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Werkzaamheden tot de treinvrije periode
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➢ Afbouwen van het spoordek en plaatsen SPMT-wagens

➢ Beton storten wanden en half deksel bouwkuip thv Helperzoom

➢ Verleggen Helperzoom over half deksel

➢ Intrillen damwandplanken Helperzoom/Verlengde Lodewijkstraat



Intrillen damwandplanken
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Compensatie intrillen nachtelijke damwandplanken
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➢ In de nacht van 21 op 22 april 

compensatie voor (deel van) kosten 

hotelovernachting/accommodatie

➢ Dit geldt voor huishoudens binnen de 

60dBa grens

➢ Maatwerkregeling in specifieke gevallen 

bijv. wie ‘s nachts werkt en overdag 

slaapt. Mail naar info@aanpakringzuid.nl



Overige nachtelijke werkzaamheden
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➢ In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 april van 02.00 uur tot 05.00 uur

➢ In de zaterdagnachten van 10, 17 en 24 april werkzaamheden van 02.00 uur tot 06.30 uur

➢ Bij deze werkzaamheden wordt de geluidsnorm niet overschreden

➢ Voorbereidende werkzaamheden:

➢ Aanbrengen hekwerk rond spoor (10 april)

➢ Intrillen nachtelijke damwand (21 april)

➢ Evt herstel spoor vanwege het intrillen van damwandplanken (10 en 21 april)

➢ Aanbrengen peilbuizen in de spoorbaan (10 april)

➢ Laswerk aan een kabelbrug onder zuidelijke ringweg (10, 17, 21 en 24 april)



Overige werkzaamheden overdag
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➢ Aanleggen van een tijdelijk fiets-/voetpad tussen Verlengde Lodewijkstraat en het spoor

➢ Verwijderen asfalt en grondwerkzaamheden

➢ Sleuven voor de damwandplanken maken en de grond voorboren (‘crushen’)

Werktijden en werkdagen

➢ In de basis van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur

➢ Intrillen van damwandplanken kan uitlopen tot 23.00 uur

➢ We werken in deze periode ook op feestdagen, enkele zondagen en in 4 nachten



Verkeersstremmingen
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➢ Kijk voor alle stremmingen op www.groningenbereikbaar.nl 



Routes voor bouwverkeer: Verlengde Lodewijkstraat
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➢ Sinds enkele maanden aanvullende bouwroute over Verlengde Lodewijkstraat

➢ Sinds medio maart ‘ziggolus’ in gebruik -> geen bouwverkeer door Europapark 



Routes voor bouwverkeer: Helperzoom
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➢ Vanaf de buitendienststelling aanvullende bouwroute 

via op- en afritten Hereweg, Goeman Borgesiuslaan, 

Helperzoom

➢ Niet door de Helperzoomtunnel

➢ Toegestaan voor oa betontransporten

➢ Meldingssysteem via nummer op voertuig bij 

gevaarlijke situaties



Treinvrije periode – mei 2021
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➢ Van zaterdag 8 mei 01.00 uur tot maandag 17 mei 05.00 uur geen treinen tussen station 

Europapark en het hoofdstation

➢ Dag en nacht werkzaamheden:

➢ Verwijderen bovenleidingen, spoor, ballast

➢ Grondwerkzaamheden en verwijderen ondergrondse objecten

➢ Inschroeven ondersteuningspalen

➢ Optillen spoordek met SPMT-wagens, inrijden en op z’n plek leggen

➢ Terugbouwen ballast, spoor, bovenleidingen



Treinvrije periode – mei 2021
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Wat merkt u er van?
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Hinder Voorbereidende werkzaamheden Treinvrije periode 

- ▪ Bouwverlichting 

▪ Intrillen damwanden 
▪ Gebruik machines oa beton storten 

▪ Verwijderen en verplaatsen ballast
▪ Gebruik van machines oa palen inschroeven

▪ Intrillen damwanden ▪ Verdichten van de grond 

▪ Meer bouwverkeer en aanvullende routes ▪ Meer bouwverkeer en aanvullende routes 
▪ Gebruik van depots

▪ Meerdere verkeersafsluitingen ▪ Meerdere verkeersafsluitingen
▪ Treinstremming

- ▪ Verwijderen en verplaatsen ballast 



Veiligheid en monitoring
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➢ Inzet verkeersregelaars 

➢ Tijdens het intrillen van de damwandplanken meten we trillingen

➢ Doorlopend meten we de zettingen van panden

➢ Bij overschrijding van de grenswaarde trillingen andere methode kiezen, zoals:

➢ Frequentie trilblok verhogen (hogere trillingen toelaatbaar, intrillen duurt langer)

➢ Voorboren (intrillen duurt langer)

Wat te doen bij (vermeende) schade?

➢ Meld het bij ons: schademeldingsformulier op www.aanpakringzuid.nl

➢ Vragen? info@aanpakringzuid.nl of het Loket Verkeer en Werkzaamheden

http://www.aanpakringzuid.nl/
mailto:info@aanpakringzuid.nl


Hoe blijft u op de hoogte?
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Voorafgaand aan de werkzaamheden

➢ Aparte webpagina: www.aanpakringzuid.nl/spoordek

➢ Actuele informatie over voortgang

➢ Publiceren van verwachte data intrillen damwandplanken

➢ Nieuwsbrief Zuiderplantsoen

➢ SMS-alert voor calamiteiten en onverwachte uitloop van 

werkzaamheden

➢ Informatieflyer over treinvrije periode voor direct omwonenden

Tijdens de werkzaamheden

➢ Webcams

➢ Steward herkenbaar aanwezig in de buurt

➢ Goede bereikbaarheid via Loket Verkeer en Werkzaamheden

http://www.aanpakringzuid.nl/spoordek
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