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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt in uw omgeving aan de bouw van de verdiepte ligging. Het
bouwverkeer maakt momenteel gebruik van door de gemeente Groningen goedgekeurde
bouwroutes. Om de verdiepte ligging op alle plekken efficiënt te kunnen bouwen, wijken we op
enkele momenten van deze bouwroutes af. In deze brief leest u hier meer over.
Verlengde Lodewijkstraat
Combinatie Herepoort heeft toestemming van Aanpak Ring Zuid en de gemeente Groningen om de
Verlengde Lodewijkstraat voor een aantal specifieke transporten te gebruiken als route voor
bouwverkeer (zie de afbeelding bij deze brief). Het bouwverkeer mag vanaf de Verlengde
Lodewijkstraat de bouwweg bij De Frontier in- en uitrijden. Dit doen we onder begeleiding van
verkeersregelaars. Deze aangepaste route gebruiken we voor een aantal specifieke transporten,
zoals betonstorten en groot materieel zoals heistellingen en vervoerders van stempels (de stalen
buizen tussen de damwanden).
Helperzoom
In april en mei van dit jaar werken we een intensieve periode op en rond de Verlengde
Lodewijkstraat, de Helperzoom en het spoor, met onder andere het intrillen van damwandplanken
en het inrijden van het betonnen spoordek. In deze periode maken we ook op de Helperzoom
gebruik van aangepaste bouwroutes. Het bouwverkeer rijdt dan via de Goeman Borgesiuslaan.
Voorafgaand aan deze werkzaamheden ontvangt u meer informatie over de werkzaamheden en de
toegestane routes voor het bouwverkeer.
Identificatienummer
Bij de bouw van de verdiepte ligging staat veiligheid voorop. Niet alleen binnen de bouwhekken,
maar ook daarbuiten. Dit bereiken we alleen samen met u. Het bouwverkeer voor de verdiepte
ligging is daarom herkenbaar aan een identificatienummer. Achter de voorruit van het voertuig is een
kaart te zien met het logo van Combinatie Herepoort en een identificatienummer (bijvoorbeeld
‘CHP1’). Ziet u een gevaarlijke situatie? Meld dit aan ons door het identificatienummer en een

beschrijving van de situatie door te geven aan het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89
89 of loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl.

Werktijden
De werkzaamheden in en bij de bouwkuip van de verdiepte ligging voeren we in principe uit op
doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Voor de voortgang kan het nodig zijn om ook op
zaterdag te werken en/of de werkzaamheden na 19.00 uur af te ronden. Bijvoorbeeld bij het
aanbrengen en afwerken van beton. 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 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
Afbeelding: routes bouwverkeer verdiepte ligging oostzijde spoor

