
 
Combinatie Herepoort werkt komende periode in uw omgeving aan de zuidelijke ringweg en de 
omliggende wegen. Door deze werkzaamheden zijn een aantal straten alleen via een 
omleidingsroute bereikbaar. In deze brief en in de flyer leest u meer over deze werkzaamheden en 
de hinder die u kunt verwachten. Ook nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinder omgeving 
In de tabel op de volgende pagina ziet u een overzicht van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden 
voeren we overdag uit, tussen 07.00 uur en 19.00 uur. U kunt hier geluidshinder van ondervinden. 
Daarnaast zijn er nog enkele nachtafsluitingen. 
 
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. 
 
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 

 

 

Aan de bewoners van dit pand 
 
Werkzaamheden zuidelijke ringweg najaar 2022 

Groningen,  22 augustus 2022    
 
Onderwerp 
august:  
fffffVervangen  

Werkzaamheden zuidelijke ringweg najaar 2022 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2628 
  
   Geachte heer/mevrouw,  

Inloopbijeenkomst op dinsdag 30 augustus 

Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst 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! 

http://www.groningenbereikbaar/
http://www.aanpakringzuid/
mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
http://www.aanpakringzuid.nl/


 

 

Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht 2 september t/m 23 december 2022 
In de tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van verkeer.  
 

Wanneer 

 

  

Vrijdag 2 september (22.00 uur) 
t/m maandag 5 september (06.00 
uur)  

Start herinrichting westzijde 
tussen knooppunt 
Euvelgunne tot aan 
knooppunt Westerbroek . 

Overdag 
en nacht 

Westzijde ringweg vanaf knooppunt 
Euvelgunne tot aan knooppunt 
Westerbroek afgesloten.  

Maandag 5 september (07.00 uur) 
t/m vrijdag 14 oktober (17.00 uur)  

Definitief inrichten 
(asfalteren + belijning).  

Overdag  
Onderdoorgang Bornholmstraat 
afgesloten.  

Vrijdag 16 september (22.00 uur) 
t/m maandag 19 september (06.00 
uur) 

Afrondende 
werkzaamheden knooppunt 
Westerbroek.  

Overdag 
en in de 
nacht  

Knooppunt Westerbroek afgesloten. 
Hoogezand richting oostelijke ringweg 
blijft open. 

Maandag 10 oktober (07.00 uur) 
t/m vrijdag 14 oktober (17.00 uur)  
 

Voorbereidende 
werkzaamheden op- en 
afritten rondom Europaweg. 

Overdag  
Eén rijstrook op de Europaweg 
(richting centrum) afgesloten.  

Vrijdag 14 oktober (22.00 uur) t/m 
maandag 17 oktober (06.00 uur)  

Betonnen afwerking viaduct 
Europaweg. 

Nacht  

Europaweg westzijde ter hoogte van 
het viaduct afgesloten. Afslag 
Groningen Zuidoost (UMCG) 
afgesloten.  

Vrijdag 14 oktober (22.00 uur) t/m 
maandag 17 oktober (06.00 uur)  
En 
Vrijdag 21 oktober (22.00 uur) t/m 
maandag 24 oktober (06.00 uur) 

Start herinrichting weg 
oostzijde tussen 
Westerbroek en 
Euvelgunne. 

Nacht 
Oostzijde ringweg vanaf knooppunt 
Westerbroek tot aan knooppunt 
Euvelgunne afgesloten.  

Maandag 17 oktober (06.00 uur) 
tot vrijdag 21 oktober (17.00 uur)  

Aanpassen rijstroken 
Europaweg. 

Overdag 
Eén rijstrook op de Europaweg 
(richting Hoogezand) afgesloten. 

Maandag 24 oktober (07.00 uur) 
t/m Vrijdag 23 december (17.00 
uur) 

Definitief inrichten kruispunt 
Osloweg/Gotenburgweg 
noord.  

Overdag 
Osloweg vanaf Stettinweg richting 
rotonde afgesloten. Onderdoorgang 
Gotenburgweg afgesloten.  

Vrijdag 28 oktober (22.00 uur) t/m 
maandag 31 oktober (06.00 uur) 

Betonnen afwerking viaduct 
Europaweg. 

Nacht 

Europaweg oostzijde ter hoogte van 
het viaduct afgesloten. Afslag 
Groningen Zuidoost (UMCG) 
afgesloten. 

Maandag 21 november (07.00 uur) 
t/m Vrijdag 23 december (17.00 
uur) 

Definitief inrichten kruispunt 
Gotenburgweg/Bergenweg 
zuid. 

 

Kieler Bocht tussen Skagerrak en 
Bergenweg afgesloten. Bergenweg tot 
Bornholmstraat en onderdoorgang 
Gotenburgweg afgesloten. 

Zaterdag 12 november 06.00 uur  
Nieuwe afrit Skivijver in 
gebruik.  

- 
Oude afrit Europaweg definitief 
afgesloten.  


