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Geachte heer, mevrouw,
Vanaf 19 augustus 2019 gaat Combinatie Herepoort een deel van de beschoeiing van het Noord
Willemskanaal ter hoogte van de Brailleweg vervangen. Dit is ter voorbereiding op de bouw van de
nieuwe fietsvallei bij de Brailleweg. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden, de planning
en mogelijke hinder.
Werkzaamheden
De damwanden worden aangevoerd via de weg en opgeslagen op rijplaten naast het fietspad aan
oostkant van het kanaal. De kraan die de damwanden intrilt, wordt aangevoerd via de Brailleweg en op
een ponton in het kanaal geplaatst. De oude betonnen damwand wordt vanaf een ponton op het water
verwijderd en de nieuwe damwand wordt direct weer aangebracht. Tenslotte wordt de bovenkant van de
damwand afgewerkt en wordt de grond aangevuld.
Planning
We verwachten dat de werkzaamheden ca. 6 weken zullen duren. Het daadwerkelijke intrillen van
damwanden is gepland van 21 augustus t/m 6 september. De werkzaamheden gebeuren zoveel als
mogelijk op normale werktijden. Dat betekent van maandag t/m vrijdag van 07:00 uur tot 16:00 uur.
Indien nodig is er een mogelijke uitloop van de werkzaamheden tot uiterlijk 19:00 uur.
Geluidhinder en trillingen
Hoewel we er alles aan doen om de overlast te beperken, kunnen we niet voorkomen dat u mogelijk
hinder ervaart van geluid en trillingen.
Voor het veroorzaken van trillingen bestaan duidelijke regels. Wij houden ons aan de richtlijn van de
Stichting Bouwresearch. Dit is een landelijk erkende richtlijn die duidelijke grenswaarden aangeeft. We
blijven binnen de grenswaarden en daarmee is de kans op schade kleiner dan 1 procent.
Zowel in het Bouwbesluit 2012 als in de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen is regelgeving
opgenomen die (ernstige) hinder door bouwwerkzaamheden verbiedt. Volgens onze modellen blijft de
geluidsbelasting binnen de gestelde grenswaarden.
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Mocht u tijdens de werkzaamheden toch ernstige hinder ervaren, neemt u dan contact op met het Loket
Damwand (050 2100145).
Verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden is het fiets/voetpad aan de oostkant van het kanaal afgesloten tussen
Brailleweg en Van Iddekingeweg. Het fietsverkeer zal met borden worden omgeleid via de westkant van
het kanaal.
Gedurende 3 dagen, wanneer de damwand parallel aan de Brailleweg wordt aangebracht, wordt verkeer
geregeld met verkeersregelaars als de plank in de stelling hangt, i.v.m. ruimte voor valbeveiliging. De
hinder zal naar verwachting gering zijn.
Vragen en klachten
Met vragen of klachten over trillingen en geluid kunt u terecht bij het Loket Damwand 050 2100145.
Bel voor andere vragen naar het Loket Verkeer en Werkzaamheden 050 3678989 of mail naar
info@aanpakringzuid.nl.
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Kijk ook op onze website: www.aanpakringzuid.nl. U kunt
zich via de website ook aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven.

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort
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