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Geachte heer, mevrouw, 

 

Combinatie Herepoort start vanaf maandag 28 augustus met het vervangen van het moer- en persriool en het 

verleggen van kabels en leidingen in de Verlengde Meeuwerderweg en in de H.L. Wichersstraat. We werken 

tussen 07.00 en 19.00 uur. Met deze brief willen we u informeren over de eerste werkzaamheden, de huidige 

planning en de hinder die dit voor u kan betekenen, inclusief afsluiting van wegen. De werkzaamheden starten 

in de Verlengde Meeuwerderweg. Halverwege september ontvangt u van ons een brief over de werkzaamheden 

in de H.L. Wichersstraat. 

 

Vanaf 28 augustus: asfalt opbreken en proefsleuf Verlengde Meeuwerderweg 

We beginnen met het verwijderen van het asfalt in de Verlengde Meeuwerderweg. Dit kan geluidshinder 

opleveren. Daarna graven we een sleuf in de weg ter hoogte van de kruising Verlengde Meeuwerderweg – H.L. 

Wichersstraat. Hier gaan we het oude riool vervangen en kabels en leidingen weghalen of verplaatsen. Dit duurt 

tot half september. 

 

Vanaf half september: damwanden Verlengde Meeuwerderweg en riolering 

Op diezelfde kruising gaan we vanaf half september over een lengte van ongeveer 35 meter damwanden in de 

grond trillen. Hiervoor gebruiken we de damwanden die aan de noordkant van de H.L. Wichersstraat zijn 

geplaatst in het kader van de damwandenproef. De damwanden zijn nodig om het nieuwe riool en de kabels en 

leidingen te beschermen tegen mogelijke beschadigingen als hier de verdiepte ligging wordt aangelegd. Het 

(ver)plaatsen van de damwanden duurt drie weken en kan trillings- en geluidshinder veroorzaken. De panden 

hier zijn eerder al van meters voorzien, om in de gaten te houden dat er geen schade ontstaat. 

Vanaf half september beginnen ook de werkzaamheden voor de riolering en kabels en leidingen in de Verlengde 

Meeuwerderweg. 

 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Hinder ivm werkzaamheden  

Verlengde Meeuwerderweg en H.L. Wichersstraat 

  

     

Groningen,  augustus 2017   

 

Onderwerp: Hinder i.v.m. werkzaamheden vanaf 28 augustus  
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Afsluiting  

De Verlengde Meeuwerderweg, inclusief de kruising met de H.L. Wichersstraat, is met ingang van 28 augustus 

afgesloten voor auto’s en fietsers. De stoep blijft toegankelijk. De fietstunnel richting Oosterpoort gaat met 

ingang van 28 augustus dicht. De Verlengde Lodewijkstraat en het Winschoterdiep fungeren als omleidingsroutes 

voor fietsers en voetgangers. Op het kaartje hieronder ziet u de afsluitingen: 

 
 

Bewonersbrief met werkzaamheden H.L. Wichersstraat 

Halverwege september ontvangt u van ons een bewonersbrief in de bus met informatie over de actuele 

werkzaamheden en de planning voor de H.L. Wichersstraat. Naar verwachting zijn de rioleringswerkzaamheden 

vrijdag 17 november klaar. In dat weekend vinden weer werkzaamheden bij het spoor plaats: dan is de volgende 

treinvrije periode, die deze keer een lang weekend duurt. Meer informatie hierover volgt. 

 

Parkeren 

De parkeergarage van De Frontier blijft bereikbaar. Totdat de werkzaamheden in de H.L. Wichersstraat beginnen, 

is de parkeerplaats naast de fietstunnel voor bewoners H.L. Wichersstraat bereikbaar via het Winschoterdiep. 

Daarna kunt u gebruikmaken van de plekken onder de ringweg aan de kant van het Oude Winschoterdiep. 

 

Actuele informatie, vragen en klachten 

Tijdens de werkzaamheden vindt u actuele informatie over de voortgang op www.aanpakringzuid.nl  

Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of 

loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

http://www.aanpakringzuid.nl/
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