
 

 
Van maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli is Combinatie Herepoort bij u in de buurt ’s nachts aan 
het werk. In die week doen we bodemonderzoeken naar zwerfkeien. Met deze brief informeren wij u 
over de werkzaamheden en eventuele hinder. 
 
In de aanloop naar de aanleg van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg, voert Combinatie 
Herepoort de komende weken enkele voorbereidende werkzaamheden uit. We onderzoeken of er 
op en rond de zuidelijke ringweg zwerfkeien in de bodem zitten. Dit gebeurt door middel van 
boringen op en rond de oude zuidbaan van de ringweg, tussen de Papiermolen en de afrit 
Europaweg. 
 
Nachtelijk onderzoek 
Het onderzoek naar de zwerfkeien duurt al enkele weken. Bij u in de buurt gebeurde dat tot nu toe 
overdag. Echter is een aantal onderzoeken gepland vlakbij de huidige rijbaan. Om genoeg veilige 
werkruimte te hebben, sluiten we een rijstrook af. Dit doen we ’s nachts om zo het verkeer overdag 
niet te hinderen. De nachtelijke onderzoeken naar zwerfkeien zijn van maandag 8 juli tot en met 
vrijdag 12 juli van 22.00 uur tot 06.00 uur. 
 
Op de afbeelding op de achterzijde van deze brief ziet u waar we al onderzoeken hebben uitgevoerd 
(gele lijn) en waar we ’s nachts nog onderzoeken gaan uitvoeren (rode lijn). 
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Hinder 
U kunt een hoog, zingend geluid horen tijdens de onderzoeken naar zwerfkeien. Dit is het geluid van 
de boormotor. Vanwege een aantal klachten uit de omgeving over dit geluid hebben we de 
werkwijze iets aangepast. Zo is het aantal toeren aangepast en hebben we een geluidswerende kast 
om de boor geplaatst. Daardoor maakt de machine minder geluid, maar duurt het boren wel langer. 
Het verkeer op de zuidelijke ringweg richting het Europaplein kan hinder van de werkzaamheden 
ondervinden, doordat één rijstrook afgesloten is. 
 
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 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen over de onderzoeken naar zwerfkeien? Neemt u dan 
contact op met Loket Verkeer en Werkzaamheden: (050) 367 89 89, 
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 onze SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden
mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
http://www.aanpakringzuid.nl/
http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

