
 

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief geven we u 
een update van de werkzaamheden. 
 
Afrit voor hulpdiensten 
Op 17 april openen we een tijdelijke afrit vanaf de zuidelijke ringweg richting de Paterswoldseweg, 
alleen bedoeld voor hulpdiensten (zoals politie, brandweer en ambulances). Deze afrit komt hier, 
omdat afrit 36 (vanaf Hoogkerk richting Martini Ziekenhuis) een aantal maanden dicht gaat. We 
starten met de bouw van deze afrit op 30 januari. Van 30 januari tot en met 17 april zijn hiervoor een 
aantal parkeerplaatsen op de Laan van de Vrede (westzijde) dicht, zie het rode vlak in de afbeelding 
hieronder. De Laan van de Vrede wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer richting de Paterswoldseweg. 
 

 
In het rood de parkeerplaatsen die tijdelijk niet beschikbaar zijn aan de Laan van de Vrede (westzijde). 
In het geel de rijrichting. 
 
Om de afrit te maken, frezen we asfalt weg, voeren we grond af en aan, verwijderen we een deel van 
de tijdelijke piepschuimblokken en brengen we verharding aan. Begin april asfalteren we de afrit. 
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Verwijderen tijdelijke brug 
Halverwege februari starten we met het verwijderen van de tijdelijke brug over de Paterswoldseweg. 
Dat is de oranje ‘retrobrug’ aan de zuidzijde. We halen eerst onder ander de isolatie en de 
hemelwaterafvoer weg. Eind februari verwijderen we de liggers. De Paterswoldseweg is dan een paar 
dagen dicht voor autoverkeer. Daarna verwijderen we de tijdelijke buispalen. Deze trillen en trekken 
we los. Dit duurt tot half maart. 
 
Viaduct Paterswoldseweg 
In de week van 6 maart brengen we rode siersteenstrips aan op de zuidzijde van het nieuwe viaduct. 
Aan de noordzijde zitten deze al. De Paterswoldseweg is dan dicht voor autoverkeer. In de week van 
13 maart gaan we hier mee verder. De Paterswoldseweg is dan niet dicht, maar het verkeer kan om 
en om doorrijden. 
 
Hinder 
Een deel van deze werkzaamheden veroorzaakt trillingen en geeft geluidshinder voor de 
omwonenden. De Paterswoldseweg is een aantal dagen dicht voor autoverkeer. De tabel onderaan 
de brief geeft een overzicht van de verwachte overlast. 
 
Actuele informatie 
Actuele informatie vindt u op www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. Op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Julianaplein. Wilt u bericht ontvangen 
bij veranderingen in de planning, meld u dan aan voor onze SMS-service voor deelgebied 
Julianaplein. Meer informatie en aanmelden: 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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Tabel hinder 30 januari – 17 april 2023 
 

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 

    

30 januari 6.00 uur 
tot 17 april 19.00 
uur 

Bouwen tijdelijke afrit 
voor hulpdiensten 

Overdag 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Laan van de Vrede 
(westzijde): deel 
parkeerplaatsen dicht en 
eenrichtingsverkeer 

25 februari 19.00 
uur tot 1 maart 
19.00 uur 

Verwijderen liggers 
tijdelijke brug 
Paterswoldseweg  

Overdag 
Geluid van 
metaal op 
metaal 

Paterswoldseweg dicht 
voor autoverkeer 

6 maart 6.00 uur 
tot 11 maart 19.00 
uur 

Aanbrengen 
siersteenstrips zuidkant 
viaduct 

Overdag 
Geluid van 
machines 

Paterswoldseweg dicht 
voor autoverkeer 

8 maart 7.00 uur 
tot 14 maart 19.00 
uur 

Uittrillen buispalen 
tijdelijke brug 

Overdag 

Trillingen en 
geluid van 
metaal op 
metaal 

- 


