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Geachte heer, mevrouw, 

 

Volgende week starten we met vervolgwerkzaamheden in uw buurt die hinder voor u kunnen opleveren. In 

deze brief informeren wij u hierover. 

 

Damwanden verplaatsen en intrillen 

In juni hebben we voor een proef damwanden geplaatst aan de noordkant van de H.L. Wichersstraat. Deze 

damwanden gaan we eind volgende week met een grote kraan weer uit de grond trekken en vervoeren naar de 

kruising Verlengde Meeuwerderweg / H.L. Wichersstraat, naast de fietstunnel. In de week van 16 oktober 

worden deze damwanden vervolgens in de Verlengde Meeuwerderweg weer in de grond getrild,  over een 

lengte van ongeveer 35 meter. Deze damwanden zijn nodig om het nieuwe riool en de kabels en leidingen te 

beschermen tegen beschadigingen als hier later de verdiepte ligging wordt aangelegd. Deze werkzaamheden 

duren naar verwachting een week. De werktijden zijn tussen 7.00 en uiterlijk 19.00 uur. Het uittrekken en 

intrillen kan geluidshinder en trillingen veroorzaken.  

 

Parkeren bewoners H.L. Wichersstraat onder de ringweg bij de Meeuwerderbaan 

In verband met de voorbereidingen kunt u met ingang van maandag 9 oktober uw auto niet meer op straat 

parkeren in de H.L. Wichersstraat en ook niet op het parkeerterrein naast de fietstunnel. U kunt parkeren op 

het parkeerterrein onder de zuidelijke ringweg bij de Meeuwerderbaan. Uw parkeervergunning voor De Linie is 

ook daar geldig. U kunt uiteraard ook elders in De Linie parkeren. 

 

Afsluiting kruising H.L. Wichersstraat / Verlengde Meeuwerderweg en fietstunnel 

De kruising H.L. Wichersstraat / Verlengde Meeuwerderweg is met ingang van maandag 9 oktober afgesloten 

voor alle verkeer. De fietstunnel is vanaf 9 oktober afgesloten en gaat op 13 november weer open. Voor 
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fietsers is de route via Winschoterdiep vanaf maandag 9 oktober weer open. De omleidingsroute voor 

autoverkeer wordt met borden aangegeven.  

 

Voortgang rioleringswerkzaamheden richting Verlengde Meeuwerderweg 

Na het plaatsen van de damwanden kan de riolering verder worden aangelegd in de Verlengde 

Meeuwerderweg, vanaf de kruising richting de Verlengde Lodewijkstraat. We verwachten dat we in de week 

van 20 oktober met de rioleringswerkzaamheden bij de fietstunnel in de H.L. Wichersstraat zijn aangekomen.  

 

De huisaansluitingen van de riolering worden dan ook vernieuwd. Deze werkzaamheden kunnen enige hinder 

met zich meebrengen. Dit komt omdat de riolering tijdens het vernieuwen even losgekoppeld moet worden. Er 

kan een paar dagen tijd zitten tussen het loskoppelen van de riolering en het aansluiten van  de nieuwe 

riolering op de huizen. Hoewel de riolering en de weg dan open liggen, kunt u in tijdens die dagen wel gebruik 

maken van uw riolering. Wij realiseren ons dat dit geen ideale situatie is, en alles is er dan ook op gericht om de 

riolering zo snel mogelijk weer aan te sluiten.    

 

Werkzaamheden aan het spoor in weekend 18 november: voorbereiding start maandag 13 november 

In deze brief kondigen we ook alvast aan dat we van 13 november tot 27 november bij en aan het spoor zullen 

werken. In het weekend van 18 november rijden er geen treinen, en zijn we weer dag en nacht onder het spoor 

bij de Esperantokruising aan het werk. De spooroverweg zelf blijft met één rijstrook open met behulp van 

verkeersregelaars. De voorbereidingen voor deze treinvrije periode starten op 13 november.  

 

In verband met de werkzaamheden is van 13 tot 27 november de Verlengde Lodewijkstraat vanaf Redoute tot 

aan de Esperantostraat afgesloten voor alle verkeer. De parkeergarage blijft bereikbaar.  

 

Nadere informatie over de werkzaamheden aan het spoor in november ontvangt u begin november via een 

brief. U vindt dan ook alle actuele informatie over deze werkzaamheden bij het spoor op 

www.aanpakringzuid.nl 

 

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? Meldt u dan via de website aan voor één van onze nieuwsbrieven.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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