
Bijeenkomst Wijkoverleggen
10 april 2019



Agenda

• Commissie Hertogh

• Werkzaamheden tot en met de zomer 2019

• Communicatie met de omgeving
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Commissie Hertogh, aanleiding
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Commissie Hertogh, de tussenstand
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Commissie Hertogh, het advies

5 van 27



Commissie Hertogh, de aanbevelingen

1. Slagvaardige organisatie en overlegstructuur

2. Houding en gedrag: “Mijn succes is jouw succes”

3. Herstart inhoudelijke werkzaamheden

4. Alliantie voortzetten

5. Robuuste planning

6. Financiën

7. Plan van aanpak en vastleggen resultaten
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Commissie Hertogh, houding en gedrag

• Mijn succes is jouw succes.

• Excelleren op omgeving: ‘Draagvlak en begrip van stakeholders’. 

• Werken in een stedelijke omgeving vraagt meer inspanning om draagvlak te behouden.

• We gaan nog heel veel hinder veroorzaken. Daar zijn we open en transparant over, ook over problemen 

en risico’s.
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Commissie Hertogh, de planning

• We hebben een robuuste planning

• Zuidelijke ringweg is open medio 2024

• Afronding werkzaamheden in voorjaar 2025
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Commissie Hertogh, de planning

West OostHelperzoom

Zomerstremming 2019

Zomerstremming 2021

Openstelling HWN

Openstelling OWN

Zomerstremming 2023

JPL
Tijdelijk

knooppunt VDL Bypass

Overall planning versie 13, d.d. 01-04-2019

Verkeershinder beperken / bereikbaarheidsraakvlak

Buitendienststelling spoor

A28

In gebruik tijdelijke situatie

Incl. ontsluiting Stettinweg / Kielerbocht

Realisatie viaduct thv
Leonard Springerlaan

Inschuiven spoordek
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Ingebruikname tijdelijke weg
LCdH richting Vrijheidsplein

Inschuiven HZT
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Aan de slag!
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Omfietsroute meivakantie
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Intrillen damwanden

• 2x 1.100 meter damplanken voor damwand bouwkuip verdiepte ligging

• In 2018 afgeblazen vanwege:

• Onvoldoende tijd voor een goed ontwerp voor bouwkuip verdiepte ligging 

• Gevolgen van verankering van damwanden onder gebouwen, viaducten, kabels en 

leidingen niet duidelijk genoeg.

• Gevolgen van wegpompen grondwater op gebouwen en groen onvoldoende in beeld 

(risico’s op verzakken van gebouwen en verdrogen Sterrebos)

• Nu onder leiding van Dhr. Hertogh damwandontwerp op orde 

• Kennis en kunde van Aanpak Ring Zuid, Combinatie Herepoort en waterschap gebundeld

• Samen keuzes maken en risico’s beheersen 
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Intrillen damwanden

• In 2017 proeven gedaan met intrillen damwanden

• Modellen voorspellen goed tot zeer goed de realiteit

• Overlast door trillingen en geluid blijft!

• Scheurvorming → bouwkundige vooropname, trillingsmeters

• Overschrijden toegestane geluidsnormen → geluidsmeters

• Extra bouwverkeer, onder andere op Winschoterdiep
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Intrillen damwanden

• Hierna filmpje met voorbeeld van intrillen damwanden

• Representatief voor de methode die we gebruiken

• Damplanken die wij gebruiken zijn langer (langere planken = langer intrillen = meer lawaai)

• Geluid: door resonantie kan klank dichtbij anders/lager zijn dan verderop

• Wij gebruiken 4 tot 5 heistellingen
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Intrillen damwanden

• Voorbeeld!



Informatie en communicatie

• Goed bereikbaar in Paviljoen Ring Zuid of infokeet (eventueel vaker geopend)

• Regelmatige updates via website, Facebook en e-nieuwsbrieven

• Maatwerk richting omgeving: 

• Mogelijk huisbezoeken direct aanwonenden voorafgaand aan intrillen damwanden

• SMS-service voor calamiteiten en onverwachte uitloop van werkzaamheden

• Volgende bijeenkomst wijkoverleggen in juni

Waar hebben jullie als bewoners behoefte aan?
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