
 

 
Afgelopen maanden heeft Combinatie Herepoort bij u in de omgeving werkzaamheden uitgevoerd 
voor de aanleg van het nieuwe viaduct over de Brailleweg en de oprit vanaf de Brailleweg naar de 
A28. Helaas zijn de werkzaamheden niet verlopen volgens de planning zoals we hebben aangegeven 
in onze brief van 18 juni. De overlast was daardoor minder hevig dan verwacht, maar de 
werkzaamheden duren langer. In deze brief geven we u een update over de werkzaamheden die we 
de komende tijd gaan uitvoeren.  
 
Werkzaamheden 
Vanaf 28 september gaan we verder met het aanbrengen van damwanden en buispalen.  
Vanaf 5 oktober starten we met het betonwerk om de viaducten te bouwen.  
Vanaf 16 november gaan we verticale ankers (ook wel gewi-palen genoemd) aanbrengen. Deze 
moeten voorkomen dat de constructie door het grondwater omhoog wordt gedrukt 
 
Hinder en locatie werkzaamheden  
We voeren de werkzaamheden overdag uit tussen 07.00 en 19.00 uur. Het plaatsen van damwanden 
gaat voor een langere periode hinder opleveren in de vorm van trillingen en geluid. Het heien van de 
buispalen gaat ook geluidsoverlast opleveren. We proberen de geluidsoverlast zo veel mogelijk te 
beperken, maar hinder is helaas onvermijdelijk. Daarnaast rijdt er meer vrachtverkeer in uw directe 
omgeving. 
 
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 
Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of 
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 West of blijf op de hoogte via 
ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 

 
  

Aan de bewoners van dit pand 
 

Werkzaamheden Brailleweg eind september t/m november 

   

Groningen, 23 september2020    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Brailleweg eind september t/m november 

 Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1923  
  
 Geachte heer/mevrouw,  

Met vriendelijke groet, 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Werkzaamhedenoverzicht 
In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied 
van: nachtwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 uur en 19.00 
uur en veroorzaken weinig tot geen hinder voor de omgeving. Als het voor de voortgang nodig is, 
brengen we ook op de zaterdag damwandplanken en/of buispalen aan. In dat geval informeren wij u 
via onze sms service. Meld u aan via www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 

 
 

Wanneer 

    

28 september 
t/m 9 oktober 

Buispalen 
aanbrengen zuidzijde 
(richting Assen) 

Overdag 
(zaterdag 
reserve) 

Trillingen en 
geluidsoverlast  
(staal op staal) 

 

5 oktober  
t/m 9 oktober 

Intrillen 
tussenplanken + 
vleugelwanden 
zuidzijde (richting 
Assen) 

Overdag 
(zaterdag 
reserve) 

Trillingen en 
geluidsoverlast 

 

5 oktober  
t/m 9 oktober 

Aanbrengen 
damwanden langs 
Noord-
Willemskanaal 

Overdag  
(zaterdag 
reserve) 

Trillingen en 
geluidsoverlast 

 

16 november  
t/m 27 november 

Aanbrengen ankers   Overdag  
Lichte trillingen 
en geluidsoverlast 

 

 

http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

