
 

 

Komende jaren werkt Combinatie Herepoort bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze 
brief geven we u een update van de werkzaamheden die we de komende tijd uitvoeren. 
 
Werkzaamheden bestaand viaduct Paterswoldseweg 
Sinds afgelopen maart werken we aan de nieuwbouw van het noordelijk deel van het viaduct over de 
Paterswoldseweg. Op dit moment brengen we grondkerende wanden aan om ervoor te zorgen dat 
de grond op zijn plek blijft liggen.   
 
Van donderdag 27 mei tot en met woensdag 9 juni 2021 brengen we buispalen aan voor de 
fundering van de landhoofden van het viaduct. Voor deze werkzaamheden is het nodig om de 
onderdoorgang van het viaduct en een gedeelte van de zuidelijke ringweg af te sluiten. Vervolgens 
brengen we voor de verdere fundering van het viaduct 230 kleinere buispalen aan en trillen we 
damwanden in.  
 
Bij een aantal van deze werkzaamheden verwachten we hinder voor omwonenden door geluid en 
trillingen. In de tabel in de bijlage leest u meer over de werkzaamheden en de verwachte hinder voor 
de komende periode.  
 
Tijdelijk viaduct Paterswoldseweg wordt ‘ingepakt’ tegen geluidsoverlast 
Op basis van aanvullend onderzoek naar de overlast van de tijdelijke brug bij de Paterswoldseweg, 
hebben Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort besloten de liggers en het rijdek dubbelzijdig ‘in 
te pakken’. Dat moet voor een flinke vermindering van de geluids- en trillingshinder zorgen. De 
geluidswerende materialen brengen we aan in de periode van donderdag 27 mei 2021 tot en met 
woensdag 9 juni 2021. 
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 Geachte heer/mevrouw,  



 

Werkzaamheden Muntinglaan en Expositielaan 
Op dit moment brengen we langs de Muntinglaan en Expositielaan voorbelasting aan (zand en big 
bags). Het zand wordt hoger aangebracht dan straks nodig is, maar zorgt ervoor dat de lagen zand 
goed worden samengedrukt voor een stevige ondergrond. Deze voorbelasting blijft vijf maanden 
liggen. 
 

 
Afbeelding: Werkzaamheden rondom Paterswoldseweg 
 
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 www.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 Julianaplein of blijf op de hoogte via onze SMS-service. Meer informatie en 
aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Werkzaamhedenoverzicht 
In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: 
nacht- en weekendwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 uur 
en 19.00 uur. 

Wanneer 

    

Maandag 29 maart 
t/m vrijdag 28 mei 

Aanbrengen 
voorbelasting 
(zand en big bags) 

Doordeweeks, 
overdag 

Geluid 
machines, 
meer 
bouwverkeer 

- 

Maandag 10 t/m 
vrijdag 21 mei 

Aanbrengen 
grondkerende 
wanden (intrillen 
stijlen, 
tussendrukken 
schotten) 

Overdag 

Geluid 
machines, 
trillingen,  
meer 
bouwverkeer  

- 

Donderdag 27 mei 
t/m woensdag 9 
juni  
(vrijdag 4 juni t/m 
zondag 6 juni 
reserveweekend) 

Aanbrengen 
buispalen 
(intrillen en 
heien) 
landhoofden en 
inpakken tijdelijk 
viaduct 

Doordeweeks 
en weekend, 
overdag 

Geluid 
machines en 
heiwerk-
zaamheden, 
trillingen,  
meer 
bouwverkeer  

Onderdoorgang 
Paterswoldseweg afgesloten 
voor alle verkeer van 
donderdag 27 mei 22.00 uur 
t/m woensdag 9 juni 06.00 
uur.  
Muntinglaan afgesloten voor 
alle verkeer van donderdag 
27 mei 22.00 uur t/m vrijdag 
2 juli 17.00 uur. 
De zuidelijke ringweg vanaf 
Julianaplein richting Drachten 
tot Groningen-West 
afgesloten voor alle verkeer 
van vrijdag 28 mei 22.00 uur 
t/m maandag 31 mei 06.00 
uur en vrijdag 4 juni 22.00 uur 
t/m maandag 7 juni 06.00 
uur. 

Woensdag 26 mei 
t/m vrijdag 9 juli 

Aanbrengen 
buispalen 

Doordeweeks 
en weekend, 
overdag 

Geluid 
machines, 
trillingen,  
meer 
bouwverkeer  

- 

Afsluitingen  



 

 
 

 

 
 

 

Wanneer 

    

Maandag 28 juni, 
dinsdag 29 juni, 
donderdag 1 juli 
en vrijdag 2 juli  

Intrillen 
damwanden 
(noordzijde, links 
en rechts van de 
onderdoorgang) 

Doordeweeks, 
overdag 

Geluid 
machines, 
trillingen,  
meer 
bouwverkeer  

- 

Afsluitingen  


