
Voortgang aanbrengen damwandplanken verdiepte ligging
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Onderwerpen

▪ Terugblik op de het intrillen van de damwandplanken tot nu toe

▪ Vooruitblik op resterende werkzaamheden damwandplanken 

▪ Inschuiven Helperzoomtunnel

▪ Overige werkzaamheden 
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Op naar de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg
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Overlast voor omwonenden

▪ Hoe heeft u deze werkzaamheden ervaren?

▪ Wat ging goed, wat kan beter?



Geluid en trillingen

▪ Gemeten waardes komen redelijk overeen met verwachtingen. 

▪ Enkele uitschieters, soms door externe factoren

▪ Aanvullende maatregelen genomen zoals voorboren, fluïderen en rubberen matten



Meldingen bij het loket

Periode Geluid Trillingen Schade

12 juli – 18 juli 10 5 0

18 juli – 26 juli 18 10 5

26 juli – 2 augustus 12 1 2

2 augustus – 9 augustus 30 14 10

9 augustus – 16 augustus 50 12 26

Totaal 120 42 43



Meldingen bij het loket

Veelvoorkomende onderwerpen meldingen:

▪ Alternatieve werkplekken

▪ Regeling hotelovernachtingen

▪ Schaderegeling

▪ Methode geluidsmetingen

▪ Telefoonnummer loket damwand blijft in gebruik

▪ Wekelijke rapportage op aanpakringzuid.nl/damwand



Werkzaamheden deze week

Zuidelijke ringweg

▪ Herstellen van rijbaan voor verkeer in richting Hoogezand

▪ Verplaatsen van de afrit Hereweg en aanpassen afrit Europaweg

▪ Verkeerslichten en borden plaatsen (deels in de nacht)

Waterloolaan

▪ Asfalteren

▪ Plaatsen verkeerslichten en borden (deels in de nacht)

Kempkensberg

▪ Afsluiten voor verkeer
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Vooruitblik planning intrillen damwandplanken

▪ Nog 1.300 meter damwandplanken te gaan

▪ We gaan door met 1 tot 2 heistellingen

▪ Intrillen van damwanden in principe tussen 07.00 uur – 19.00 uur op doordeweekse dagen

▪ Werkzaamheden t.h.v. kruising Hereweg nog in onderzoek

▪ Meeste planken eind 2019 op hun plek. Volgend jaar in ieder geval nog:

▪ Rond Esperantokruising (voorjaar 2020)

▪ Viaduct Oude Winschoterdiep (voorjaar 2020)

▪ Bij vertraging melding via sms-service: aanpakringzuid.nl/aanmelden



Overige werkzaamheden

▪ Afronding Helperzoomtunnel

▪ Damwandplanken Noord-Willemskanaal

▪ Aansluiting Stettingweg

▪ Aansluiting Westerbroek
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Damwandplanken Noord- Willemskanaal
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