg november 2021 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2367 
  
   Geachte heer/mevrouw,  



De asfaltwerkzaamheden veroorzaken geluidshinder voor direct omwonenden. We proberen de 
werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uit te voeren. We snappen dat het desondanks erg vervelend 
is en vragen hiervoor uw begrip. Indien de werkzaamheden uitlopen, melden we dit op onze website. 
Wilt u direct op de hoogte worden gehouden als de werkzaamheden uitlopen? Meld u dan aan voor 
onze SMS-service via https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuwbrief-
sms/abonnementenservice/aanmelden/ 
 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief 
Zuiderplantsoen. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
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

 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

 
 
 
 
 
Werkzaamhedenoverzicht 

 
 

Wanneer 
   

   

Vrijdag 26 
november 22.00 
uur tot in de loop 
van zondag 28 
november 

Herstelwerkzaa
mheden asfalt 

Overdag en in 
de nacht 

Bouwverkeer, 
machines en 
bouwlampen 

Noordelijke rijbaan N7 
afgesloten voor  
verkeer vanaf  knooppunt 
Euvelgunne tot aan afrit 
Hereweg 

Zondag 28 
november  

Verwijderen 
oud asfalt 

Overdag tot 
19.00 (uitloop 
tot later in de 
avond mogelijk) 

Frezen asfalt 

Noordelijke rijbaan N7 
afgesloten voor  
verkeer vanaf  knooppunt 
Euvelgunne tot aan afrit 
Hereweg 

Zondag 28 
november 19.00 
uur tot maandag 
29 november 
06.00 uur 

Aanbrengen 
nieuw asfalt 

In de nacht 
Machines en 
bouwlampen 

Noordelijke rijbaan N7 
afgesloten voor  
verkeer vanaf  knooppunt 
Euvelgunne tot aan afrit 
Hereweg 
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