
 
Combinatie Herepoort werkt deze zomer in uw omgeving aan de verbreding van de zuidelijke 
ringweg. Hiervoor is het onder andere nodig de zuidelijke ringweg zeven weken af te sluiten. In deze 
brief leest u meer over deze werkzaamheden en de hinder die u kunt verwachten. Binnenkort 
ontvangt u een informatiepakket met onder andere kaartjes met rijroutes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsluitingen zuidelijke ringweg 
De zuidelijke ringweg wordt in twee fasen afgesloten:  

1. De zuidelijke rijbaan (richting Hoogezand): afgesloten van maandag 11 juli t/m vrijdag 26 
augustus, van Europaweg tot knooppunt Euvelgunne. 

2. De noordelijke rijbaan (richting Drachten): afgesloten van vrijdag 8 juli tot maandag 29 
augustus, van knooppunt Euvelgunne tot de Europaweg.  

Op de volgende pagina vindt u twee afbeeldingen waarin de perioden van de afsluitingen staan 
afgebeeld.  
 
De afsluiting is nodig voor verschillende werkzaamheden. Zo gaan we het viaduct van het 
Europaplein volledig afronden, waarna deze grotendeels in gebruik kan worden genomen. Ook 
verbreden we de zuidelijke ringweg tussen de Hoge Euvelgunnerbrug en de Europaweg. Hier komt 
een nieuwe asfaltlaag. We verwijderen en vervangen het bestaande asfalt, de middenberm, de 
verlichting en de portalen (constructies voor de verkeerborden boven de weg). Ter hoogte van de 
Kieler Bocht werken we het talud en de vluchtstrook verder af. 
 
Het doorgaande verkeer op de oostelijke ringweg kan wel richting Hoogezand. De bedrijventerreinen 
zijn bereikbaar via de Europaweg. 
 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 
 
Werkzaamheden verbreding zuidelijke ringweg zomer 2022 

Groningen, 24 juni 2022    
 
Onderwerp:  
fffffVervangen  

Werkzaamheden verbreding zuidelijke ringweg zomer 2022 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2590 
  
   Geachte heer/mevrouw,  

Informatiebijeenkomst op maandag 27 juni 

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op onze werklocatie aan 
de Osloweg 129 (Groningen). U bent van harte welkom tussen 16.00 uur en  
19.30 uur. Wij gaan graag met u in gesprek over de werkzaamheden, en u kunt 
bouwtekeningen en impressies bekijken. Natuurlijk beantwoorden wij graag al uw 
vragen.  

Tot dan! 



 
 

 
 

Afsluiting Bergenweg 
De Bergenweg is afgesloten van maandag 8 
augustus tot maandag 22 augustus. In de 
afbeelding hiernaast vindt u de precieze locatie 
van de afsluiting. Vanaf dit deel van de 
Bergenweg plaatsen we randelementen langs 
de zuidelijke ringweg. 
 
Afsluiting Herningweg 
De Herningweg is voor autoverkeer afgesloten 
van maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 
(zie afbeelding). Fietsers en voetgangers 
kunnen er wel langs. Omliggende bedrijven zijn 
bereikbaar via de Europaweg.  
De Herningweg wordt volledig opnieuw 
ingericht, als voorbereiding op de aansluiting op de nieuwe afrit vanaf de ringweg richting het 

Afsluitingen 
11 juli t/m 26 augustus: 
Europaweg-Euvelgunne (beide richtingen) 

Afsluitingen 
- 8 juli t/m 10 juli  
- 26 augustus tot 29 augustus 

Euvelgunne-Europaweg (richting Julianaplein) 



centrum. Na de zomer starten we met de werkzaamheden aan deze afrit. In november 2022 kan 
deze volledig in gebruik worden genomen. 
 
Hinder omgeving 
Alle werkzaamheden voeren we overdag uit, tussen 07.00 uur en 19.00 uur. U kunt hier geluids-
hinder van ondervinden. Daarnaast zijn er nog enkele nachtafsluitingen (zie de tabel hieronder). 
 
Zo blijft u op de hoogte 
Kijk voor meer informatie over deze afsluitingen en omleidingsroutes op de Slimme kaart van 
Groningen Bereikbaar: www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie.    

• Actuele informatie over het project Aanpak Ring Zuid: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. 

• Aanmelden voor digitale nieuwsbrief Zuiderplantsoen: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 

• SMS-service (bericht bij veranderingen in de planning): www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
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. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht 
In de tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van verkeer.  
 

 

Wanneer 

 

  

Maandag 11 juli (06.00 uur) 
t/m vrijdag 26 augustus 
(22.00 uur)  

Verbreden en opnieuw 
asfalteren van het 
wegdek. 

Overdag 
Zuidelijke rijbaan (van Europaweg 
tot aan knooppunt Euvelgunne) 
afgesloten  

Vrijdag 8 juli (22.00 uur) 
tot maandag 29 augustus 
(06.00 uur) 

Verbreden en opnieuw 
asfalteren van het 
wegdek.  

Overdag  

De noordelijke rijbaan van de 
zuidelijke ringweg (richting 
Drachten) is afgesloten van 
knooppunt Euvelgunne tot aan 
Europaweg. 

Maandag 11 juli (06.00 uur) 
tot maandag 25 juli (06.00 
uur) 

Schoonmaken en 
ophangen van 
randelementen langs de 
ringweg 

Overdag Bergenweg afgesloten. 

 
Maandag 18 juli (06.00 uur) 
t/m vrijdag 26 augustus 
(22.00 uur) 
 

Herningweg: nieuwe 
inrichting  

Overdag  Herningweg afgesloten. 

Zondag 17 juli (20.00 uur) 
tot maandag 18 juli  
(06.00 uur) 

Europaplein: intrillen 
damwandplanken  

‘s Nachts 
Oprit ring, van Europaplein richting 
Drachten afgesloten. 
 

Maandag 15 augustus 
(20.00 uur) tot donderdag 
19 augustus (06.00 uur) 

Verwijderen bekisting en 
ophangen 
randelementen langs de 
ringweg. 

‘s Nachts 

4 nachtafsluitingen van de 
onderdoorgang Bornholmstraat: in 
beide richtingen afgesloten voor 
autoverkeer 

Maandag 11 juli (06.00 uur) 
t/m donderdag 14 juli 
(06.00 uur) 

Hoge Euvelgunnebrug: 
ophangen 
randelementen en 
aansluitingen 
hemelwaterafvoer 
 

Overdag 

Afsluiting tijdelijke weg onder de 
ringweg, tussen de Osloweg en de 
Bergenweg.   
 

Vrijdag 26 augustus  
(22.00 uur) tot maandag  
29 augustus (06.00 uur)   

A28: aanbrengen nieuwe 
asfaltlaag 

Overdag 
A28 tussen Groningen-Zuid en het 
Julianaplein 


