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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt in april 2021 verder aan de het intrillen van damwandplanken voor de
bouwkuip van de verdiepte ligging. Bij de Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat trillen we de
laatste delen van de damwanden in, onder andere in één nacht. In deze brief leest u meer over de
werkzaamheden en de hinder.
Helperzoom en Verlengde Lodewijkstraat
In april 2021 trillen we ter hoogte van de Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat de
ontbrekende damwandplanken in (zie het kaartje bij deze brief). Dit doen we naast vijf
doordeweekse dagen, ook op drie zaterdagen en in één nacht. Voor het uitvoeren van een deel van
deze werkzaamheden moet er een rijstrook op de zuidelijke ringweg worden afgesloten. Dat mag
alleen op zaterdag.
Nachtelijke werkzaamheden
In de nacht van woensdag 21 april op donderdag 22 april trillen we een aantal damwandplanken in.
Deze bevinden zich té dicht bij het spoor om veilig in te trillen als de treinen rijden. Daarom mogen
we deze damwandplanken alleen ’s nachts aanbrengen als de treinen niet rijden. We werken die
nacht daarom van 02.00 uur tot 05.00 uur. Daarnaast is het nodig om in drie zaterdagnachten
werkzaamheden aan en rond het spoor uit te voeren ter voorbereiding op het inrijden van het
spoordek. Dit doen we in de zaterdagnachten van 10 april, 17 april en 24 april. De werktijden zijn van
02.00 uur tot 06.30 uur.
Hinder
We realiseren ons dat het intrillen van damwandplanken hinder veroorzaakt op het gebied van geluid
en trillingen. Zeker in deze periode van coronamaatregelen waarin u als omwonende meer thuis bent
dan normaal. Ook het ontwijken van de hinder is lastig. Wij gaan door met de werkzaamheden om
verdere vertraging te voorkomen. We vragen hiervoor uw begrip. We proberen de overlast zoveel
mogelijk te beperken. We trillen de damwandplanken in tussen 07.00 uur en 19.00 uur (m.u.v. de
nacht van woensdag 21 april). Als blijkt dat we de planning niet gaan halen, zullen we tot 23.00 uur

intrillen. Wilt u direct op de hoogte worden gehouden als het intrillen uitloopt? Meld u dan aan voor
onze SMS-service via www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.
Verkeer
De ontbrekende damwandplanken komen daar waar nu nog het verkeer over de Helperzoom en de
Verlengde Lodewijkstraat rijdt. Ook ligt de Verlengde Lodewijkstraat ‘in de weg’ voor het inrijden van
het spoordek. Dat doen we in de periode van 8 mei tot 17 mei 2021. Daarom is het nodig om de
Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat langdurig af te sluiten voor (een deel van) het verkeer:
•
•

•
•

Vrijdag 2 april 23.00 uur tot zondag 23 mei 23.00 uur: Verlengde Lodewijkstraat t.h.v. De
Frontier afgesloten voor autoverkeer. Ingang parkeergarage en woningen De Frontier
bereikbaar.
Woensdag 7 april 07.00 uur tot zondag 23 mei 23.00 uur: Helperzoom t.h.v. onderdoorgang
zuidelijke ringweg afgesloten voor autoverkeer. Fietsers, voetgangers kunnen passeren, met
uitzondering van 2 weekenden: van vrijdag 9 april 22.00 uur tot maandag 12 april 07.00 uur
en van vrijdag 30 april 22.00 uur tot maandag 3 mei 07.00 uur. Dan is de Helperzoom wel
geheel afgesloten ter hoogte van de zuidelijke ringweg.
Maandag 19 april 07.00 uur tot zondag 23 mei 23.00 uur: Verlengde Lodewijkstraat t.h.v. De
Frontier afgesloten voor alle verkeer inclusief fietsers en voetgangers.
Zaterdag 8 mei 01.00 uur tot maandag 17 mei 05.00 uur: geen treinverkeer tussen station
Europapark en Groningen Hoofdstation.

Online informatiebijeenkomst
Graag informeren wij u persoonlijk over het intrillen van de damwandplanken, maar ook over de
werkzaamheden op en rond het spoor in april/mei 2021. Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij
geen informatiebijeenkomst organiseren in ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid. Om toch uw
vragen te beantwoorden, houden we op dinsdag 23 maart en donderdag 25 maart om 19.30 uur een
online informatiebijeenkomst. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op
www.aanpakringzuid.nl/informatiebijeenkomst-vdl. Aanmelden kan tot en met maandag 22 maart
2021.
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 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 Zuiderplantsoen 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

Bijlage: Planning + locaties damwanden intrillen
Het intrillen van damwanden veroorzaakt veel hinder op het gebied van geluid en trillingen. Deze planning en het
werkzaamhedenoverzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor de laatste informatie op
www.aanpakringzuid.nl/spoordek

