
 
Combinatie Herepoort is bezig met de bouw van de verdiepte ligging. In deze brief leest u de 
werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken. In het werkzaamhedenoverzicht staat de volledige 
planning van de werkzaamheden voor de komende periode.  
 
Afsluiten afrit Groningen-Helpman 
Afrit 37 Groningen-Helpman vanuit het Julianaplein richting Hoogezand is van vrijdag 11 februari 20.00 
uur tot maandag 9 mei 06.00 uur afgesloten in verband met Operatie Julianaplein. Meer informatie 
over Operatie Julianaplein vindt u op www.operatiejulianaplein.nl. Ask&GO geeft gedurende Operatie 
Julianaplein routeadvies via Whatsapp. Deze service is beschikbaar van 12 februari tot 9 mei, van 
maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Stuur je vraag via een Whatsappbericht 
naar: 085 065 909.

 
Verwijderen asfalt en intrillen damwandplanken tussen Papiermolentunnel en Hereweg 
We gaan tussen de Papiermolentunnel en de Hereweg een ondergrondse waterkelder plaatsen. In 
deze waterkelder wordt straks de neerslag opgevangen. Om plek te maken voor het plaatsen van de 
waterkelder, verwijderen we een stuk asfalt van de afrit Groningen-Helpman. Dit veroorzaakt 
geluidshinder voor de omgeving. Daarna gaan we damwandplanken intrillen voor de waterkelder. Het 
intrillen van damwandplanken veroorzaakt geluids- en trillingshinder voor de omgeving.  
 
Aanbrengen ankers en intrillen damwandplanken ter hoogte van Geheugenbalkon 
Ter hoogte van het Geheugenbalkon gaan we de bouwkuip van de verdiepte ligging een stukje 
uitbreiden naar het zuiden toe, om een kleine uitbouw van beton te kunnen maken.  
Eerst brengen we damwandankers aan. Hiervoor is het fietspad vanuit het centrum richting Helpman 
ter hoogte van het viaduct over de Hereweg gedurende drie dagen afgesloten. Fietsers vanuit het 
centrum worden met behulp van verkeersregelaars omgeleid langs de oostkant van de Hereweg. 
Vervolgens trillen we de damwandplanken voor de uitbouw in. Het intrillen van damwandplanken 
veroorzaakt geluids- en trillingshinder voor de omgeving. Fietsers en voetgangers worden langs de 
werkzaamheden begeleid door verkeersregelaars.  

 
Uittrillen damwandplanken aan oostkant Hereweg 
Aan de oostkant van de Hereweg gaan we een aantal damwandplanken uittrillen. Het uittrillen van 
damwandplanken veroorzaakt geluids- en trillingshinder voor de omgeving. Het voetpad aan de 
oostkant van de Hereweg ter hoogte van de bouwkuip is tijdens deze werkzaamheden versmald, 
fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden gewoon passeren. 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Update werkzaamheden verdiepte ligging februari-mei 2022 

 

Groningen, 10 februari 2022   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Update werkzaamheden verdiepte ligging februari-mei 2022   
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2459 
  
   Geachte heer/mevrouw,  

http://www.operatiejulianaplein.nl/


 

 

Werkzaamhedenoverzicht 

In de tabel staat een overzicht van de werkzaamheden met bijbehorende planning en hinder. 

Wanneer 

    

Zaterdag 12 
februari 

Verwijderen asfalt 
afrit Groningen-
Helpman 

Tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

Het verwijderen van 
asfalt veroorzaakt 
geluidshinder 

De afrit Groningen-Helpman is al 
afgesloten ten behoeve van Operatie 
Julianaplein 

Van maandag 14 
februari t/m 
donderdag 24 
februari 

Intrillen 
damwandplanken 
waterkelder tussen 
Papiermolentunnel 
en Hereweg 

Op 
werkdagen 
tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

Het intrillen van 
damwandplanken 
veroorzaakt geluids- 
en trillingshinder 
voor de omgeving. 

De afrit Groningen-Helpman is al 
afgesloten ten behoeve van Operatie 
Julianaplein 

Van maandag 14 
februari t/m 
vrijdag 25 
februari 

Aanbrengen ankers 
bouwkuipuitbouw 
ter hoogte van 
Geheugenbalkon 

Tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

n.v.t. 

Het fietspad Hereweg vanuit centrum 
richting Helpman is op 15, 16 en 17 
februari tussen 07.00 uur en 21.00 uur 
afgesloten ter hoogte van het viaduct 
over de Hereweg. Fietsers worden met 
behulp van verkeersregelaars omgeleid 
langs de oostkant van de Hereweg 

Woensdag 16 
februari 

Aanbrengen 
wegmarkering 
Hereweg/Papiermol
enlaan 

Tussen 10.00 
uur en 15.00 
uur 

n.v.t. 
Halve rijbaanafzetting van de Hereweg 
ter hoogte van de Papiermolenlaan  

Van donderdag 
24 februari t/m 
dinsdag 1 maart 

Uittrillen 
damwandplanken 
oostkant Hereweg 

Tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

Het uittrillen van 
damwandplanken 
veroorzaakt 
geluidshinder voor 
de omgeving 

Het voetpad aan de oostkant van de 
Hereweg ter hoogte van de bouwkuip 
wordt versmald. Fietsers en voetgangers 
kunnen gewoon passeren 

Van maandag 28 
februari t/m 
vrijdag 29 april 

Plaatsen 
waterkelder tussen 
Papiermolentunnel 
en Hereweg 

Op 
werkdagen  
tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

n.v.t. 
De afrit Groningen-Helpman is al 
afgesloten ten behoeve van Operatie 
Julianaplein 

Vanaf maandag 
28 februari 

Aanbrengen 
damwandankers en 
boren palen langs 
fietspad Oude 
Winschoterdiep 

Op 
werkdagen  
tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

Het boren van 
palen veroorzaakt 
minimale 
geluidsoverlast 

n.v.t. 

Van woensdag 2 
maart t/m vrijdag 
4 maart  

Intrillen 
damwandplanken  
bouwkuipuitbouw 
ter hoogte van 
Geheugenbalkon 

Tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

Het intrillen van 
damwandplanken 
veroorzaakt geluids- 
en trillingshinder 
voor de omgeving. 

Fietsers en voetgangers worden langs de 
werkzaamheden begeleid door 
verkeersregelaars. 



 

 

 

Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en  
de actuele planning vindt u op 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 
 

 

Vanaf 28 maart 

Aanbrengen 
damwandankers en 
boren palen bij 
Oude 
Winschoterdiep 

Op 
werkdagen  
tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

Het boren van 
palen veroorzaakt 
minimale 
geluidsoverlast 

De fietsroute langs het Winschoterdiep 
blijft open, maar we passen het fietspad 
(soms met behulp van verkeersregelaars) 
wel een aantal keren aan om ruimte te 
maken voor de werkzaamheden 

Van maandag 2 
mei t/m vrijdag 6 
mei 

Aanbrengen nieuw 
asfalt afrit 
Groningen-
Helpman 

Tussen 07.00 
uur en 19.00 
uur 

n.v.t. 
De afrit Groningen-Helpman is al 
afgesloten ten behoeve van Operatie 
Julianaplein 

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

