
 

 
Onder de naam Aanpak Ring Zuid wordt de zuidelijke ringweg (van Hoogkerk tot Westerbroek) 
verbeterd. Dit verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. Ook het 
deel van de westelijke ringweg tot het Stadspark en de A28 tot Haren horen bij dit project.  
 
In januari start Combinatie Herepoort met werkzaamheden aan het viaduct over de Concourslaan in 
het Stadspark. Deze werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid van de directe omgeving.  
 
Viaduct Concourslaan 
Het viaduct over de Concourslaan in het Stadspark is onderdeel van de westelijke ringweg. Dit deel van 
de westelijke ringweg wordt breder vanwege de nieuwe op- en afritten bij het Vrijheidsplein. Om dit 
mogelijk te maken, moeten we ook het viaduct verbreden. Hiervoor slopen we het oude viaduct en 
bouwen we een nieuw, breder viaduct. Dit doen we in twee fases. In fase 1 werken we aan de 
oostzijde van het viaduct, in fase 2 aan de westzijde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdoorgang Concourslaan dicht 
Van 10 januari tot en met 3 februari 2023 is de onderdoorgang van de ringweg op de Concourslaan 
afgesloten voor fietsers en voetgangers. Dit is nodig om de sloopwerkzaamheden aan het viaduct veilig 
uit te voeren. Daarna, dus vanaf 4 februari 2023, kunnen de fietsers en voetgangers er wel onderdoor. 
Zij kunnen dan veilig door een rij containers heen lopen. 
 
Later in 2023 is de onderdoorgang nog een aantal keer dicht. De data van deze stremmingen zijn nog 
niet bekend. Deze maken we tijdig bekend op www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. 
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De sloop en bouw van het viaduct zorgen voor veel bouwverkeer over de Concourslaan en in de 
omgeving. Materialen en machines worden af- en aangevoerd. 
 
In fase 1 (vanaf 6 januari tot eind 2023) rijdt het bouwverkeer over de Paterswoldseweg en slaat ter 
hoogte van de Parkweg linksaf de Concourslaan in (zie de rode lijn in de afbeelding hieronder). 
 
In fase 2 (eind 2023) moet het bouwverkeer aan de andere kant van het viaduct zijn. Dan rijdt het 
verkeer via de rotondes bij Corpus den Hoorn het Stadspark in, langs Chinees restaurant Ni Hao, via de 
Concourslaan naar het viaduct.  
 

 
 
Wij realiseren ons dat veel fietsers de Concourslaan als doorgaande route gebruiken naar en van hun 
bestemming. Onze chauffeurs krijgen hier instructies over mee. 
 
Maakt u zelf als fietser van de Concourslaan gebruik, dan vragen wij u ook hier extra alert te zijn. Hou 
er bijvoorbeeld rekening mee dat vrachtwagens een ‘dode hoek’ hebben, waardoor de chauffeurs 
andere weggebruikers niet altijd zien. 
 
Tot en met 3 februari rijdt er veel bouwverkeer over de Concourslaan. In deze periode verzoeken wij u 
om geen auto’s langs de Concourslaan te parkeren. 
 
Zo blijft u op de hoogte 
Actuele informatie over het project Aanpak Ring Zuid vindt u op: 
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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