
 
Zoals u al heeft gemerkt is Combinatie Herepoort bezig met het aanbrengen van damwandplanken voor 
de bouwkuip waarin we de verdiepte ligging gaan bouwen. Grote delen van de damwanden zijn al klaar. 
Vanaf 18 oktober gaan we aan de slag ter hoogte van de onderdoorgang van de zuidelijke ringweg op 
de Hereweg. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden, de planning en mogelijke hinder. Deze 
werkzaamheden hebben gevolgen voor automobilisten, fietsers en voetgangers. De Hereweg is ter 
hoogte van het viaduct namelijk tien dagen afgesloten. Ook zijn we zowel overdag als ‘s nachts aan het 
werk. 
 
Combinatie Herepoort gaat aan de westkant van de Hereweg damwandplanken intrillen voor de 
bouwkuip waarin de verdiepte ligging wordt gebouwd. Ook voeren we werkzaamheden uit op de 
Hereweg zelf, zodat het verkeer na de herfstvakantie weer door kan rijden tijdens de bouw van de 
verdiepte ligging. De werkzaamheden beginnen op vrijdagavond 18 oktober 22.00 uur en duren tot 
maandagochtend 28 oktober 05.00 uur. 
 

Periode Werkzaamheden Hinder 

Van vrijdag 18 oktober 22.00 uur tot maandag 28 oktober 05.00 uur 
 

Afsluiting Hereweg thv viaduct zuidelijke ringweg. Lijnbussen, hulpdiensten en  
fietsers richting het centrum kunnen wel doorrijden. 

Van vrijdag 18 oktober 22.00 
uur tot maandag 21 oktober 
05.00 uur (dag en nacht) 

• Asfalt verwijderen (nacht) 

• Slopen oude fundering viaduct Hereweg 
(dag) 

• Voorboren grond voor de 
damwandplanken (nacht) 

De sloopwerkzaamheden 
zorgen voor geluid en 
trillingen 

Van maandag 21 oktober tot en 
met vrijdag 25 oktober (dag) 

• Intrillen damwandplanken westkant 
Hereweg (tussen 07.00 en 19.00 uur, 
uitloop in avonden en laatste weekend) 

• Asfalt verwijderen, kabels en leidingen 
verleggen 

Het intrillen van 
damwandplanken zorgt voor 
geluid en trillingen 

Van vrijdag 25 oktober 22.00 
uur tot maandag 28 oktober 
05.00 uur (dag en nacht) 

• Asfalt herstellen en aanbrengen 

• Verkeerslichten testen 

Mogelijk overlast door gebruik 
van machines 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Werkzaamheden herfstvakantie thv viaduct Hereweg  

Groningen, 11 oktober 2019    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden herfstvakantie thv viaduct Hereweg    
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1624 
  
   Geachte heer/mevrouw,  



Nachtelijke werkzaamheden 
Een deel van de werkzaamheden voeren we ’s nachts uit, namelijk in de twee weekenden zoals in de 
tabel op de vorige pagina is te zien. Deze werkzaamheden geven mogelijk geluidsoverlast. Het intrillen 
van damwandplanken gebeurt nooit ’s nachts. De nachtelijke werkzaamheden zijn nodig vanwege de 
beperkte tijd die beschikbaar is.  

In het eerste weekend gaan we ’s nachts asfalt verwijderen en de grond voorboren zodat we op 
maandag 21 oktober kunnen beginnen met het intrillen van de damwandplanken. In het tweede 
weekend maken we de Hereweg weer klaar voor het verkeer en moeten we onder andere 
verkeerslichten testen. Het gebruik van machines kan voor geluidsoverlast zorgen. 

Intrillen damwandplanken 
Van maandag 21 oktober tot en met vrijdag 25 oktober gaan we damwandplanken intrillen. Dit doen 
we van 07.00 uur tot 19.00 uur aan de westkant van de Hereweg (ter hoogte van de Papiermolenlaan). 
Als blijkt dat we de planning niet gaan halen, gaan we op avonden door tot 23.00 uur en mogelijk in het 
weekend van 26 en 27 oktober. Wilt u direct op de hoogte worden gehouden als het intrillen van de 
damwandplanken uitloopt? Meld u dan aan voor onze SMS-service via 
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. Heeft u vragen of klachten over trillingen of geluid? Bel met het 
Loket Damwand: 050 2100145 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur). 
 
Verkeershinder 
Voor de werkzaamheden is het nodig de Hereweg ter hoogte van het viaduct af te sluiten. Lijnbussen, 
hulpdiensten en fietsers richting het centrum kunnen wel doorrijden. De Hereweg is ter hoogte van het 
viaduct afgesloten van vrijdagavond 18 oktober 22.00 uur tot maandagochtend 28 oktober 05.00 uur. 
Hierna kan het verkeer doorrijden over de verlegde Hereweg (zie afbeelding op pagina 3). 
 
Meer informatie 
Op woensdag 9 oktober was er een informatiebijeenkomst over deze werkzaamheden. De getoonde 
presentatie en meer detailinformatie vindt u op www.aanpakringzuid.nl/hereweg. Op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Zuiderplantsoen of blijf op de hoogte via 
onze SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
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.  

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Bijlages 

Verkeerssituatie onderdoorgang Hereweg van vrijdag 18 oktober 22.00 uur tot  
maandag 28 oktober 05.00 uur 

 
 
 
Verkeerssituatie onderdoorgang Hereweg vanaf maandag 28 oktober 05.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


