Aan de eigenaar en medewerkers
Update werkzaamheden Oost januari/februari 2022

Groningen, 6 januari 2022
Onderwerp:
Update werkzaamheden Oost januari/februari 2022
Contactpersoon:
Bert Kramer
fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-2431
Geachte heer, mevrouw,
Combinatie Herepoort is in uw omgeving druk bezig met de ombouw van de zuidelijke ringweg. In
deze brief informeren we u over de aankomende werkzaamheden, planning en hinder. Een overzicht
van alle werkzaamheden vindt u in de bijlage van deze brief. Voor meer informatie over de
stremmingen kunt u terecht op de website van Groningen Bereikbaar: www.groningenbereikbaar.nl.
Geluids- en trillingshinder
Voor de bouw van het nieuwe Europaplein moeten we in januari en februari damwandplanken
intrillen en palen heien aan de noordkant van het Europaplein. Dit geeft geluids- en trillingshinder
voor de omgeving. Hieronder de planning:
• Maandag 10 januari t/m vrijdag 11 februari op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur:
damwandplanken intrillen en palen heien.
• Maandag 10 januari 20.00 uur tot dinsdag 11 januari 06.00 uur (reservenacht: 11 op 12
januari): palen heien. Dit moet in de nacht in verband met een rijstrookafsluiting van de
zuidelijke ringweg.
• Maandag 7 februari 20.00 uur tot dinsdag 8 februari 06.00 uur (reservenacht: 8 op 9
februari): palen heien. Dit moet in de nacht in verband met een rijstrookafsluiting van de
zuidelijke ringweg.
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, de mogelijke overlast en de bijbehorende stremmingen en omleidingsroutes.

Omleidingsroute

Wanneer
Maandag 10 januari t/m vrijdag 18 februari
Heien palenmatras op plek van oude
Lübeckweg

Maandag 10 januari t/m vrijdag 28 januari
Intrillen damwandplanken en heien palen bij
landhoofden aan noordkant van Europaplein

Maandag 17 januari 06.00 uur t/m vrijdag 4
februari 22.00 uur
RESERVE:
Vrijdag 4 februari 22.00 uur tot vrijdag 11
februari 22.00 uur

Op werkdagen tussen 07.00
uur en 19.00 uur

Het heien van palen
geeft geluidshinder

Op werkdagen tussen 07.00
uur en 19.00 uur

Het intrillen van
damwandplanken
geeft geluids- en
trillingshinder

In de nacht van maandag
10 januari op dinsdag 11
januari (reservenacht: 11
op 12 januari)

Overdag

Het heien van palen
geeft geluidshinder

n.v.t.

Plaatsen bushalte op buitenberm
Europaweg/Boumaboulevard
Maandag 17 januari 22.00 uur tot dinsdag 18
januari 06.00 uur
RESERVE:
Maandag 24 januari 22.00 uur tot dinsdag 25
januari 06.00 uur
Leggen liggers bij botrotonde Bornholmstraat
Maandag 31 januari 22.00 uur tot dinsdag 1
februari 06.00 uur
Aanbrengen tijdelijk leuningwerk boven
botrotonde Bornholmstraat

n.v.t.

n .v.t.

In de nacht van maandag 10 januari
20.00 uur op dinsdag 11 januari 06.00
uur (reservenacht: 11 op 12 januari): één
rijstrook van de zuidelijke ringweg
richting Julianaplein gestremd vanaf
knooppunt Euvelgunne tot Europaplein

n.v.t.

Eén rijstrook van de Europaweg vanuit
centrum richting knooppunt
Westerbroek gestremd ter hoogte van de
Boumaboulevard

n.v.t.

Fietsers en autoverkeer vanaf Kieler Bocht en Driebond richting centrum worden
omgeleid via de Sontbrug en Sontweg

In de nacht

n.v.t.

