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Onderwerpen 

▪ Wat ging er mis en hoe gaan we het beter doen?

▪ Wat is er aan de hand met het tijdelijke viaduct

▪ Maatregelen?

▪ Bigbags en wish wall

▪ Tijdelijke snelheidsverlaging N7

▪ Onderzoek oplossing

▪ Hoe zit het met?



Wat ging er mis en hoe gaan we het beter doen? 

▪ In communicatie grote steken laten vallen;

▪ Benadering van omwonenden, omgang met vragen en klachten is onvoldoende;

▪ Niet geïnformeerd over welke maatregelen we nemen/onderzoeken;

▪ Dit is niet zoals we contact met omgeving willen.

▪ En: ook wij vinden de huidige overlast ontoelaatbaar voor zo’n lange periode. We doen 

ons uiterste best om dit zo snel mogelijk op te lossen.



Wat ging er mis en hoe gaan we het beter doen? 

Hoe dan wel?

▪ Vragen/klachten? We staan jullie netjes te woord, zorgen voor beantwoording en geven 

tussentijds informatie over voortgang;

▪ We maken duidelijk wat we doen, wanneer en waarom;

▪ Vast aanspreekpunten (vanuit CHP en vanuit ARZ) voor de drie 

appartementencomplexen en appgroep
▪ Appartementencomplex Laan van de Vrede (oostzijde): Loes Tuin

▪ Appartementencomplex Paterswoldseweg: Frannie Homburg

▪ Appartementencomplex Laan van de Vrede (westzijde, Patrimonium): ?

▪ Combinatie Herepoort: André Bakema

▪ Aanpak Ring Zuid: Niels Keissen



Wat is er aan de hand met het tijdelijke viaduct?

▪ Vanaf 30 november in gebruik, verrast door geluids- en trillingshinder

▪ Geen overlast bij stalen constructie tijdelijk viaduct Brailleweg

▪ Andere situatie dan tijdelijk viaduct Koeriersterweg
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Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan? 
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Maatregelen tot nu toe

▪ Snelle oplossing gewenst met oog op hinder en kerstvakantie

▪ Team van deskundigen en geluidsspecialisten

▪ Geluidsonderzoek door specialist
▪ Op- en in woningen

▪ Geluidscamera

▪ Advies: bigbags en wish wall (geluidswand)

▪ Plaatsing in december (big bags) en januari (wish wall)

▪ Drie controlemetingen: vooraf (zonder maatregelen), met big bags en met big bags en 
wish wall

▪ Resultaat: teleurstellend.
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Maatregelen tot nu toe



Hoe verder?

▪ Tijdelijke maatregel:
▪ Eind december in overleg met Rijkswaterstaat over mogelijke snelheidsverlaging

▪ Snelheidsverlaging op zuidelijke ringweg naar 50 km/u

▪ Tekstkar om automobilist te waarschuwen

▪ 30 km/u niet mogelijk net als plaatsen flitspalen

▪ Hoe verder?
▪ Onderzoek naar andere opties

▪ Gerichter onderzoeken naar waar geluid precies vandaan komt

▪ Massa/Geluidsisolerend materiaal toevoegen

▪ Gesprekken met leverancier en specialisten

▪ Inzet van geluidsdeskundigen van Rijkswaterstaat

▪ Wanneer duidelijkheid?
▪ Gerichte geluidsonderzoek – begin februari

▪ Levertijd materiaal en plaatsing +/- 4 weken

▪ Inzet om te versnellen



Hoe zit het met?

▪ (Financiële) tegemoetkoming

▪ Schaderegeling en proces schadeafhandeling

▪ Trillingsmetingen: voor wie en wanneer?

▪ Werkzaamheden Waterbedrijf Groningen, herstel grasveld
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