
 
Combinatie Herepoort werkt in uw omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief leest u meer 
over deze werkzaamheden. 
 
Noordzijde Julianaplein  
Vanaf februari zijn we bezig met het slopen van het oude Julianaplein. We verwijderen 
geluidsschermen, frezen asfalt en we slopen de verschillende tunnels onder het Julianaplein. 
 
Begin april starten we met de bouw van een waterkelder aan de noordoostzijde van het oude 
Julianaplein. In de week van 4 april trillen we hiervoor damwanden in. In diezelfde week moeten we 
ook een aantal oude damwanden uittrillen. Daarna brengen we de bemaling en ankers aan, waarna 
we de bouwkuip kunnen ontgraven. 
 
Papiermolentunnel 
Eind maart beginnen we met de sloop en nieuwbouw van de Papiermolentunnel. Dit is een grote 
klus, omdat we de tunnel dwars onder de zuidelijke ringweg aanleggen. Hiervoor graven we dus 
letterlijk een gat in de zuidelijke ringweg. Daarna zorgen we er in korte tijd voor dat de oude tunnel 
gesloopt wordt en de tunneldelen voor de nieuwe tunnel op hun plek liggen. 
 
Vanaf 28 maart beginnen we met het verwijderen van de oude tunnel. Dit duurt een week. Hiervoor 
graven we de bestaande tunnel vrij en trillen we damwanden uit aan kant van het zwembad. In de 
week van 4 april brengen we de fundering aan voor de nieuwe tunnel. We boren 78 palen in de 
grond. De vooraf gemaakte tunneldelen worden alvast gebracht en neergelegd aan de linkerkant van 
de tunnel. In de week van 12 april hijsen we de tunneldelen in. Daarna vullen we alles weer aan met 
grond en vervolgens asfalt. Vanaf 9 mei kan het verkeer weer over de zuidelijke ringweg heen rijden.  
 
Overlast 
De werkzaamheden veroorzaken geluids- en trillingshinder voor de omgeving. Tussen 28 maart en 9 
mei werken we 7 dagen per week en 24 uur per dag aan de Papiermolentunnel en de zuidelijke 
ringweg.  
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De Maaslaan, Merwedestraat en omliggende straten blijven in deze periode open voor auto’s en 
fietsers. Dat geldt ook voor het fietspad van de Maaslaan richting de Hereweg. 
 
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. Tot en met 9 mei is de zuidelijke ringweg (deels) dicht in 
verband met aanleg tijdelijk Julianaplein.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer 

    

28 maart tot en 
met 3 april 

Verwijderen oude tunnel 
Overdag 
en nacht 

Geluid van 
machines, 
geluid van 
betonprikken 

 

29 maart  
Uittrillen damwanden bij 
Papiermolentunnel 

Overdag  
Trillingen en 
geluid van 
staal op staal 

 

2 april tot en met 
11 april 

Aanbrengen nieuwe 
fundering 

Overdag 
en nacht 

Kranen, 
machines en 
bouwverkeer 

 

4 april tot en met 
8 april 

Intrillen damwanden 
bouwkuip waterkelder 
noordoostzijde 
Julianaplein 

Overdag 
Trillingen en 
geluid van 
staal op staal 

 

7 april 6.00 uur 
tot 8 april 17.00 
uur 

Uittrillen oude 
damwanden 
noordoostzijde 
Julianaplein 

Overdag 
Trillingen en 
geluid van 
staal op staal 

Kruising Hoornsediep -
Maaslaan dicht 

12 april tot en 
met 18 april 

Inhijsen tunneldelen 
Overdag 
en nacht 

Kranen, 
machines en 
bouwverkeer 

 

19 april tot en 
met 28 april 

Aanbrengen grond 
Overdag 
en nacht 

Trillingen en 
geluid trilwals, 
kranen en 
bouwverkeer 

 

29 april tot en 
met 9 mei 

Aanbrengen asfalt, 
belijning, barriers, 
verlichting op de 
zuidelijke ringweg 

Overdag 
en nacht 

Geluid van 
vrachtwagens, 
machines, 
asfalt frezen 
en trilwals 

 



 

Uitnodiging informatiebijeenkomst  
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan nodigen wij u graag uit de informatiebijeenkomst in 
Paviljoen Ring Zuid, Muntinglaan 2, op 22 maart van 19.30 uur tot 20.30 uur. Kijk voor meer 
informatie en om u aan te melden op www.aanpakringzuid.nl/22-maart. Aanmelden kan tot en met 
21 maart. 
 
Informatiekeet 
Woensdag 30 maart staan we van 14.00 tot 16.00 met de informatiekeet in de buurt van de 
Papiermolentunnel. Hier kunt u ook terecht met vragen. Kom gerust langs voor een kopje koffie of 
thee en wat lekkers.  
 
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 
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