
 
Combinatie Herepoort is bezig met de ombouw van de zuidelijke ringweg. Binnenkort starten we met 

de herinrichting van de Vondellaan. De Vondellaan richten we ook opnieuw in. 

 

Werkzaamheden 

We pakken de werkzaamheden aan de 

Vondellaan in gedeeltes op. We starten 

met het kappen van bomen aan de 

Vondellaan. Deze werkzaamheden vinden 

plaats van maandag 7 maart t/m 

donderdag 10 maart 2022 tussen 10.00 

uur en 16.00 uur. De bomenkap is nodig 

om proefsleuven te graven, zodat we 

daarna veilig kabels en leidingen kunnen 

leggen. We kappen bomen vanaf het begin 

van de Vondellaan/Henriëtte Roland 

Holststraat tot iets voorbij de rotonde met 

de Van Iddekingeweg. Zie het kaartje 

hiernaast voor de precieze locatie. De 

kettingzagen, snipperaars, stobbenfrezen 

en grote voertuigen (kranen) veroorzaken 

kortdurende (geluids)hinder. Bij de 

herinrichting van de Vondellaan planten we later weer bomen terug.  

 

Parkeerverbod 

In dezelfde periode geldt in dit gebied een parkeerverbod tussen 06.00 uur en 16.00 uur (met 

uitzondering van de schuine parkeervakken ter hoogte van de Vondellaan huisnummer 31 t/m 61). 

Verkeerregelaars begeleiden in die periode het verkeer.  

Aan de bewoners van dit pand 
 

Bomen kappen Vondellaan 

   

 

 

 

 
Groningen, 22 februari 2022   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Bomen kappen Vondellaan 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2479 
  
  

 Geachte heer/mevrouw,  
 
Combinatie Herepoort is bezig met de ombouw van de zuidelijke ringweg. De Vondellaan gaan we ook 

opnieuw inrichten. 

 

Werkzaamheden 

We pakken de werkzaamheden aan de Vondellaan in gedeeltes op. We starten met het kappen van bomen 

aan de Vondellaan. Dit is nodig om proefsleuven te graven, zodat we daarna veilig kabels en leidingen kunnen 

leggen. We kappen bomen vanaf het begin 

van de Vondellaan (vanaf de Brailleweg) tot 

aan de rotonde met de Van Iddekingeweg. 

 

Bomen kappen 

Deze werkzaamheden vinden plaats van 

maandag 7 maart t/m donderdag 10 maart 

2022 tussen 10.00 en 16.00 uur. In deze 

periode geldt een parkeerverbod. Het 

verkeer zal in die periode door 

verkeersregelaars begeleid worden. De 

kettingzagen, snipperaars, stobbenfrezen en 

grote voertuigen (kranen) veroorzaken, 

kortdurende, (geluids)hinder. 

 

 

 

 

Informatiebijeenkomst 

Graag lichten we deze werkzaamheden aan u toe. We nodigen u daarom graag uit voor een digitale 

informatiebijeenkomst op dinsdag 1 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst 

informeren we u over de werkzaamheden. Ook is er voldoende gelegenheid om uw vragen te beantwoorden. 

Aanmelden kan tot en met 28 februari via (Kim link vragen) 

 

Vervolg 



 

 

Digitale informatiebijeenkomst 

We nodigen u graag uit voor een digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 1 maart van 19.30 uur 

tot 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over de werkzaamheden en de 

stremmingen. Ook is er voldoende gelegenheid om uw vragen te beantwoorden. Aanmelden kan t/m 

maandag 28 februari via www.aanpakringzuid.nl/bijeenkomst-vondellaan. 

 

Vervolg 

Later dit jaar nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst op locatie. We willen u dan 

informeren over de totale herinrichting van de Vondellaan en de werkzaamheden die de komende 

jaren nog gaan volgen.  

 
Actuele informatie 

De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 

de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. Meer informatie over de afsluitingen: 

www.operatiejulianaplein.nl.  

 

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 Operatie Julianaplein of blijf op 

de hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.  

 

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Bert Kramer,  
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