
 
Combinatie Herepoort is bezig met de bouw van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. De 
aankomende periode gaan we verder met het storten van betonvloeren en -dekken. In deze brief 
leest u hier meer over. 
 
De werkzaamheden 
Van donderdag 9 juni tot en met vrijdag 17 
juni storten we de volgende betonvloeren 
en -dekken in de buurt van het DUO-
gebouw en de Frontier:  

1. Donderdag 9 juni: dek 
2. Vrijdag 10 juni: vloer 
3. Maandag 13 juni: vloer 
4. Dinsdag 14 juni: dek  
5. Woensdag 15 juni: vloer 
6. Vrijdag 17 juni: dek  

Op de afbeeldingen hiernaast vindt u de 
precieze locaties. 
 
We beginnen ’s ochtends om 06.00 uur met 
de aanvoer van de betonpompen . Om 
07.00 uur starten we met de betonstort. De 
betonstort duurt tot ongeveer 23.00 uur. 
Dit is een schatting. Omdat het 
betonstorten aaneengesloten moet 
gebeuren, kunnen we pas stoppen als de 
vloer of het dek helemaal klaar is. Na het 
storten van een vloer of een dek moet de 
bovenkant vlak gemaakt worden. Dit duurt 
tot in de nacht.  
 
Hinder 
Het aanvoeren van het beton, het betonstorten en het vlak maken van een betonvloer of -dek geeft 
geluidshinder voor de directe omgeving. ’s Avonds en ‘s nachts maken we gebruik van bouwlampen. 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud.  
 
 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Betonstort vloeren en dekken  

Groningen, 2 juni 2022    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Betonstort vloeren en dekken  
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2571 
  
   Geachte heer/mevrouw,  



 
Zo blijft u op de hoogte 

• Actuele informatie over het project Aanpak Ring Zuid: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. 

• Aanmelden voor digitale nieuwsbrief Zuiderplantsoen: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 

• SMS-service (bericht bij veranderingen in de planning): www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
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. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

 
 

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

