
 

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief geven we u 
een update van de werkzaamheden. 
 
Funderingspalen viaduct Paterswoldseweg 
In juni zijn we begonnen met de bouw van de zuidzijde van het viaduct. Eind juni en begin juli boren 
we een aantal funderingspalen in. Tussen 11 en 22 juli trillen we stalen balken in. Daar komen 
panelen tussen. Op 19 juli beginnen we met de voorbereidende werkzaamheden op de 
funderingswerkzaamheden. Op 20 juli bouwen we een kleine heistelling op. Op 21 en 22 juli bouwen 
we een grote heistelling op tussen de noordzijde van het viaduct en het tijdelijke viaduct. Om deze 
heistellingen stabiel neer te kunnen zetten en de Paterswoldseweg niet te beschadigen, zetten we ze 
op zand. Het zand dat hiervoor nodig is, voeren we in de nacht van 19 juli aan. Het heien van de 
kleine palen duurt van 21 tot en met 29 juli. Van 23 tot en met 25 juli heien we ook grote palen in. 
Deze periode zijn we aan het werk van 7.00 uur tot 22.00 uur. In augustus en september zijn we 
bezig met betonwerkzaamheden. 

 
Locatie werkzaamheden en voorbeeld stalen balken met panelen. 
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 Geachte heer/mevrouw,  



 

 
Hinder 
De werkzaamheden veroorzaken trillingen en geven geluidshinder voor de omwonenden. De 
Paterswoldseweg is tijdens de heiwerkzaamheden dicht. 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. Deze 
werkzaamheden kunt u in de maand juli ook volgen via een tijdelijke webcam: 
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/webcams/  
 
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 
 
 
Tabel hinder 12 juli – 4 augustus 

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 

    

12 juli 6.00 uur tot 
en met 13 juli 
22.00 uur 

Intrillen stalen balken Overdag 

Geluid van 
metaal op 
metaal en 
trillingen 

- 

19 juli 22.00 uur 
tot 28 juli 22.00 
uur 
Reserve: 26 juli 
22.00 uur tot 4 
augustus 22.00 uur 

Intrillen buispalen en 
damwanden  

Overdag 

Geluid van 
metaal op 
metaal en 
trillingen 

Paterswoldseweg dicht 

23 juli 6.00 uur tot 
en met 25 juli 
22.00 uur 

Heien buispalen Overdag  
Geluid van 
metaal op 
beton 

Paterswoldseweg dicht 
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