
 
De afgelopen weken heeft Combinatie Herepoort intensief gewerkt op en rond het spoor. De 
komende jaren werken we verder aan de verdiepte ligging. In deze brief leest u meer over de 
werkzaamheden in mei en juni. In de tabel in deze brief ziet u specifieke momenten waarop u hinder 
kunt verwachten. Bij deze brief ontvangt u ook een flyer; deze geeft een vooruitblik op  de 
werkzaamheden in de komende drie maanden en de toekomstige eindsituaties in uw buurt. 
 
Werkzaamheden Verlengde Lodewijkstraat 
Sinds maandagochtend 17 mei rijden de 
treinen over het nieuwe spoordek. De 
komende weken kunnen we de 
voorbouwlocatie van het spoordek opruimen. 
Dat betekent dat daar de betonnen vloer 
gesloopt zal worden. Dat zorgt voor geluids- en 
trillinghinder. De komende week richten we de 
Helperzoom opnieuw in. Deze kan op zondag 
23 mei om 23.00 uur weer open voor al het 
verkeer. Ook gaan we bezig met de inrichting 
van de Verlengde Lodewijkstraat. Helaas zal 
deze nog niet op 23 mei open kunnen. De 
inrichting zoals deze bedacht was, is niet veilig 
genoeg en moet worden aangepast. Op dit 
moment is nog niet duidelijk wanneer de 
Verlengde Lodewijkstraat wel open kan. Houd 
onze website in de gaten voor meer informatie hierover: www.aanpakringzuid.nl. Wel zullen we de 
bouwhekken bij De Frontier weer plaatsen zoals voorheen, zodat voetgangers het gebouw volledig 
kunnen passeren.  
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Langdurige betonstort bij bouwkuip H.L. Wichersstraat 
In de drie bouwkuipen ter hoogte van de H.L. Wichersstraat is een groot bassin te zien. Hier storten 
we de komende periode onderwaterbeton voor de vloer van de verdiepte ligging. Dat doen we in 
drie rondes. De eerste betonstort is op dinsdag 1 juni in de middelste van de drie kuipen (zie 
onderstaand kaartje). Dit is een zeer grote betonstort van ongeveer 1.600 m3. Deze stort duurt 
vermoedelijk 21 uur. Op dinsdag 1 juni om 04.00 uur beginnen we met het opstarten van de 
werkzaamheden. Vanaf 05.00 uur zullen de betonwagens het beton aanrijden. We werken door tot 
woensdag 2 juni en zijn vermoedelijk om 02.00 uur klaar. Het is mogelijk dat de werkzaamheden 
langer duren. We kunnen het betonstorten niet halverwege stoppen omdat het beton snel hard 
wordt. Eenmaal begonnen, moeten we de werkzaamheden afmaken. Wanneer de volgende twee 
betonstorten zijn, is nog niet bekend. Daarover ontvangt u tijdig een nieuwe brief. 
 
  



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 tussen 07.00 uur en 19.00 
uur en veroorzaken weinig hinder voor de omgeving. 

 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/verdiept. 

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 onze SMS-service, deelgebied 
Zuiderplantsoen. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

 
 

Wanneer 
   

   

Vanaf 17 
mei 

Opnieuw inrichten van de 
Helperzoom en Verlengde 
Lodewijkstraat 

Overdag Trillingen 

Op 23 mei om 23.00 uur 
Helperzoom geopend voor 
alle verkeer. Moment van 
openstelling Verlengde 
Lodewijkstraat nog 
onbekend. Houd de 
website in de gaten. 

ca 2-11 juni 
Slopen van de tijdelijke 
vloer voorbouwlocatie bij 
De Frontier 

Overdag 
Geluid en 
trillingen 

- 

1 juni 
Stort onderwaterbeton bij 
H.L. Wichersstraat 

Overdag en 
in de nacht 

Bouwverkeer 

De lege betonmixers 
verlaten het bouwterrein 
bij de uitrit Verlengde 
Lodewijkstraat 

5 juni, 19 
juni en 26 
juni 

Inhijsen onderdelen 
uitkijkpunt 
Geheugenbalkon aan de 
Hereweg/ Papiermolenlaan 

Overdag Machines 

Van 07.00 uur tot 23.00 uur 
de afrit Hereweg voor 
verkeer vanaf Julianaplein 
afgesloten 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Bert Kramer 
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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