
 
Voor de bouw van de verdiepte ligging brengen we ten oosten van het spoor onderwaterbeton aan. 
Binnenkort is het laatste compartiment aan de beurt. In deze brief informeren we u over de planning en 
de hinder van deze betonstort. 
 
Van dinsdagochtend 30 november 05.00 uur tot en met donderdagavond 2 december 23.00 uur gaan 
we ongeveer 5.500 m3 onderwaterbeton storten in het compartiment tegenover de Frontier. De 
precieze locatie is te zien op het kaartje in de bijlage. Omdat de onderwaterbetonstort niet 
onderbroken kan worden, storten we dag en nacht door. Dit veroorzaakt veel geluidshinder voor de 
direct omwonenden. We vragen hiervoor uw begrip.  
Indien de werkzaamheden uitlopen, melden we dit op onze website. Wilt u direct op de hoogte worden 
gehouden als de werkzaamheden uitlopen? Meld u dan aan voor onze SMS-service via 
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuwbrief-sms/abonnementenservice/aanmelden/ 
 
Nadat de bouwkuip is voorzien van een vloer van onderwaterbeton, laten we het beton minstens 10 
dagen uitharden. Naar verwachting kunnen we vanaf de week van 13 december het water uit de 
bouwkuip pompen waarna we hier verder bouwen aan de verdiepte ligging. 
 
Wilt u 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 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

 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

 
 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Laatste onderwaterbetonstort verdiepte ligging november/december 2021 

Groningen, 18 november 2021    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Betonwerkzaamheden verdiepte ligging november 2021/januari 2022 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2334 
  
   Geachte heer/mevrouw,  

http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden
mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
http://www.aanpakringzuid.nl/


 

 

Bijlage: Onderwaterbetonstort 

 

 
 
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.  

 
 

Wanneer 
   

   

30 nov t/m 
2 dec 

Stort onderwaterbeton 
bij De Frontier 

Overdag en 
in de nacht 

Bouwverkeer en 
betonpompen 

- 

13 dec tot 
22 dec 

Leegpompen ‘bassins’ bij 
De Frontier 

Overdag Waterpompen - 


