
 

 
Bij u in de omgeving werken we aan de zuidelijke ringweg tussen Hoogkerk en de rotondes Corpus 
den Hoorn/Stadspark en het viaduct bij Hoogkerk. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden 
en vindt u het werkzaamhedenoverzicht. 
 
Werkzaamheden zuidelijke ringweg tussen Hoogkerk en rotondes Corpus den Hoorn/Stadspark 
Tussen Hoogkerk en Corpus den Hoorn werken we aan de noordzijde van de zuidelijke ringweg. Na 
de zomervakantie gaan we een nieuw riool aanleggen, de weg verbreden, de bermen inrichten en 
kabels aanleggen. Eind oktober plaatsen we de geluidsschermen terug.  
 
Werkzaamheden viaduct busbaan Hoogkerk 
We starten 5 september met het renoveren van het viaduct over de busbaan bij Hoogkerk. We zijn 
ongeveer twee weken bezig met sloopwerkzaamheden. Daarna bouwen we het viaduct weer op, hier 
zijn we tot en met november mee bezig. Tijdens deze werkzaamheden is afrit 35 richting Hoogkerk 
dicht vanaf het Julianaplein. Tot en met 28 oktober is ook de afrit voor de busbaan dicht. 
 
Hinder 
De sloopwerkzaamheden bij het viaduct over de busbaan bij Hoogkerk kunnen trillingen en 
geluidshinder veroorzaken. 
 
Zo blijft u op de hoogte 
Actuele informatie over het project Aanpak Ring Zuid: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. 
Aanmelden voor digitale nieuwsbrief West of voor de SMS-service (bericht bij veranderingen in de 
planning): www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
Vragen en klachten 
Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket 
Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht 4 september tot en met 21 november 
 

De data zijn onder voorbehoud. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot en met zaterdag tussen 
07.00 uur en 19.00 uur. 

 

Wanneer 

    
 

4 september 22.00 uur 
tot 5 september 6.00 
uur 

Barrier en 
markering bij 
Hoogkerk 

Nacht 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Oprit 36 botrotonde Corpus den 
Hoorn richting Drachten dicht 

5 september 6.00 uur 
tot 21 november 22.00 
uur 

Sloop- en 
renovatie-
werkzaamheden 
viaduct busbaan 
Hoogkerk 

Overdag 
Geluid en 
trillingen van 
betonprikken 

Afrit 35 Hoogkerk dicht 

5 september 6.00 uur 
tot 28 oktober 22.00 
uur 

Sloop- en 
renovatie-
werkzaamheden 
viaduct busbaan 
Hoogkerk 

Overdag 
Geluid en 
trillingen van 
betonprikken 

Busafrit Hoogkerk dicht 

26 september 22.00 
uur tot 27 september 
6.00 uur 

Barriers en 
markering tussen 
botrotondes 
Corpus den Hoorn 
en 
Piccardthoftunnel 

Nacht  
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Zuidelijke ringweg dicht na afrit 36 
Groningen-west tot Hoogkerk 

26 september 22.00 
uur tot 12 oktober 6.00 
uur 

Asfaltwerkzaamhe
den bij Hoogkerk 

Overdag  
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Oprit 36 botrotonde Corpus den 
Hoorn richting Drachten dicht 

7 oktober 22.00 uur tot 
10 oktober 6.00 uur 

Asfaltwerkzaamhe
den tussen 
botrotondes 
Corpus den Hoorn 
en 
Piccardthoftunnel 

Overdag  
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Zuidelijke ringweg dicht na afrit 36 
Groningen-west tot Hoogkerk 


