Aan de bewoners van dit pand
Sloopwerkzaamheden + herstellen voeg

Groningen, 9 januari 2020
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Sloopwerkzaamheden + herstellen voeg
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Bert Kramer
fffffVervangen
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ARZ-COR-SYS-1712

Geachte heer/mevrouw,
Op 13 januari gaat Combinatie Herepoort verder met de werkzaamheden voor de aanleg van de
bouwkuip van de verdiepte ligging. Om door te kunnen gaan met het intrillen van damwandplanken
en om te starten met het afgraven van de bouwkuip moeten er nog een aantal werkzaamheden
uitgevoerd worden. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden.
Werkzaamheden januari
In januari gaan we de betonnen zijkanten van de viaducten Hereweg, Esperantokruising en Oude
Winschoterdiep slopen, net als de betonnen funderingspalen ter hoogte van de H.L. Wichersstraat.
Dit doen we om ruimte te maken voor het plaatsen van de damwandplanken.
Herstellen voeg noordbaan (ook ’s nachts)
In december 2019 heeft Combinatie Herepoort de voeg in de noordbaan van de zuidelijke ringweg
aangepast. Helaas had deze oplossing niet het gewenste effect en hebben we in de afgelopen weken
enkele noodreparaties uitgevoerd. In het weekend van 10 tot 13 januari gaat Combinatie Herepoort
een andere techniek toepassen. De komende tijd moet blijken of hiermee de problemen met de voeg
definitief zijn verholpen.
Naast de hinder voor het verkeer door de afsluiting van de zuidelijke ringweg, kunnen de
werkzaamheden ook geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden. De werkzaamheden zijn deels
in de nacht vanwege de beperkte tijd die beschikbaar is.

Werkzaamhedenoverzicht
In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied
van: nachtwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 uur en 19.00
uur en veroorzaken geen hinder voor de omgeving. In bijlage 1 een afbeelding met daarin de exacte
werklocaties.

Wanneer
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari

Vrijdag
22.00 tot
maandag
05.00 uur

Geluid van
machines

Zuidelijke ringweg
Knooppunt Euvelgunne tot
aan afrit Hereweg afgesloten
(richting Drachten)

Voeg herstellen

13 januari
tot en met
17 januari

Slopen betonnen
zijkanten viaduct
Hereweg

Overdag

Sloophamer, grote
machines en
trillingen

-

16 januari
tot en met
31 januari

Slopen restant betonnen
zijkanten viaduct
Esperantokruising

Overdag

Sloophamer, grote
machines en
trillingen

-

3 februari
tot en met
18 februari

Slopen betonnen
zijkanten viaduct Oude
Winschoterdiep

Overdag

Sloophamer, grote
machines en
trillingen

-

10 februari
tot en met
21 februari

Verwijderen betonnen
funderingspalen ter
hoogte van de H.L.
Wichersstraat

Overdag

Grote machines en
trillingen

-

Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. 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

Bijlage 1 Overzicht werkzaamheden
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