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Geachte heer, mevrouw,  

 
Vorige maand stuurden we u een brief met daarin een aankondiging van grootschalige werkzaamheden 

op de zuidelijke ringweg in de zomervakantie. Deze werkzaamheden gaan niet door.  

 

Van 20 juli tot en met 24 augustus zou de zuidbaan van de zuidelijke ringweg worden gestremd tussen 

Julianaplein en Europaplein. Het was de bedoeling om in deze periode in de middenberm van de ringweg 

damwanden in te trillen. Deze damwanden gaan de noordrand vormen van de bouwkuip voor de 

verdiepte ligging. De werkzaamheden zouden gepaard gaan met geluidsoverlast en trillingen in de 

omgeving. 

 

Aanpak Ring Zuid heeft besloten deze zomerstremming te annuleren. Hoewel alle partijen er hard aan 

hebben gewerkt, bleek desondanks dat er te weinig voorbereidingstijd was om de zomerstremming 

mogelijk te maken. De zuidelijke ringweg blijft dus vooralsnog gedurende de zomervakantie in beide 

richtingen open. Ook de oprit vanaf Kempkensberg richting Hoogezand en Delfzijl blijft nu voorlopig open. 

 

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de damwanden van de bouwkuip alsnog geplaatst 

worden. Zodra hier meer over bekend is, krijgt u hierover een nieuwe brief. 

 

Ook is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de gehele planning van het project Aanpak Ring Zuid. In de 

vorige brief meldden we dat de openstelling van de ringweg opschoof van 2021 naar 2023/2024. De 

werkzaamheden in de komende zomervakantie waren een van de manieren om de vertraging te 

beperken. We zoeken nu naar andere mogelijkheden om tijd te winnen. 

 

Meer informatie, vragen en klachten 

• Meer informatie over de ombouw van de zuidelijke ringweg vindt u op de website 

aanpakringzuid.nl.  
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• Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meldt u dan via de website aan voor onze digitale 

nieuwsbrieven of volg Aanpak Ring Zuid op Facebook, Twitter en Instagram. 

• Met vragen of klachten over de werkzaamheden 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  


