Aan de bewoners van dit pand
Update werkzaamheden Paterswoldseweg en Muntinglaan t/m maart
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Bert Kramer
fffffVervangen
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Geachte heer/mevrouw,
Komende jaren werkt Combinatie Herepoort bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze
brief geven we u een update van de werkzaamheden die we de komende tijd uitvoeren.
Tijdelijk viaduct Paterswoldseweg wordt ‘ingepakt’ tegen geluidsoverlast
Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben aanvullend onderzoek gedaan naar de overlast
van de tijdelijke brug bij de Paterswoldseweg. Op basis van het geluidsonderzoek is besloten de
liggers en het rijdek dubbelzijdig ‘in te pakken’. Dat moet voor een flinke vermindering van de
geluids- en trillingshinder zorgen. Wanneer de geluidsisolatie aangebracht kan worden, is nog niet
bekend. Er moet een grote hoeveelheid isolatiemateriaal op maat worden gemaakt en dat kost tijd.
We overleggen met de leverancier over een versnelde of een gefaseerde levering. Omwonenden zijn
afgelopen 4 februari hierover in een video-bijeenkomst geïnformeerd.
Werkzaamheden bestaand viaduct Paterswoldseweg
Naast bovengenoemde maatregelen, zijn we de afgelopen periode gestart met de
sloopwerkzaamheden van het noordelijk deel van het bestaande viaduct. Vanwege het winterse
weer en de omvang van de werkzaamheden lopen de werkzaamheden met een week uit. De
verwachting is dat we de sloopwerkzaamheden 26 februari 2021 kunnen afronden.
Maandag 8 maart 2021 starten we met het verschuiven van het voetpad en het fietspad van de
Paterswoldseweg. Op deze manier komt er meer ruimte voor de nieuwbouw van het viaduct en kan
het verkeer doorrijden. Vanaf vrijdag 19 maart 2021 beginnen we met de voorbereidende
werkzaamheden voor het nieuw te bouwen viaduct. Ook worden tijdens dit weekend damwanden en
keerwanden aangebracht. Het aanbrengen van deze wanden kan hinder geven door trillingen en
geluid.
Zodra de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, start in april/mei 2021 de bouw van het
nieuwe viaduct. Over deze bijbehorende werkzaamheden stellen we u weer per brief op de hoogte.

Werkzaamheden Muntinglaan en Expositielaan
Vanaf maandag 22 februari 2021 starten we met het verwijderen van de geluidsschermen aan de
noordzijde van de zuidelijke ringweg tussen de Paterswoldseweg en het Noord-Willemskanaal. Dit is
nodig om ruimte te maken voor de vervolgwerkzaamheden zoals het aanbrengen van voorbelasting
(zand en bigbags). De laatste palen van het geluidsscherm verwijderen we op zaterdag 20 maart
2021.
Vervolgens beginnen we maandag 29 maart 2021 langs de Muntinglaan en Expositielaan met het
aanbrengen van lagen zand en het plaatsen van bigbags als voorbelasting. Het zand wordt hoger
aangebracht dan straks nodig is, maar zorgt ervoor dat de lagen zand goed worden samengedrukt
voor een stevige ondergrond. Deze voorbelasting blijft vijf maanden liggen.
Parkeervakken Laan van de Vrede
Vanaf maandag 8 maart 2021 gaan we de parkeervakken in de Laan van de Vrede terugplaatsen.
Bewoners kunnen de parkeervakken naar verwachting rond vrijdag 19 maart 2021 weer gebruiken.

Afbeelding: Werkzaamheden rondom Paterswoldseweg
Hinder
We voeren de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uit tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Dat lukt
helaas niet altijd. De damwanden trillen we in het weekeinde van 19 maart 2021 overdag tot 23.00
uur in. Dat geeft hinder door trillingen en geluid. De sloopwerkzaamheden kunnen ook voor
geluidsoverlast zorgen. Daarnaast rijdt er meer bouwverkeer in uw omgeving. Voor bepaalde
werkzaamheden is het nodig om de Paterswoldseweg, de Muntinglaan en/of de zuidelijke ringweg
op enkele momenten (deels) af te sluiten. Kijk voor een overzicht van de stremmingen en
werkzaamheden in de tabel bij deze brief.

Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.
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 www.loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan
aan voor de nieuwsbrief Julianaplein of blijf op de hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en
aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

Werkzaamhedenoverzicht
In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van:
nacht- en weekendwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 uur
en 19.00 uur.

Afsluitingen

Wanneer

Eén rijstrook op
Paterswoldseweg afgesloten.
Fiets- en voetpad aan één
zijde afgesloten. Fietsers en
voetgangers maken gebruik
van een rijstrook.
Eén rijstrook op
Paterswoldseweg afgesloten.
Fiets- en voetpad aan één
zijde afgesloten. Fietsers en
voetgangers maken gebruik
van een rijstrook.

Maandag 15
februari t/m
vrijdag 26
februari

Slopen viaduct

Overdag

Machines,
meer
bouwverkeer
door de wijk

Vrijdag 26
februari

Schoonmaken
rijbaan en
herstellen fietspad

Avond, tot
23.00 uur

Geluid
machines

Week 7

Plaatsen
bouwhekken en
rijplaten

Overdag

Laden en
lossen
van
materialen

-

Doordeweeks,
overdag

Geluid
machines,
meer
bouwverkeer
door de wijk

Muntinglaan op maandag 22
februari deels afgesloten
naast onderdoorgang viaduct
Paterswoldseweg.

Overdag

Geluid
machines

In- en uitvoegend
werkverkeer op donderdag 11
maart.

Dag en nacht
(damwanden
zaterdag tot
23.00 uur)

Geluid
machines,
trillingen,
meer
bouwverkeer
door de wijk

Paterswoldseweg bij
onderdoorgang afgesloten
voor alle verkeer.
Zuidelijke ringweg richting
Drachten tussen het
Julianaplein en de afrit
Groningen-West afgesloten.

Maandag 22
februari t/m
vrijdag 5 maart

Maandag 8 t/m
vrijdag 19 maart

Weekend
19 maart t/m
22 maart
(reserveweekend
26 t/m 28 maart)

Verwijderen
geluidschermen

Verschuiven fietsen voetpaden
Paterswoldseweg
en plaatsen
parkeervakken
Laan van de Vrede
Slopen viaduct,
graafwerkzaamheden, intrillen
damwanden en
verwijderen laatste
palen
geluidsschermen

Afsluitingen

Wanneer

Maandag 29
maart t/m
vrijdag 11 juni

Aanbrengen zand
en bigbags als
voorbelasting

Doordeweeks,
overdag

Geluid van
Machines,
meer
bouwverkeer
door de wijk

-

