
 

 

Combinatie Herepoort werkt 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 
Op dit moment brengen we buispalen aan voor de fundering van het viaduct. Dit duurt tot en met 9 
juli. We zijn echter iets later gestart met het aanbrengen van damwandplanken dan in de vorige brief 
vermeld. Deze werkzaamheden duren ook tot en met 9 juli.  
 
De komende maanden zijn we bezig met betonwerk van het nieuwe landhoofd en betonwerk van de 
uitbreiding van het bestaande landhoofd.  
Daarnaast brengen we gewapende grond aan als fundering van het nieuwe wegdek.  
Ook verwijderen we de overhoogte van de aangebrachte voorbelasting, die nodig is voor het 
verbreden van de weg. 
 
Deze werkzaamheden voor de fundering van het nieuwe viaduct en de verbreding van de weg zijn 
nodig zodat we eind oktober de liggers voor het viaduct kunnen leggen en het viaduct verder kunnen 
afbouwen. Het viaduct wordt eind februari 2022 in gebruik genomen. 
 
Resultaat inpakken tijdelijk viaduct Paterswoldseweg tegen geluidsoverlast 
In de periode van donderdag 27 mei 2021 tot en met woensdag 9 juni 2021 hebben we 
geluidswerend materiaal aangebracht om de geluids- en trillingshinder te verminderen. Vooraf en na 
aanbrengen van het materiaal is geluidsonderzoek gedaan. De meetresultaten geven aan met name 
het geluid van zware vrachtwagens rond de 8 db(A) is verminderd. Dat komt nagenoeg overeen met 
de prognose die vooraf is berekend.  
Hoewel de geluids- en trillingshinder daarmee is verminderd, is de overlast niet weg. We blijven met 
direct omwonenden in gesprek over mogelijk aanvullende maatregelen. Op de website hebben we 
een uitgebreider artikel gepubliceerd. 
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2021/07/geluidsafname-
maatregelen-viaduct-paterswoldseweg/ 
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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 zondagwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot en 
met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 
 

Wanneer 

    

Donderdag 1 juli, 
tot en met vrijdag 
9 juli  

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

maandag t/m 
zaterdag, 
overdag 

Geluid 
machines, 
trillingen,  
meer 
bouwverkeer  

- 

juli tot en met 
oktober 

Betonwerk, 
aanbrengen 
gewapende 
grond, 
verwijderen 
overhoogte 

maandag t/m 
zaterdag, 
overdag 

Geluid 
machines, 
meer 
bouwverkeer 

- 

Afsluitingen  


