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Stremming op- en afrit A28 bij Haren door aanleg tijdelijke
weg
Van donderdag 5 mei 19:00 uur tot maandag 9 mei 6:00 uur wordt de
Meerweg, tussen de rotonde Emmalaan en de Meerwegbrug, en de
westelijke op- en afrit van de A28 afgesloten voor het verkeer. Dit in
verband met werkzaamheden. Het verkeer wordt met borden omgeleid
via de afslagen Groningen-Zuid en Glimmen. Bij de afrit van de A28 in
Haren wordt een tijdelijke weg aangelegd. De tijdelijke weg is
noodzakelijk om ruimte te maken voor de bouw van de rotonde in de
Meerweg. Half juni 2011 wordt het verkeer opnieuw gestremd. Daarna
kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe rotonde.

De werkzaamheden voor de reconstructie van de aansluiting van de
Meerweg op de A28 in Haren zijn eind maart 2011 weer hervat. De
voorbelastingen, die in oktober 2010 zijn aangebracht, zijn nu gedeeltelijk
verwijderd. Voorbelastingen zijn nodig om te voorkomen dat de ondergrond,
waar de wegconstructie op wordt gebouwd, gaat verzakken. Ook is gestart
met de aanleg van een tijdelijke weg. De tijdelijke weg komt grotendeels op
de plek waar straks de nieuwe afrit van de A28 komt. Hierdoor kan een
gedeelte van de huidige Meerweg worden opgebroken en kan hier een
rotonde worden gebouwd. De bouw van de rotonde duurt ongeveer
anderhalve maand.
Rotonde
De aansluiting van de A28 op de Meerweg (N861) wordt aangepakt. In de
avondspits heeft verkeer op de afrit van de A28 moeite de Meerweg op te
komen. De weg ligt hier in een scherpe bocht, er moet een fietspad gekruist
worden en er is een nabijgelegen uitrit van een aantal bedrijven.

Hierdoor komt het verkeer op de afrit stil te staan en ontstaan er gevaarlijke
situaties, doordat automobilisten risico's nemen om de Meerweg op te
komen. Om deze situatie aan te pakken wordt bij de oprit A28 een rotonde
aangelegd. De afrit A28 wordt verlengd en aangesloten op de rotonde,
evenals de Meerweg. Hierdoor ontstaat een overzichtelijke situatie, omdat
de huidige kruispunten op één punt bij elkaar komen.

*****

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Communicatie en Kabinet van de provincie Groningen,
tel: 050 - 316 4129.

