
 

 
De komende periode voert Combinatie Herepoort bij u in de buurt werkzaamheden uit die mogelijk 
hinder veroorzaken. In de tweede helft van juni gaan we een deel van het viaduct over de Hereweg 
slopen. Met deze brief informeren wij u over de voorbereidende werkzaamheden.  
 
Binnenkort sturen wij u meer informatie over de sloopwerkzaamheden van het viaduct over de 
Hereweg.  
 
Voorbereidende werkzaamheden (ook in de nacht) 

De voorbereiding van de sloopwerkzaamheden start op maandag 27 mei. We gaan dan onder andere 
een onderdoorgang voor bussen en hulpdiensten maken en de liggers van het viaduct inzagen. Om 
voetgangers en fietsers tijdens deze werkzaamheden veilig te laten passeren, plaatsen we op enkele 
dagen een tijdelijke doorgang. 
 
De voorbereidende werkzaamheden vinden voor een deel in de nacht plaats. Dit doen we ’s nachts 
omdat dan het busverkeer niet rijdt. De nachtelijke werkzaamheden zijn: 

• In de nacht van maandag 27 mei van 20:00 tot 06:00 uur– inrichten doorgang voor de 
lijnbussen. In deze nacht gebruiken we een korte periode een trilmachine. Dit kan 
geluidsoverlast veroorzaken. 

• In de nacht van maandag 3 juni van 20:00 uur tot 06:00 uur – plaatsen fietsdoorgangIn de 
nacht van maandag 10 juni van 20:00 uur tot 06:00 uur – verplaatsen fietsdoorgang 
 

Actuele informatie 

De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 

de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.  
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http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden
https://www30.thinkproject.com/tp30/cs/6c8935cbf1136e09/webapp/8097/go.asp#mainlisting/isp6VGAYkPMthY0m0EYpXAy1hfyNHae83jWXcAoCsjHUU14JYkSDe0wUlnrmNmfsetug0dt8_-80_6vtJMnWp_Foh1j459dz0FXFiqZo1cYlgKtmcADOL2egh3kq6UKO76MzCCETdruN3dMbnxCVGwW-F1xbvSJtK4tn-faok_ttUN_Vl4_NLaG0DzESiKOqzCBQ2Zvfom0uBBJrsgBEELKgJGlhIGQw9Y1MYuazKGieaFm7drGPjyXiU1nMzw9FTfVzR9YrMjHOfJ_E0pr2zjdcw8wN7d-p3_U5UV2K-6-4RlNgIS6nmG3AAfo2NO2IBRveyRcPZHl-2ycRLIyopCZabkxEHYJuByoTuHfkSpK1WUObzxGulItLgaIecAkM2F6AOce1VW3Wx-oZDGE7nlyzHg-GJudOylMk6C__ThYT2djgbWvGGkBM2T94sBB0ViU/p/1


 

 

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 via de website aan voor de nieuwsbrief Zuiderplantsoen. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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