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Geachte heer/mevrouw,
Tot en met afgelopen februari werkten wij bij u in de buurt aan het intrillen van de damwandplanken
voor de bouwkuip van de verdiepte ligging. Ruim driekwart van de damwandplanken zit inmiddels op
zijn plek. Er is nu nog zo’n 700 meter te gaan. Vanaf 20 april gaat Combinatie Herepoort weer verder
met het intrillen van de damwandplanken, onder andere ter hoogte van de Papiermolenlaan en de
Helperzoom/Kempkensberg. In deze brief leest meer over de werkzaamheden en ziet u de planning
voor de komende weken.
Uiteraard realiseren we ons dat het intrillen van damwandplanken hinder veroorzaakt op het gebied
van geluid en trillingen. In deze periode van coronamaatregelen zult u als omwonende meer thuis
zijn dan normaal. Ook het ontwijken van de hinder is lastig. Wij gaan door met de werkzaamheden
om vertraging te voorkomen en vragen hiervoor uw begrip. Overlast proberen we zoveel mogelijk te
beperken. Een groot deel van de trilwerkzaamheden die op zaterdagen gepland stonden, doen we
vanwege het rustige verkeer nu doordeweeks. Daarnaast trillen we de damwandplanken in tussen
07.00 uur en 17.00 uur, en niet zoals de afgelopen maanden tot 19.00 uur. Via onze website blijft u
op de hoogte van de voortgang.
Zaterdag 25 april
Tijdens de bouw van de verdiepte ligging moet het gebouw van DUO/Belastingdienst aan de
Kempkensberg op doordeweekse dagen bereikbaar blijven voor medewerkers. Een klein gedeelte
van de zuidelijke damwand ligt echter dichtbij de ingang van de parkeergarage. Hierom trillen we op
zaterdag 25 april damwandplanken in op deze plek. Het intrillen gebeurt tussen 7.00 uur en 17.00
uur.

Werkzaamheden bouwkuip
Naast het intrillen van damwandplanken werken we ook op de bouwterreinen van de verdiepte
ligging, onder andere aan het afvoeren van de eerste laag grond en het aanbrengen van grondankers.
De al geplaatste damwanden worden verankerd. Dit gebeurt met een boring door de damwandplank
heen, schuin de bodem in. Deze werkzaamheden voeren we het hele jaar door uit op doordeweekse
dagen tussen 07.00 en 19.00 uur en kunnen hinder veroorzaken. Als het voor de voortgang nodig is,
brengen we ook op zaterdag ankers aan. Wilt u meer weten over de bouwmethode en de ankers?
Kijk op www.aanpakringzuid.nl naar de videoserie ‘Vraag het aan Bert’.
Actuele informatie
In de bijlage bij deze brief ziet u de locaties van de in te trillen damwandplanken. De werkzaamheden
en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele planning:
www.aanpakringzuid.nl/damwand.
Vragen en klachten
Graag hadden wij u als omwonenden gezamenlijk geïnformeerd over deze werkzaamheden. De
geplande informatiebijeenkomst van 17 maart kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Heeft
u na het lezen van deze brief nog 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/damwand.

