
 
Combinatie Herepoort bouwt bij de Hereweg aan de verdiepte ligging. Binnenkort gaan we starten met 
werkzaamheden aan de oostzijde van de Hereweg. Hiervoor gaan we de Hereweg ter hoogte van het 
viaduct van de zuidelijke ringweg aanpassen. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden, de 
planning en de mogelijke hinder. 
 
Momenteel werken we aan een nieuwe deksel over de verdiepte ligging aan de westzijde van de 
Hereweg. Als deze klaar is, gaan we het verkeer op de Hereweg een stukje naar het westen verplaatsen. 
Daardoor ontstaat er aan de oostzijde van de Hereweg ruimte om verder te werken aan de verdiepte 
ligging. Het verplaatsen van de Hereweg heeft gevolgen voor het verkeer. Van vrijdag 12 november 
22.00 uur t/m maandag 15 november 06.00 uur is de Hereweg ter hoogte van het viaduct afgesloten 
voor autoverkeer. Lijnbussen, hulpdiensten, fietsers en voetgangers van en naar het centrum kunnen, 
met behulp van verkeersregelaars, wel door. Zodra de Hereweg is verplaatst, trillen we een aantal 
damwandplanken in aan de oostzijde van de Hereweg.  

Een deel van de werkzaamheden voeren we ’s nachts uit, zoals benoemd in de tabel in de bijlage van 
deze brief. Deze werkzaamheden geven mogelijk geluidsoverlast. Het intrillen van damwandplanken 
gebeurt altijd overdag. In onderstaande afbeelding ziet u de locatie van de werkzaamheden.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Werkzaamheden Hereweg  

Groningen, 14 oktober 2021    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Hereweg    
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2311 
  
   Geachte heer/mevrouw,  



Intrillen damwandplanken Hereweg 
Van maandag 29 november tot en met vrijdag 3 december gaan we damwandplanken intrillen voor de 
zuidkant van de bouwkuip naast de Hereweg. Dit doen we van 07.00 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag 27 
november en zaterdag 4 december gaan we damwandplanken intrillen voor de noordkant van de 
bouwkuip naast de Hereweg, tegen het viaduct van de zuidelijke ringweg aan. Ook dit doen we van 
07.00 uur tot 19.00 uur. Zaterdag 11 december is een reservedag, voor het geval dat het intrillen 
uitloopt.  
 
Intrillen damwandplanken Papiermolen 
Aan de noordkant van de verdiepte ligging ter hoogte van de Papiermolen moeten we een aantal 
damwandplanken opnieuw intrillen. Dit doen we van dinsdag 23 november tot en met donderdag 25 
november, van 07.00 uur tot 19.00 uur.  
Wilt u direct op de hoogte worden gehouden als het intrillen van de damwandplanken uitloopt? Meld u 
dan aan voor onze SMS-service via www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.  
 
Uitnodiging 
Graag informeren wij u persoonlijk over deze werkzaamheden. Om uw vragen te beantwoorden, 
verzorgen we op maandag 25 oktober van 19.30 uur tot 20.30 uur een bijeenkomst in het Paviljoen 
Ring Zuid aan de Muntinglaan 2. Vanwege de coronamaatregelen is er plek voor maximaal 25 
bezoekers. Aanmelden kan tot en met zondag 24 oktober via www.aanpakringzuid.nl/bijeenkomst-
hereweg. 
 
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 
Met vragen of klachten 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. Meer informatie 
en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht 
In de 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. De planning is 

onderhevig aan allerlei invloeden en kan enigszins veranderen. 

