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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort voert van 6 juli tot en met 8 augustus werkzaamheden uit aan de zuidzijde van de
Papiermolentunnel. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden en de hinder die u kunt
verwachten.
Werkzaamheden
Voor het aanbrengen van grond (voorbelasting) voor de tijdelijke T-splitsing Julianaplein is het nodig om de
betonnen vleugelwanden van de Papiermolentunnel aan de zuidzijde te slopen. Om de vleugelwanden te
kunnen slopen plaatsen we eerst een aantal damwanden. Voor meer uitleg over de tijdelijke T-splitsing
Julianaplein ga naar: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/tijdelijke-wegen
Hinder
We voeren de werkzaamheden overdag uit tussen 07.00 en 19.00 uur. Het plaatsen van damwandplanken
geeft overlast op gebied van trillingen en geluid. Het slopen van de betonnen vleugelwanden geeft overlast
op het gebied van geluid en lichte trillingen. Lees in het onderstaande werkzaamhedenoverzicht wanneer
u welke hinder kunt verwachten.

Papiermolentunnel dicht
Van 13 juli tot en met 8 augustus is de
papiermolentunnel afgesloten. Fietser en
voetgangers kunnen de Papiermolen
bereiken via de Hereweg.

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 geen hinder voor de omgeving.

Wanneer

Afsluitingen

Aanpassen
rioleringsleiding.
Inrichten bouwplaats

Overdag

-

Damwandplanken
intrillen achter
vleugelwanden (1e
set)

Overdag

Trillingen en
geluidsoverlast

14 juli tot
en met 22
juli

Sloop van de
vleugelwanden

Overdag

Geluidsoverlast en
lichte trillingen

23 juli

Damwandplanken
intrillen (2e set)

Overdag

Trillingen en
geluidsoverlast

6 juli tot en
met 10 juli

13 juli

13 juli tot 8 augustus
Papiermolentunnel dicht
omleiding via Hereweg
24 juli tot
en met 30
juli

Aanbrengen
stempelraam tussen
damwanden

31 juli

Damwandplanken
verwijder (1e set)

3 augustus
tot en met
7 augustus

Afrondende
werkzaamheden

Overdag

-

Overdag

Trillingen en
geluidsoverlast

Overdag

-

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 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

