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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt in uw omgeving aan de bouw van de verdiepte ligging. In de bouwkuip
bij de Verlengde Meeuwerderweg (voor De Frontier) bouwen we een betonnen spoordek. In deze
brief leest u meer over het vervolg van deze werkzaamheden en de hinder.
Betonstort
De komende dagen werken we verder aan het ijzeren vlechtwerk en de houten bekisting voor het
spoordek. Op vrijdag 26 februari gaan we het beton in deze bekisting storten. Dit betekent dat er
veel betonwagens het bouwterrein in- en uitrijden, ook via de tijdelijke toegestane bouwroutes (zie
de brief die u ontving op 19 januari 2021). Het gaat hier om een zeer grote betonstort (circa 2.100
m³). Om 07.00 uur beginnen we met storten. We verwachten hier zeker tot 23.00 uur mee bezig te
zijn. In de vroege ochtend van zaterdag 27 februari zullen we het beton netjes moeten afwerken. Dit
duurt ongeveer 2 á 3 uur en kan geluidshinder veroorzaken.
Werktijden
In de tabel bij deze brief ziet u een overzicht van alle werkzaamheden op de voorbouwlocatie. De
werkzaamheden voeren we uit op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur (met
uitzondering van bovengenoemde betonstort). Voor de voortgang is het nodig om ook op zaterdag te
werken. Op enkele momenten kan het voorkomen dat we werkzaamheden na 19.00 uur afronden.
Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van beton.
Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.

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 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

Werkzaamhedenoverzicht
In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden op de voorbouwlocatie Verlengde
Meeuwerderweg (voor De Frontier). De werkzaamheden voeren we uit op maandag tot en met
zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur (met uitzondering van de betonstort op vrijdag 26 februari).
*Indien dit nodig is voor het aanbrengen van beton, kan het voorkomen dat we afrondende
betonwerkzaamheden na 19.00 uur uitvoeren.

Wanneer

Februari 2021

Aanbrengen vlechtwerk, bekisting en
storten beton voor het spoordek in de
opgebouwde constructie. Na het
storten: verwijderen bekisting en
stralen van spoordek.

Het vlechten van ijzer en het
stralen van het dek met een
hogedrukspuit kan
geluidshinder geven.

-

Vrijdag 26 februari
2021

Storten beton voor spoordek.*

Het storten en het afwerken
van beton kan geluidshinder
geven.

Uitloop in de avond en
afwerken in de vroege
ochtend.

Maart en april 2021

Aanbrengen bekisting en storten beton
voor kabelkoker bovenop het
spoordek.*

Het storten en afwerken van
beton kan geluidshinder
geven.

-

Mei 2021

Spoordek inrijden in een treinvrije
periode van 8 mei tot 17 mei 2021.

Zowel overdag als ’s nachts
werkzaamheden in treinvrije
periode.

-

