
 

 
Combinatie Herepoort werkt in uw omgeving aan 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.  
 
Werkzaamheden met geluidshinder 
Ter hoogte van het viaduct boven de botrotonde Gotenburgweg/Osloweg gaan we op de zuidelijke rijbaan van 
de ringweg een stuk asfalt vernieuwen. Het verwijderen van het oude asfalt doen we van woensdag 2 februari 
t/m woensdag 9 februari op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Een deel van de werkzaamheden gebeurt 
boven de botrotonde. Daarvoor sluiten we de botrotonde af voor verkeer van zuid naar noord in de nacht van 
4 februari 06.00 uur op 5 februari 06.00 uur. Het verwijderen van asfalt geeft geluidshinder voor de omgeving. 
 
Voor de bouw van de nieuwe oprit en afrit langs de Oude Skivijver gaan we palen heien aan de oostkant van 
het Europaplein, ten zuiden van de ringweg. Op deze palen maken we vervolgens een nieuw viaduct, waar de 
nieuwe oprit en afrit elkaar gaan kruisen. Het palen heien doen we van maandag 7 februari t/m vrijdag 18 
februari op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Het heien van palen geeft geluidshinder voor de omgeving.  
 
Voor de bouw van het nieuwe Europaplein gaan we in februari verder met damwandplanken  
intrillen en palen heien in de middenberm van de Europaweg, aan de noordkant van het Europaplein. In de 
brief met kenmerk ARZ-COR-SYS-2431/2432 is het nachtelijke heien van palen in de middenberm aangekondigd 
van 7 op 8 februari en 8 op 9 februari. Deze planning is gewijzigd naar de nacht van 16 februari 20.00 uur tot 17 
februari 06.00 uur en de nacht van 17 februari 20.00 uur tot 18 februari 06.00 uur. 
 
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. 
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Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht 
In onderstaand overzicht vindt u de planning van de werkzaamheden, de mogelijke overlast en de 
bijbehorende stremmingen en omleidingsroutes. 
 

 
Wanneer 

   

Omleidingsroute 

Woensdag 2 februari t/m 
woensdag 9 februari  
 
Verwijderen oud asfalt op 
zuidelijke rijbaan van 
ringweg 
 

Op werkdagen 
tussen 07.00 uur 
en 19.00 uur 
 
Van vrijdag 4 
februari 06.00 uur 
tot zaterdag 5 
februari 06.00 uur 

Het 
verwijderen 
van asfalt 
geeft 
geluidshinder 

Van vrijdag 4 februari 
06.00 uur tot 
zaterdag 5 februari 
06.00 uur: 
botrotonde 
Gotenburgweg/Oslow
eg afgesloten voor 
verkeer van zuid naar 
noord 

Verkeer vanuit Westerbroek 
richting Driebond wordt 
omgeleid via de 
Bornholmstraat en de 
Sontbrug óf via de oprit Kieler 
Bocht, knooppunt 
Euvelgunne en knooppunt 
Meerstad. 
 
Verkeer vanuit Westerbroek 
richting Drachten/Assen 
wordt omgeleid via de oprit 
Kieler Bocht, knooppunt 
Euvelgunne en knooppunt 
Meerstad. 

Maandag 7 februari t/m 
vrijdag 18 februari  
 
Heien palen aan oostkant 
van Europaplein, ten zuiden 
van ringweg 

Op werkdagen 
tussen 07.00 uur 
en 19.00 uur 

Het heien van 
palen geeft 
geluidshinder 

n.v.t. n .v.t. 

Dinsdag 15 februari 22.00 
uur t/m woensdag 16 
februari 06.00 uur 
RESERVE: 
Dinsdag 22 februari 22.00 
uur t/m woensdag 23 
februari 06.00 uur 
 
Leggen liggers boven 
botrotonde 
Gotenburgweg/Osloweg 

In de nacht n.v.t. 

Botrotonde 
Gotenburgweg/Oslow
eg afgesloten voor 
verkeer (afsluiting 
loopt vanaf de 
Bergenweg tot aan 
rotonde Kieler Bocht) 

Verkeer wordt omgeleid via 
omleidingsroutes zoals op 
bebording aangegeven. 

Woensdag 16 februari 
20.00 uur tot donderdag 
17 februari 06.00 uur 
EN: 
Donderdag 17 februari 
20.00 uur tot vrijdag 18 
februari 06.00 uur 
 
Heien palen middenberm 
Europaweg ter hoogte van 
noordkant Europaplein 

In de nacht 
Het heien van 
palen geeft 
geluidshinder 

Eén rijstrook van de 
noordelijke rijbaan 
van de ringweg 
afgesloten vanaf 
aansluiting 
Stettinweg tot 
Europaplein 
 
Oprit van Stettinweg 
naar zuidelijke 
ringweg richting 
Julianaplein 
afgesloten 

Verkeer vanuit Westerbroek 
richting Assen/Drachten 
wordt omgeleid via de oprit 
Kielerbocht, knooppunt 
Euvelgunne en knooppunt 
Meerstad. 
 
Verkeer vanuit Driebond 
richting Assen/Drachten 
wordt omgeleid via 
knooppunt Meerstad. 


