
 

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. Een deel van deze 
werkzaamheden voeren we de komende periode in de avond uit. In deze brief geven we u een 
update van de werkzaamheden. 
 
Werkzaamheden viaduct Paterswoldseweg deels in de avond 

Op 12 januari heien we palen en plaatsen 
we betonnen blokken aan de noordzijde 
van de zuidelijke ringweg. Deze zijn nodig 
voor de fundering van de nieuwe portalen 
boven de zuidelijke ringweg. Aan deze 
portalen hangen we uiteindelijk de 
verkeersborden op.   
 
 
 
 
 

De locaties staan op de afbeelding hierboven met rode pijlen aangegeven. Op de plek van de 
middelste pijl heien we de palen in de avond. We plaatsen dan twee palen. Per paal zijn we een 
kwartier tot een half uur bezig. We starten rond 20.00 uur. Na 22.00 uur breken we de heistelling af 
en plaatsen we de barriers terug.  
 
In de derde en vierde week van januari gaan we verder met het ophangen van de rode baksteen 
sierelementen. Eerst aan de kant van de Muntinglaan, daarna aan de kant van de Expositielaan. 
 
Hinder 
De heiwerkzaamheden in januari zijn deels in de avond, dit geeft hinder op het gebied van trillingen 
en geluid. Voor het plaatsen van de metselwerkpanelen is de Muntinglaan een paar dagen gesloten. 
Dit geeft hinder op het gebied van bereikbaarheid.  
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 Geachte heer/mevrouw,  



 

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/ 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 

    

12 januari  
Reserve: 13 januari 

Heien van palen 
Overdag 
en Nacht 

Trillingen en 
geluid van 
metaal op 
beton 

Afrit 36 richting 
Groningen-West dicht van 
20.00 uur tot 6.00 uur 

17 januari 7.00 uur 
tot 21 januari 
17.00 uur 

Plaatsen randelementen Overdag  
Geluid van 
machines en 
bouwverkeer 

Muntinglaan ter hoogte 
van het viaduct dicht 

http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden
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