
 

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief geven we u 
een update van de werkzaamheden die we de komende tijd uitvoeren. 
 
Werkzaamheden viaduct Paterswoldseweg deels in de nacht 
De afgelopen periode hebben we de liggers geplaatst op de noordzijde van het viaduct. De komende 
weken bouwen we dit deel van het viaduct af zodat het verkeer eind maart over het nieuwe deel kan 
rijden. In december plaatsen we de eerste randelementen op het viaduct. Dit zijn panelen met 
bruinrode bakstenen.  
 
Tot en met februari zijn we aan het werk bovenop het viaduct. We leggen riolering en putten aan en 
plaatsen lichtmasten en barriers. We brengen een puinfundering aan voor de aansluiting van de 
zuidelijke ringweg op de noordzijde van het viaduct. Daarna leggen we asfalt. 
 
Hinder 
Voor het plaatsen van de metselwerkpanelen is de Paterswolsdeweg en de Muntinglaan een paar 
dagen gesloten. Dit geeft hinder op het gebied van bereikbaarheid. Net als afgelopen maanden zal er 
in de komende periode transport van personen en materiaal plaatsvinden over de Muntinglaan, 
waardoor daar extra verkeer is. 
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Werkzaamhedenoverzicht 

In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: 

nacht- en zondagwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot en 

met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 

 

 
 

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 
Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket 
Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of www.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 onze SMS-service. Meer informatie en 
aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 

 

Wanneer 

    

Oktober tot en 
met december 

Beton werkzaamheden 

Maandag 
tm 
zaterdag 
overdag 

Geluid van 
machines en 
bouwverkeer 

- 

November tot en 
met december 

Verwijderen en 
aanbrengen 
voorbelasting 

Overdag 
Geluid van 
vrachtverkeer 

- 

6 december 7.00 
uur tot 8 december 
18.00 uur 

Plaatsen randelementen Overdag 
Geluid van 
machines en 
bouwverkeer 

Paterswoldseweg ter 
hoogte van het viaduct 
dicht, wel toegankelijk 
voor fietsers en 
voetgangers 

6 december 7.00 
uur tot 13 
december 18.00 
uur 

Plaatsen randelementen Overdag  
Geluid van 
machines en 
bouwverkeer 

Muntinglaan ter hoogte 
van het viaduct dicht 
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