
 
Combinatie Herepoort is bezig met de bouw van de verdiepte ligging. In november vinden er een aantal 
werkzaamheden plaats met stremmingen tot gevolg. Ook gaan we starten met de aanleg van een 
kabelkanaal langs de verdiepte ligging. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden, de 
planning en de hinder. 
 
Betonstort nieuwe deksel Helperzoom 
Op maandag 1 november gaan we betonstorten voor een nieuwe deksel over de verdiepte ligging aan 
de westzijde van de Helperzoom. De betonstort duurt van 07.00 uur tot 23.00 uur. Al het verkeer 
tussen de Helperzoom en de Waterloolaan is dan gestremd, omdat de betonpomp en betonmixers op 
de Helperzoom moeten staan. Verkeer dat vanaf het zuiden van de Helperzoom linksaf richting 
DUO/Belastingdienst wil, kan wel passeren. Lukt het niet de werkzaamheden op 1 november uit te 
voeren, dan wijken we uit naar maandag 22 november. De locatie van de werkzaamheden en de 
stremming is te zien op het kaartje hieronder. 
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Inhijsen stempels Verlengde Lodewijkstraat 
Op zaterdag 13 november en zondag 14 november gaan we stempels inhijsen naast de Verlengde 
Lodewijkstraat. Van vrijdag 12 november 22.00 uur tot maandag 15 november 06.00 uur is de 
Verlengde Lodewijkstraat ter hoogte van de verdiepte ligging afgesloten voor verkeer, omdat de 
hijskraan gedeeltelijk op de Verlengde Lodewijkstraat moet staan. Lukt het niet de werkzaamheden in 
dit weekend uit te voeren, dan wijken we uit naar het weekend van 26 tot en met 28 november. De 
locatie van de werkzaamheden en de stremming is te zien op het kaartje hieronder. 
 

 
 
Aanleg kabelkanaal 
Ten zuiden van de verdiepte ligging komt straks een kabelkanaal te liggen. Dit kabelkanaal is nodig, 
omdat de voorzieningen in de verdiepte ligging (onder andere ventilatoren, bebording en verlichting) 
veel kabels en leidingen nodig hebben. Door deze in een apart kanaal naast de verdiepte ligging te 
plaatsen, kunnen we er later goed bij voor onderhoud.  
Vanaf 29 november starten we ter hoogte van het Sterrebos met het intrillen en indrukken van de 
eerste damwandplanken voor het kabelkanaal. Deze damwandplanken zijn aanzienlijk korter dan de 
damwandplanken die we voor de bouwkuip van de verdiepte ligging hebben gebruikt. We verwachten 
daarom wel geluids- en trillingshinder, maar aanzienlijk minder dan destijds bij de werkzaamheden aan 
de bouwkuip. We werken alleen overdag. We werken hier door tot eind januari 2022, met uitzondering 
van de laatste week van 2021.  
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en  
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden. 
 
 
 
 
 
 
 

http://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 
 

 
 

Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht 

In de tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van geluid en/of 

verkeer.  

 

Wanneer 

    

Maandag 1 
november 
(reserve: 
maandag 22 
november) 

Betonstort nieuwe deksel 
over de verdiepte ligging 
naast de Helperzoom 

Van 07.00 
uur tot 
23.00 uur 

Betonpomp en 
betonmixers 

Al het verkeer tussen de 
Helperzoom en de 
Waterloolaan is gestremd 

Zaterdag 13 
november en 
zondag 14 
november 

Inhijsen stempels Verlengde 
Lodewijkstraat 

Overdag - 

Al het verkeer op de 
Verlengde Lodewijkstraat 
ter hoogte van de 
verdiepte ligging is 
gestremd van vrijdag 12 
november 22.00 uur tot 
maandag 15 november 
06.00 uur 

Eind november 
2021 tot eind 
januari 2022 

Intrillen en indrukken 
damwandplanken 
kabelkanaal ten zuiden van 
de verdiepte ligging, ter 
hoogte van het Sterrebos 

Overdag  

Het intrillen van 
damwandplanken 
zorgt voor geluid 
en trillingen 

- 
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