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Geachte heer/mevrouw,
Komende jaren werkt Combinatie Herepoort bij u in de omgeving aan een nieuw viaduct over de
Paterswoldseweg. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden die binnenkort van start gaan.
Maatregelen geluidsoverlast tijdelijk viaduct Paterswoldseweg
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 geluidshinder die zij van
deze tijdelijke brug ervaren. We hebben akoestisch onderzoek gedaan om te bekijken waar het
geluid vandaan kwam. Afgelopen week heeft Combinatie Herepoort aan de kant van de Laan van de
Vrede bigbags in een rij van drie hoog geplaatst. Begin januari bevestigen we bovenop de rij bigbags
een speciale wand. Deze maatregelen moeten het geluid dempen. Combinatie Herepoort zal het
effect van deze maatregelen de komende tijd regelmatig meten.
Sloop noordelijk deel viaduct Paterswoldseweg
Nu het tijdelijke viaduct er ligt, kunnen we het oude viaduct in fases slopen. De voorbereidingen
hiervoor beginnen op maandag 18 januari 2021. We starten aan het noordelijk deel van het viaduct.
Zodra de sloop klaar is, beginnen we met de bouw van het nie uwe viaduct.
Vervolg werkzaamheden
Medio maart maken we parkeerplekken in de Laan van de Vrede. In april/mei starten we met de
bouw van het noordelijk deel van het nieuwe viaduct en starten we met werkzaamheden voor het
aanbrengen van voorbelasting langs de Muntinglaan en Expositielaan. Dit is nodig voor de verbreding
van de zuidelijke ringweg. Is het noordelijke deel van het nieuwe viaduct klaar, dan gaat het verkeer
vanaf het Julianaplein daar rijden. Op die manier kunnen we dan het zuidelijke deel van het oude
viaduct slopen en opnieuw opbouwen. We verwachten dat het nieuwe zuidelijke viaduct begin 2023
klaar is.

Afbeelding: Werkzaamheden viaduct 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 in de avond tot
23.00 uur in. Dat geeft hinder door trillingen en geluid. De sloopwerkzaamheden kunnen ook voor
geluidsoverlast zorgen en stof veroorzaken. Waar mogelijk plaatsen we geluidwerende doeken om
geluidsoverlast te beperken. Tijdens de sloopwerkzaamheden sproeien we met water om stof tegen
te gaan. Ook rijdt er meer bouwverkeer in uw omgeving. Voor deze werkzaamheden is het nodig om
de Paterswoldseweg op enkele moment (deels) af te sluiten. Kijk voor een overzicht van de
stremmingen in de tabel bij deze brief.
Online informatiebijeenkomst
Graag informeren wij u persoonlijk over de werkzaamheden voor het viaduct. Door de
coronamaatregelen kunnen wij geen informatiebijeenkomst organiseren in ons informatiecentrum
Paviljoen Ring Zuid. Om toch uw vragen te beantwoorden, houden we op woensdag 13 januari 2021
tussen 19.30 uur en 21.30 uur twee online informatiebijeenkomsten. Kijk voor meer informatie en
om u aan te melden op www.aanpakringzuid.nl/informatiebijeenkomst13januari2021. Aanmelden
kan tot en met zondag 10 januari 2021.
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 en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 uur en
19.00 uur.

Afsluitingen

Wanneer

25 januari t/m
27 januari

Inzagen wegdek

Overdag

27 januari t/m
29 januari

Inzagen wegdek

Overdag

Weekend
30 januari en
31 januari

Inzagen wegdek

Overdag

Weekend
5 februari t/m
8 februari

Inzagen wegdek,
verwijderen
geluidschermen,
wegtakelen
onderdelen en
slopen viaduct

Dag en
nacht

Machines,
meer
bouwverkeer
door de wijk
Machines,
meer
bouwverkeer
door de wijk

Machines

Machines

8 februari t/m 12
februari
(reserveweekend
5 t/m 8 maart)

Slopen viaduct

Overdag

Machines,
meer
bouwverkeer
door de wijk

12 februari

Reinigen rijbaan en
herstellen fietspad

Avond

Machines

Fiets- en voetpad westzijde
Paterswoldseweg afgesloten.
Fietsers en voetgangers kunnen
passeren aan de oostzijde
Fiets- en voetpad oostzijde
Paterswoldseweg afgesloten.
Fietsers en voetgangers kunnen
passeren aan de westzijde
Paterswoldseweg bij
onderdoorgang afgesloten voor
auto- en busverkeer
Fietsers en voetgangers kunnen
passeren
Paterswoldseweg bij
onderdoorgang afgesloten voor
alle verkeer

1 rijstrook op Paterswoldseweg
afgesloten. Verkeer kan om en
om passeren met
verkeerlichten. Fiets- en
voetpad westzijde afgesloten.
Fietsers en voetgangers
moeten oversteken
1 rijstrook op Paterswoldseweg
afgesloten. Verkeer kan om en
om passeren met
verkeerlichten. Fiets- en
voetpad oostzijde afgesloten.
Fietsers en voetgangers
moeten oversteken
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Afsluitingen

Wanneer

13 februari

Aanvoeren zand

Overdag

Bouwverkeer
door de wijk

15 t/m 19 feb

Slopen viaduct

Overdag

Machines,
meer
bouwverkeer
door de wijk

19 februari

Reinigen rijbaan en
herstellen fietspad

Avond

Geluid
machines

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

Slopen viaduct,
intrillen
damwanden en
slopen
geluidsschermen

Dag en
nacht
(damwanden
zaterdag
tot 23.00
uur)

Geluid
machines,
trillingen, meer
bouwverkeer
door de wijk
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1 rijstrook op Paterswoldseweg
afgesloten. Verkeer kan om en
om passeren met
verkeerlichten. Fiets- en
voetpad oostzijde afgesloten.
Fietsers en voetgangers
moeten oversteken
1 rijstrook op Paterswoldseweg
afgesloten. Verkeer kan om en
om passeren met
verkeerlichten. Fiets- en
voetpad oostzijde afgesloten.
Fietsers en voetgangers
moeten oversteken
1 rijstrook op Paterswoldseweg
afgesloten. Verkeer kan om en
om passeren met
verkeerlichten.
Fiets- en voetpad oostzijde
afgesloten. Fietsers en
voetgangers moeten
oversteken
Paterswoldseweg bij
onderdoorgang afgesloten voor
alle verkeer
N7 richting Drachten tussen het
Julianaplein en de afrit
Groningen-West afgesloten

