
 
Op 18 mei 2021 stuurden wij u een brief over de werkzaamheden aan de verdiepte ligging in uw 
buurt. Hierin las u dat Combinatie Herepoort tot 11 juni bezig is met het slopen van de tijdelijke 
betonnen vloer voor De Frontier. Door een aanpassing in de werkmethode is de planning hiervoor 
gewijzigd. In deze brief leest u meer over de aangepaste planning en de hinder. 
 
Woensdag 2 juni begon Combinatie Herepoort met de sloopwerkzaamheden. De gekozen 
werkmethode leidde echter tot meldingen van omwonenden over ernstige hinder. Om die reden 
hebben we de werkzaamheden na enkele uren stilgelegd en daarna de werkmethode aangepast. Het 
‘prikken’ van de vloer met een pneumatische sloophamer en vergruizer geeft minder hinder, maar 
duurt langer dan de oorspronkelijke methode.  
 
Nieuwe planning 
Inmiddels is duidelijk dat de sloopwerkzaamheden tot vrijdag 18 juni duren. Naast het kapot prikken 
van de vloer zullen we ook een aantal heipalen van het oude viaduct uittrekken en slopen. Het 
slopen van de vloer en de palen geeft hinder op het gebied van geluid en trillingen. Vanaf maandag 
21 juni zijn we nog bezig met het verpulveren en afvoeren van de betonnen brokstukken. Dit geeft 
minder hinder. 
 
 
 
 
 
  

Aan de bewoners van dit adres 

Nieuwe planning sloop betonvloer t.h.v. De Frontier 

   

Groningen, 10 juni 2021   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Nieuwe planning sloop betonvloer t.h.v. De Frontier 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2174 
  
  
 

Geachte heer/mevrouw,  



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

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Bert Kramer 
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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