
 

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief geven we u 
een update van de werkzaamheden. 
 
Werkzaamheden viaduct Paterswoldseweg noordzijde 
In april zouden we de glaspanelen plaatsen op het viaduct boven de Paterswoldseweg. Helaas 
konden deze glaspanelen niet op tijd geleverd worden, waardoor dat niet doorging. In de nachten 
van het weekend van 6 mei zijn deze werkzaamheden opnieuw ingepland. 
 
Werkzaamheden viaduct Paterswoldseweg zuidzijde 
Nu het verkeer over de nieuwe noordzijde van het viaduct rijdt, kunnen we beginnen met de sloop 
van de zuidzijde. In de week van 25 april frezen we het asfalt van het dek. Half mei starten we met de 
sloopwerkzaamheden. We zagen de ‘liggers’ los, dat zijn de liggende onderdelen van het viaduct. 
Vervolgens hijsen we deze uit en voeren ze af. Hierna kunnen we de rest van het viaduct slopen. We 
knippen het dek van het viaduct kapot en vergruizen dit. Hier zijn we tot eind juni mee bezig. 
 
Hinder 
De werkzaamheden geven geluidshinder voor de omwonenden. Vanwege de veiligheid moeten we 
soms in de nacht werken. De Paterswoldseweg is een paar keer dicht. Op andere momenten zorgen 
verkeersregelaars ervoor dat het verkeer langs de werkzaamheden kan. De tabel onderaan de brief 
geeft een overzicht van de verwachte hinder. 
 

Actuele informatie 
Actuele informatie vindt u op www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. Op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Julianaplein. Wilt u bericht ontvangen 
bij veranderingen in de planning, meld u dan aan voor onze SMS-service voor deelgebied 
Julianaplein. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
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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. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 
  

http://www.loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl


 

Tabel hinder 25 april – 20 juni 
 

De data zijn onder voorbehoud. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot 
en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 

 
 

Wanneer 

    

6 mei 20.00 uur tot 
7 mei 5.00 uur 
 
7 mei 20.00 uur tot 
8 mei 5.00 uur 
 
8 mei 20.00 uur tot 
9 mei 5.00 uur 

Plaatsen glaspanelen  Nacht 
Geluid van 
machines 

Verkeer wordt geregeld 
met verkeersregelaars. 
Fietspad onder het 
viaduct aan de oostzijde 
dicht. Fietsers worden 
omgeleid via Laan van de 
Vrede. 

24 mei 7.00 uur tot 
25 mei 19.00 uur 
 
30 mei 7.00 uur tot 
31 mei 19.00 uur 

Sloopwerkzaamheden 
boven het fietspad 

Overdag 
Beton prikken 
en zagen 

Fietspad onder het 
viaduct aan de westzijde 
dicht. 

31 mei 7.00 uur tot 
1 juni 19.00 uur 

Sloopwerkzaamheden 
boven het fietspad 

Overdag 
Beton prikken 
en zagen 

Fietspad onder het 
viaduct aan de oostzijde 
dicht. 

3 juni 7.00 uur tot 
4 juni 22.00 uur 

Verwijderen 
geluidsschermen, 
loszagen en uithijsen 
liggers. In de nacht 
wordt de hijskraan 
neergezet. 

Overdag 
en nacht 

Geluid van 
vrachtwagens 
en machines 
en het 
uithijsen van 
liggers 

Paterswoldseweg dicht 
ook voor fietsers en 
voetgangers. 

7 juni 7.00 uur tot 
13 juni 19.00 uur 

Sloopwerkzaamheden 
boven het fietspad 

Overdag 
en nacht 

Beton prikken 
en zagen 

Fietspad onder het 
viaduct aan de oostzijde 
dicht. 

10 juni 22.00 uur 
tot 13 juni 6.00 uur 
Reserve: 17 juni 
22.00 uur tot 20 
juni 6.00 uur 

Slopen gedeelte viaduct 
boven de 
Paterswoldseweg 

Overdag 
en nacht 

Geluid van 
vrachtwagens 
en machines 
en vergruizen 
van beton 

Paterswoldseweg dicht 
ook voor fietsers en 
voetgangers. 


