
 

 

Sinds kort rijdt het verkeer op de zuidelijke ringweg over het tijdelijke viaduct ter hoogte van de 
Paterswoldseweg. We hebben van omwonenden klachten gekregen over geluids- en trillingshinder 
die zij sindsdien ervaren. We vinden het erg vervelend dat het tijdelijke viaduct zoveel overlast 
veroorzaakt en werken aan een oplossing. In de afgelopen weken hebben we maatregelen genomen 
om de overlast te verminderen. In deze brief leest u meer over deze maatregelen en de onderzoeken 
die we hebben gedaan. Ook nodigen we u uit voor een online informatiebijeenkomst op donderdag 
14 januari. 
 
Onvoldoende effect 
Naar aanleiding van de klachten hebben we akoestisch onderzoek gedaan om te bekijken waar het 
geluid vandaan komt. In december hebben we aan de kant van de Laan van de Vrede bigbags in een 
rij van drie hoog geplaatst. Afgelopen dinsdag is hier bovenop een speciale wand geplaatst.  
 
We hebben op drie momenten geluidsmetingen gedaan (vooraf, alleen met bigbags en vervolgens 
met bigbags en speciale wand). Uit de geluidsmetingen blijkt dat de bigbags en wand onvoldoende 
effect hebben. Dat is teleurstellend. Op basis van adviezen en ervaringen elders hadden we goede 
verwachtingen van deze aanpak. Het betekent dat we op zoek gaan naar een andere oplossing.  
 
In afwachting van een oplossing zijn we met Rijkswaterstaat in gesprek over het tijdelijk (totdat er 
andere maatregelen zijn genomen) verlagen van de maximum snelheid op de zuidelijke ringweg ter 
hoogte van het viaduct. We verwachten hierover begin volgende week meer duidelijkheid te hebben.    
 
Uitnodiging 
Graag praten we u bij over de uitkomsten van de geluidsonderzoeken en welke andere 
oplossingsrichtingen we gaan onderzoeken. Op donderdag 14 januari 2021 houden we van 19.30 tot 
20.30 uur een online informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden op 
www.aanpakringzuid.nl/informatiebijeenkomst14januari2021. Aanmelden kan tot en met woensdag 
13 januari 2021. 
 
  

Aan de bewoners van dit pand 

Uitnodiging informatiebijeenkomst geluidsoverlast tijdelijk viaduct Paterswoldseweg 
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Uitnodiging informatiebijeenkomst geluidsoverlast tijdelijk viaduct Paterswoldseweg 
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Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2029 
  
  
 Geachte heer/mevrouw,  

http://www.aanpakringzuid.nl/informatiebijeenkomst14januari2021


 

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 
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