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Geachte heer, mevrouw,
Vanaf woensdagavond 9 mei 22.00 uur tot en met maandagochtend 14 mei 06.00 uur 2018
(Hemelvaartweekend) voert Combinatie Herepoort de volgende werkzaamheden uit:
- onderhoudswerkzaamheden op de N7
- damwanden plaatsen onder het spoor
- inschuiven van de Helperzoomtunnel
Tijdens het Hemelvaartweekend gaan de werkzaamheden 24 uur per dag door. We voeren de
werkzaamheden aan weg en spoor tegelijkertijd uit om de overlast voor deze specifieke werkzaamheden
tot één korte periode te beperken. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden, de hinder en de
stremmingen.
Onderhoudswerkzaamheden op de N7
Op de noordelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg (N7), tussen de Hereweg en Europaplein, gaat
Combinatie Herepoort onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De voegen in het wegdek worden
vervangen, barriers verplaatst, markeringen aangepast en op de afrit Hereweg gaan we werkzaamheden
uitvoeren. De werkzaamheden starten woensdagavond 9 mei 22.00 uur en gaan tot en met
maandagochtend 14 mei 06.00 uur 24 uur per dag door. Deze werkzaamheden zijn alleen nodig op de
noordelijke rijbaan, omdat de zuidelijke rijbaan wordt afgebroken om de bouw van de verdiepte ligging
mogelijk te maken. De noordelijke rijbaan doet nog een aantal jaren dienst als tijdelijke weg
Hinder
We verwachten de meeste geluidshinder in de nacht van woensdag op donderdag, donderdag overdag,
vrijdag overdag en zaterdag overdag. Dit komt door het hakken en vrezen in beton/voegen, het
verwijderen van lijnen op de weg en het verplaatsen van barriers.
Damwanden plaatsen onder het spoor
Bij de Esperantokruising gaat Combinatie Herepoort vanaf de zuidelijke ringweg damwanden onder het
spoor plaatsen. Dat is nodig voor de bouw van de verdiepte ligging.
Hinder
De hinder wordt, naast het feit dat de werkzaamheden dag en nacht doorgaan, bij de kruising vooral
veroorzaakt door het doorslijpen van het spoor, het intrillen van de damwanden, het werken met zwaar
materieel en het terugbouwen van het spoor. Het intrillen van de damwanden is met het oog op overlast
gepland op donderdag 10 mei van 07.00 uur tot 19.00 uur.
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Op basis van onderzoek gaan we er op dit moment vanuit dat de werkzaamheden geen onevenredige
hinder opleveren. Als het niet lukt de werkzaamheden voor 19.00 uur af te ronden, dan gaat het intrillen
van de damwanden op vrijdag 11 mei vanaf 07.00 uur verder.
Inschuiven van de Helperzoomtunnel
De bouw van de nieuwe Helperzoomtunnel, tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat, is in volle
gang. In het Hemelvaartweekend schuift Combinatie Herepoort de 45 meter lange en 7 meter hoge
tunnel, die ruim 6 miljoen kilo weegt, op zijn plek onder het spoor.
Hinder
Bij de Helperzoomtunnel kan geluidshinder optreden tijdens het doorslijpen van het spoor in de nacht van
9 mei en bij het terugbouwen van het spoor op 13 mei aan het einde van de nacht. Ook achteruit rijdend
werkverkeer op het bouwterrein kan voor geluidshinder zorgen (piepen bij achteruit rijden). Rondom
geluid producerende machines, zoals aggregaten, zetten we geluidsschermen neer als de machines in de
buurt van de huizen staan.
Stremmingen
De noordelijke rijbaan is in de richting naar Drachten vanaf Euvelgunne tot aan de Hereweg afgesloten
voor alle verkeer vanaf woensdag 9 mei 22:00 uur tot maandag 14 mei 06:00 uur. De zuidelijke rijbaan
richting Hoogezand blijft open met twee versmalde rijstroken. In deze periode rijden er ook geen treinen
tussen Groningen-Hoogeveen, Groningen-Winschoten, Groningen-Veendam en andersom (op zondag 13
mei rijden er wel treinen op het traject Assen-Hoogeveen). Daarnaast gaat de oprit Kemkensberg naar N7
dicht van woensdag 9 mei 22.00 tot en met vrijdag 11 mei 07.00 uur.
Werkzaamheden volgen via webcams
Alle werkzaamheden zijn 24 uur per dag via twee webcams te volgen op www.aanpakringzuid.nl.
Informatiekeet en actuele informatie
Tijdens dit weekend staat de informatiekeet in de Waterloolaan. U kunt hier terecht met vragen of
klachten. De openingstijden zijn:
Donderdag 10 mei: 10.00 – 11.00 en van 15.00 – 16.00
Vrijdag 11 mei:
15.00 – 16.00
Zaterdag 12 mei:
10.00 – 11.00
Met vragen of klachten kunt u ook terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of
loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meldt u zich
dan via www.aanpakringzuid.nl aan voor de nieuwsbrief.
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud van de planning. Meer informatie over deze
werkzaamheden en de actuele planning leest u op www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuelewerkzaamheden.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort
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