
 
Combinatie Herepoort werkt in uw omgeving aan de bouw van de verdiepte ligging. In de bouwkuip 
bij de Verlengde Meeuwerderweg (voor De Frontier) richten we een voorbouwlocatie in voor de 
bouw van een betonnen spoordek. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en de 
hinder. 
 
Spoordek 
Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat de ringweg onder de grond. Ook ter hoogte 
van de Verlengde Lodewijkstraat is de weg straks verdiept aangelegd en gaat deze onder het spoor 
door. Om de verdiepte ligging ter hoogte van het spoor te kunnen maken, bouwen we eerst een 
betonnen dek op de voorbouwlocatie ter hoogte van De Frontier. In het voorjaar 2021 rijden we het 
dek op zijn plek op de al aangebrachte fundering van damwandplanken. Dit doen we in een periode 
waarin er geen treinen rijden. Hierna bouwen we het spoor over het dek terug. Als de treinen over 
het aangebrachte dek rijden, bouwen we de verdiepte ligging onder het dek verder af. 
 
Werkzaamheden 
In oktober hebben we grond afgegraven. In november brengen we steviger zand aan en storten we 
een tijdelijke betonnen vloer, ongeveer halverwege de diepte van de uiteindelijke verdiepte ligging. 
Hierna bouwen we de ondersteuning waarop we het dek gaan maken (steigerconstructie met 
bekisting). Na de kerstdagen storten we het beton voor het spoordek, waarna deze kan gaan 
uitharden. 
 
In de tabel bij deze brief ziet u een overzicht van de werkzaamheden op deze voorbouwlocatie. De 
werkzaamheden 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 van beton. Op zaterdag 7 november zullen 
we bekisting aanbrengen. 

Aan de bewoners van dit pand 
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Geachte heer/mevrouw,  



 

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

 
 
 
  
  
 
 
 
 

Werkzaamhedenoverzicht 

In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden op de voorbouwlocatie Verlengde 

Meeuwerderweg (voor De Frontier). Overige werkzaamheden voor de verdiepte ligging voeren we 

uit op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur en zijn niet opgenomen in deze tabel. 

Indien dit nodig is in verband met de voortgang van de werkzaamheden werken we ook op zaterdag. 

*Indien dit nodig is voor het aanbrengen van beton, kan het voorkomen dat we afrondende 
betonwerkzaamheden na 19.00 uur uitvoeren. Met name op vrijdag 13 november kan dit 
voorkomen, indien slechte weersomstandigheden tot tegenvallers in de uitvoering leiden. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 

Wanneer 

 

 

 

November 2020 

•  Aanbrengen nieuwe laag grond ter 
versteviging. 
• Storten betonnen werkvloer (naar 
verwachting op vrijdag 6 november)* 
• Zaterdag 7 november: aanbrengen 
bekisting 
• Storten betonnen stempelvloer (naar 
verwachting op vrijdag 13 november)* 
•  Afwerken betonnen stempelvloer 
• Start opbouwen ondersteunende 
constructie. 

Het storten van beton, het 
afwerken van de vloer en het 
opbouwen van de 
steigerconstructie (ijzer op 
ijzer) kunnen geluidshinder 
geven. 

- 

December 2020 
Opbouwen ondersteunende 
constructie. 

Gebruik van machines. - 

Vanaf januari 2021 
Aanbrengen bekisting, vlechtwerk en 
storten beton voor het spoordek in de 
opgebouwde constructie. 

Het storten en afwerken van 
beton kan geluidshinder 
geven. 

- 
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