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Verslag 
Overleg: 

Locatie: 

Datum: 

Tijdstip: 

Kenmerk: 

Bijlage: 

 
Deelnemers ARZ/ 
CHP 
 

Informatiebijeenkomst aanbrengen damwanden 

Paviljoen Ring Zuid 

12 juni 2019 

19.30 uur – 21.00 uur 

 

 

 
Bert Kramer (CHP), Nicolette Boelens (ARZ), Niels Keissen (ARZ), Anniek Platzer 
(CHP) 

Opening 

Nicolette Boelens heet iedereen welkom en licht het doel van de bijeenkomst toe. Aanbrengen 

damwanden vanaf medio juli tot eind december voor verdiepte ligging. 

 

Bert Kramer geeft een presentatie over het intrillen van de damwanden  

 

Onderwerpen die aan de orde komen:  

– werkzaamheden rondom verdiepte ligging 

- Wat betekent dit voor u  

- Hoe wij omgaan met vragen en zorgen 

 

Vragen 

 

• Verwacht u problemen met buitenlandse bussen en dergelijke tijdens de zomerstremming. 
➢ Ja, we kunnen niet voorkomen dat mensen de routeplanner volgen en door de stad gaan 

rijden in plaats van de omleidingsroute. Er worden wel borden geplaatst dat de routeplanner 
uitgezet met worden, maar we hebben niet in de hand of mensen dat al dan niet doen. 
Groningen Bereikbaar verzorgt de communicatie met betrekking  tot omleidingsroutes.   
Tip om over verkeerssituaties ook de website en berichten van Groningen Bereikbaar in de 
gaten te houden. 

 
• Waarom worden kleine stukjes overgeslagen bij het aanbrengen van damwanden deze zomer.  

➢ Dat heeft te maken met de doorstroming van verkeer. Als we de ring deels afsluiten kunnen 
we bijvoorbeeld niet de Hereweg afsluiten. 

 
• Gevraagd wordt of na de werkzaamheden ook weer een bouwkundige opname wordt gedaan. 

Dat zou erg op prijs worden gesteld, in verband met niet direct zichtbare schade. 
➢ Na afloop van de werkzaamheden verricht CHP geen opnames. Bewoners kunnen zelf de 

schade melden via het speciale loket Damwand 050 2100 145. 
 

• Gevraagd wordt op de schaderegeling die wordt toegelicht alleen geldt voor de woningen die 
een bouwkundige opname van hun woning hebben.  
➢ Ja dat klopt. 

 
• Wat als je pand geen bouwkundige opname heeft 

➢ Dan is de schaderegeling die is toegelicht niet van toepassing. Als er geen bouwkundige 
vooropname is gedaan, neemt Combinatie Herepoort contact op met haar verzekeraar. De 
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schade wordt dan binnen twee weken bekeken door een verzekeringsexpert. 
Combinatie Herepoort begeleidt deze procedure.   

 
• Waarom is de grens voor de vooropnames getrokken waar die is getrokken.  

➢ Er zijn wettelijke regels om te bepalen in welk gebied panden mogelijk kans op schade 
hebben. De opdrachtgever heeft verzocht om in ieder geval een bouwkundige opname te 
doen bij 12 panden die dichtbij het tracé van de damwand liggen. We hebben daarna van 
omwonenden het verzoek gekregen om ook de monumentale panden achter de 
Waterloolaan op te nemen in de nulmeting. Tevens hebben we naar aanleiding van vragen 
en zorgen van bewoners uit de Oosterpoort en De Linie de grens voor bouwkundige 
opnames verruimd. We nemen daarmee in een ruimer gebied woningen op dan volgens de 
wettelijke richtlijnen voor trillingen noodzakelijk is.  
 

• Waarom zijn er in de Lekstraat slechts twee blokken opgenomen en de bovenliggende woningen 
niet? 
➢ Bij de Lekstraat hebben we slechts de eerste twee blokken woningen opgenomen omdat de 

damwanden daar veel minder diep in de grond hoeven worden getrild dan bijvoorbeeld bij 
De Linie en de Oosterpoort.   

 


