
 
Combinatie Herepoort start in augustus met het opbouwen van de ondergrond voor de tijdelijke weg 
langs de Laan van de Vrede en met de fundering voor het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg. 
Daarnaast gaan we deels in de nacht geluidsschermen langs de zuidelijke ringweg verwijderen. In 
deze brief leest u meer over de werkzaamheden en de hinder.  
 
Buispalen aanbrengen en opbouwen ondergrond 
Op 10 augustus start Combinatie Herepoort met het 
intrillen van de buispalen voor het tijdelijk viaduct 
over de Paterswoldseweg. Indien het intrillen 
moeizamer gaat dan gedacht, kan het voorkomen dat 
we de buispalen het laatste gedeelte moeten 
inheien. Deze werkzaamheden geven hinder op het 
gebied van trillingen en geluid. Ook beginnen we in 
augustus met het opbouwen van de ondergrond van 
de tijdelijke weg. Deze werkzaamheden duren tot 
medio december. Dan zijn de tijdelijke weg en het 
tijdelijk viaduct gereed voor het verkeer. Dit kan 
hinder opleveren op het gebied van geluid. 
 
Verwijderen geluidsschermen  
Vanaf 10 augustus gaan we geluidsschermen langs de 
zuidelijke ringweg verwijderen. Om de tijdelijke weg 
te kunnen bouwen en voldoende werkruimte te 
creëren is het nodig deze geluidsschermen te 
verwijderen. Overdag gaan we de bouten grotendeels 
losratelen. In de nacht gaan we de funderingspalen 
eruit wrikken. Als dit niet lukt dan moeten we de 
palen uit de grond trillen. Deze werkzaamheden 
geven hinder op het gebied van geluid. 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 

Werkzaamheden Laan van de Vrede augustus  

   

Groningen, 3 augustus 2020     
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Laan van de Vrede augustus 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1873 
  
  
 Geachte heer/mevrouw,  



 
 
Werkzaamhedenoverzicht  
In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied 
van: nachtwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op doordeweekse dagen 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur en veroorzaken geen hinder voor de omgeving. Als het voor de 
voortgang nodig is, brengen we ook op zaterdagen buispalen aan. In dat geval informeren wij u via 
onze sms-service. Meld u aan via www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 

  

Wanneer 

    

10 augustus tot 
14 augustus  

Vrijheidsplein 
herinrichten naar 
één rijbaan 

In de nacht 
Geluid van 
machines 

Vrijheidsplein dicht tussen 
22.00 uur en 06.00 uur 

 
10 augustus tot 
28 augustus  
  

Geluidsschermen 
verwijderen 
oostzijde Laan 
van de Vrede   

Overdag en 
in de nacht 

Geluid van 
machines 

Tussen het Vrijheidsplein en 
Julianaplein één rijstrook 
richting Julianaplein dicht 

14 augustus tot 
19 september  
 

Geluidsschermen 
verwijderen 
westzijde Laan 
van de Vrede   

Overdag en 
in de nacht 

Geluid van 
machines  

Tussen het Vrijheidsplein en 
Julianaplein één rijstrook 
richting Julianaplein dicht 

10 augustus tot 
en met 17 
augustus  

Intrillen en 
mogelijk naheien 
buispalen voor 
tijdelijk viaduct 
Paterswoldseweg 

Overdag 

Geluid van 
machines en 
trillingen. We 
werken van oost 
naar west  

Paterswoldseweg gefaseerd 
afgesloten. Verkeer kan de 
werkzaamheden altijd 
passeren  

Eind augustus tot 
medio december 

Bouwen tijdelijke 
weg  Laan van de 
Vrede en viaduct 
over 
Paterswoldseweg 
 

Overdag  

Machines en 
meer 
bouwverkeer 
door de wijk 

Westzijde van de Laan van de 
Vrede is afgesloten voor 
autoverkeer, parkeerplekken 
niet beschikbaar 
(Paterswoldseweg richting 
Laan van de Vrijheid).  

Afsluitingen  

http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden


Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden. 
 
 
Vragen en klachten 
Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket 
Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl of via 
de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan 
voor de nieuwsbrief Zuiderplantsoen of blijf op de hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en 
aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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