
 
De komende jaren werken we aan de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. In deze brief leest u 
meer over de werkzaamheden in augustus, waaronder de derde onderwaterbetonstort. 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. 
 
Derde stort onderwaterbeton bij bouwkuip H.L. Wichersstraat 
In de drie bouwkuipen ter hoogte van de H.L. Wichersstraat is een groot bassin te zien. In twee 
bouwkuipen is inmiddels het onderwaterbeton gestort voor de vloer van de verdiepte ligging (zie 
onderstaande afbeelding). Op woensdag 4 augustus en donderdag 5 augustus doen we dit in de 
derde bouwkuip. Dit is een zeer grote betonstort van ongeveer 2.500 m3. Deze stort duurt 
vermoedelijk 31 uur. Op woensdag 4 augustus om 04.00 uur beginnen we met het opstarten van de 
werkzaamheden. Vanaf 05.00 uur zullen de betonwagens met het beton aanrijden. We werken door 
tot donderdag 5 augustus en zijn dan vermoedelijk om 12.00 uur klaar. 
 
Vervolg H.L. Wichersstraat 
Nadat nadat ook de derde bouwkuip voorzien is van een vloer van onderwaterbeton, laten we het 
beton minstens 10 dagen uitharden. Naar verwachting kunnen we in de week van 16 augustus het 
water uit de bouwkuipen pompen. Hierna maken we de bouwkuipen schoon en zorgen we dat deze 
goed afgedicht zijn. Eind augustus en begin september storten we een laagje beton over het 
onderwaterbeton. Dit doen we om de vloer egaal te maken. Deze ‘droge’ betonstorten duren enkele 
uren tot een dagdeel en voeren we op een aantal momenten uit. 
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Geachte heer/mevrouw,  



Afbeelding: 3 bouwkuipen met onderwaterbeton 
1. Betonstort onderwaterbeton afgerond op 22 juli. 
2. Betonstort onderwaterbeton afgerond op 1 juni. 
3. Betonstort onderwaterbeton van woensdag 4 augustus 05.00 uur tot donderdag 5 augustus 

12.00 uur. 

 
Werktijden: ook op zaterdagen 
Het is mogelijk dat de werkzaamheden langer duren dan vooraf gedacht. We kunnen het 
betonstorten niet halverwege stoppen omdat het één dicht geheel moet worden; eenmaal begonnen 
moeten we de werkzaamheden afmaken. We vragen hiervoor uw begrip. In de tabel bij deze brief 
ziet u een overzicht van de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: 
nachtwerk, geluid en verkeer. De werkzaamheden aan de verdiepte ligging voeren we uit op 
maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur (met uitzondering van genoemde 
betonstorten).  Bij sommige werkzaamheden kan het voorkomen dat we na 19.00 uur klaar zijn. 
Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van beton of duikwerkzaamheden. 
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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 en maandag tot en 
met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur en veroorzaken minder hinder voor de omgeving. Een 
bedrijf mag (volgens Artikel 8.3 Bouwbesluit) zonder ontheffing, bouw- en sloopwerkzaamheden 
uitvoeren op maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur. 

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

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 
  
 

   

Doorlopend  

‘Droge’ betonstorten van 
enkele uren tot een 
dagdeel t.h.v. Hereweg, 
Kempkensberg en 
Winschoterdiep 

Overdag 
Bouwverkeer 
en 
betonpompen 

-  

4 aug en 
5 aug 

Stort onderwaterbeton 
bij H.L. Wichersstraat 

Overdag en 
in de nacht 

Bouwverkeer 
en 
betonpompen 

De lege betonmixers 
verlaten het bouwterrein 
via het Winschoterdiep 

16 aug tot 
20 aug 

Leegpompen ‘bassins’ 
H.L. Wichersstraat 

Overdag Waterpompen - 

23 aug tot  
7 sept 

‘Droge’ betonstorten  van 
enkele uren tot een 
dagdeel voor egaliseren 
onderwaterbetonvloer 
t.h.v. H.L. Wichersstraat  

Overdag 
Bouwverkeer 
en 
betonpompen 

- 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Bert Kramer 
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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