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Werkzaamheden tijdelijk Julianaplein tot en met februari
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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt in uw omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief leest u meer
deze werkzaamheden.
Noordzijde Julianaplein
In december plaatsen we een loods op het terrein van het ketenpark en in januari plaatsen we de
tien keten. Vanaf februari gaan we weer verder met de sloopwerkzaamheden aan deze zijde van het
Julianaplein.
Papiermolentunnel
Vanaf november beginnen we met graafwerkzaamheden. We starten aan de zuidzijde, de kant van
de Papiermolen. In januari zijn er graafwerkzaamheden naast het Parcival college. Daarnaast starten
we aan de zuidzijde met het aanbrengen van gewapende grond voor de aanleg van het tijdelijk
Julianaplein. In de eerste week van december verwijderen we Chroom VI aan de noordzijde van de
tunnel. Dit doen we in een afgeschermde omgeving, hierbij dragen wij ook beschermende witte
pakken. Eind januari en begin februari zijn er werkzaamheden voor archeologisch vooronderzoek aan
beide zijdes. Direct onder de tunnel ligt nog asbest, dit verwijderen we begin februari.
Kabels en leidingen
We verleggen vanaf half januari een
aantal water-, gas- en
elektriciteitsleidingen. We starten aan de
kant van de papiermolen en eind januari
werken we verder aan de kant van de
Maaslaan. Hiervoor moeten we gleuven
in de stoepen maken, we woningen
blijven bereikbaar. Eind 2021 zijn in
hetzelfde gebied glasvezelkabels verlegd
en aangelegd, helaas was het niet
mogelijk alle kabels en leidingen in één
keer te (ver)leggen. De werkzaamheden
duren tot eind februari.
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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 Julianaplein of blijf op de hoogte
via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