Wanneer 

    

Maandag 13 
september t/m 
zondag 14 
november 

Voorbereidende 
werkzaamheden aan de 
westzijde van de Hereweg, 
om het dek gereed te 
maken voor het verplaatsen 
van de Hereweg naar de 
westzijde 

Overdag - - 

Maandag 1 
november t/m 
donderdag 4 
november 

Kabel- en leidingwerk  

’s Nachts 
van 22.00 
uur tot 
05.00 uur 

Verwijderen 
asfalt 

De afrit van de zuidelijke 
ringweg naar de Hereweg 
is afgesloten 

Maandag 1 
november t/m 
zondag 7 
november 

• Grondwerkzaamheden 

• Verplaatsen van 
verkeerslichten naar de 
nieuwe plek 

Overdag  - 

• Fietsers en 
voetgangers worden 
omgeleid naar de 
oostzijde van de 
Hereweg 

• Verkeersregelaars 
regelen het verkeer 

• Het Geheugenbalkon is 
gesloten 

Maandag 8 
november t/m 
zondag 14 
november 

• Aanbrengen van asfalt 
voor de nieuwe Hereweg 

• Inrichten van de nieuwe 
weg 

• Testen van de nieuwe 
verkeerslichten 

Overdag - 

• Fietsers en 
voetgangers worden 
omgeleid naar de 
oostzijde van de 
Hereweg 

• Verkeersregelaars 
regelen het verkeer 

• Het Geheugenbalkon is 
gesloten 

Vrijdag 12 
november 
22.00 uur t/m 
maandag 15 
november 
06.00 uur 
(weekend) 

• Omzetten van het 
verkeer naar de 
westzijde van de 
Hereweg 

• Testen van de nieuwe 
verkeerslichten 

Overdag en 
‘s nachts 

• Verwijderen 
markeringen 
van vrijdag 
22.00 uur tot 
zaterdag 
05.00 uur 

• Frezen asfalt 
op zaterdag 
vanaf 07.00 
uur 

• Hereweg is afgesloten 
voor autoverkeer 

• Bussen, hulpdiensten, 
fietsers en voetgangers 
worden geregeld door 
verkeersregelaars 

• Afrit van en oprit naar 
Julianaplein zijn 
afgesloten 



 

 

 
 

Maandag 15 
november t/m 
zondag 21 
november 

Verwijderen van een 
gedeelte oude Hereweg 

Overdag - - 

Maandag 22 
november t/m 
donderdag 25 
november 

• Opbouwen 
damwandstelling 

• Opnieuw aanbrengen 
damwandplanken 
Papiermolen 

Overdag 
tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

Het intrillen van 
damwandplanken 
zorgt voor geluid 
en trillingen 

- 

Vrijdag 26 
november 

• Verplaatsen 
damwandstelling van 
Papiermolen naar 
Hereweg 

• Aanvoeren 
damwandplanken rond 
de afrit van Julianaplein 
naar Hereweg 

Overdag - 
Verkeersregelaars regelen 
het verkeer rond de afrit 

Zaterdag 27 
november 

Intrillen eerste gedeelte 
damwandplanken aan de 
noordzijde van de bouwkuip 

Overdag 
tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

Het intrillen van 
damwandplanken 
zorgt voor geluid 
en trillingen 

Eén rijstrook van de 
zuidelijke ringweg richting 
Hoogezand is afgesloten 

Maandag 29 
november t/m 
vrijdag 3 
december 

Intrillen damwandplanken 
aan de zuidzijde van de 
bouwkuip 

Overdag 
tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

 
Het intrillen van 
damwandplanken 
zorgt voor geluid 
en trillingen 

Verkeersregelaars regelen 
het verkeer op de 
Hereweg indien nodig 

Zaterdag 4 
december 
*RESERVE: 
zaterdag 11 
december 

Intrillen tweede gedeelte 
damwandplanken aan de 
noordzijde van de bouwkuip 

Overdag 
tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

Het intrillen van 
damwandplanken 
zorgt voor geluid 
en trillingen 
 

• Eén rijstrook van de 
zuidelijke ringweg 
richting Hoogezand is 
afgesloten 

• Verkeersregelaars 
regelen het verkeer op 
de Hereweg indien 
nodig 