Botrotonde Bornholmstraat en
Bornholmstraat vanaf botrotonde tot aan
Kotkastraat afgesloten voor verkeer
(inclusief fietsers en voetgangers)

Fietsers vanaf Kieler Bocht en Driebond richting Engelbert/Harkstede worden
omgeleid via de Sontbrug, Bornholmstraat, Lübeckweg, Europaweg,
Winschoterdiep, Van Elmptstraat en Herningweg
Autoverkeer vanaf Kieler Bocht en Driebond richting knooppunt Westerbroek
wordt omgeleid via de Sontbrug, Sontweg en Europaweg.
Autoverkeer vanaf de zuidkant van de botrotonde Bornholmstraat wordt
omgeleid via de Bergenweg, botrotonde Osloweg/Gotenburgweg en de
omleidingsroute voor verkeer vanaf Driebond.

Dinsdag 18 januari 22.00 uur tot woensdag 19
januari 06.00 uur
RESERVE:
Donderdag 20 januari 22.00 uur tot vrijdag 21
januari 06.00 uur
Leggen liggers bij botrotonde Bornholmstraat

Fietsers en autoverkeer vanaf Kieler Bocht en Driebond
richting centrum worden omgeleid via de Sontbrug en
Sontweg.

In de nacht

n.v.t.

Dinsdag 1 februari 22.00 uur tot woensdag 2
februari 06.00 uur

Osloweg vanaf Lage Euvelgunnerbrug tot
botrotonde Bornholmstraat afgesloten
voor verkeer (inclusief fietsers en
voetgangers)

Autoverkeer vanaf Kieler Bocht en Driebond richting
knooppunt Westerbroek wordt omgeleid via de Sontbrug,
Sontweg en Europaweg.

Aanbrengen tijdelijk leuningwerk ter hoogte
van Osloweg

Woensdag 19 januari 20.00 uur tot donderdag
20 januari 06.00 uur
RESERVE:
Dinsdag 25 januari 22.00 uur tot woensdag 26
januari 06.00 uur

In de nacht

n.v.t.

Intrillen damwandplanken en heien palen in
middenberm Europaweg aan noordkant van
Europaplein

Europaweg vanuit centrum richting
knooppunt Westerbroek afgesloten voor
verkeer
Oprit vanaf Europaweg richting
Julianaplein afgesloten voor verkeer

Inrichten tijdelijke verkeerssituatie Europaplein

Maandag 31 januari t/m vrijdag 11 februari

Fietsers vanaf Kieler Bocht en Driebond richting
Engelbert/Harkstede worden omgeleid via de Sontbrug,
Bornholmstraat, Lübeckweg, Europaweg, Winschoterdiep, Van
Elmptstraat en Herningweg.

Op werkdagen tussen 07.00
uur en 19.00 uur
In de nacht van maandag 7
februari op dinsdag 8
februari (reservenacht: 8 op
9 februari)

Het intrillen van
damwandplanken
geeft geluids- en
trillingshinder
Het heien van palen
geeft geluidshinder

In de nacht van maandag 7 februari
20.00 uur op dinsdag 8 februari 06.00 uur
(reservenacht: 8 op 9 februari):
•
Eén rijstrook van de zuidelijke
ringweg richting Julianaplein
afgesloten vanaf aansluiting
Stettinweg tot Europaplein
•
Oprit van Stettinweg naar
zuidelijke ringweg richting
Julianaplein afgesloten

Verkeer vanuit het centrum richting knooppunt Westerbroek
wordt omgeleid via de Sontweg, Bornholmstraat en
Herningweg.
Verkeer vanuit het centrum richting Drachten wordt omgeleid
via de Sontbrug, de Stettinweg en de oprit vanaf de Stettinweg
naar de zuidelijke ringweg.
Verkeer vanaf de Euroborg richting Drachten wordt omgeleid
via de Herningweg, Bornholmstraat, Bergenweg, Osloweg en
de oprit vanaf de Stettinweg naar de zuidelijke ringweg.

n.v.t.

