
 

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief geven we u 
een update van de werkzaamheden. In de bijlage vindt u een overzicht van de mogelijke hinder. 
 
Werkzaamheden Vondellaan 
De Vondellaan krijgt een nieuwe inrichting 
vanwege de aansluiting op de zuidelijke 
ringweg. Het besluit hierover is al in 2014 
genomen. De weg krijgt onder andere aan 
beide zijden een vrijliggend fietspad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 13 februari starten we met de voorbereidende werkzaamheden aan de Vondellaan. We halen de 
groenstrook en de heggen voor de flats aan de oostzijde van de Vondellaan weg. Deze verwijderen 
we volledig. Deze groenstrook komt hier voorlopig niet terug. Als u planten in deze groenstrook heeft 
staan die u wilt behouden, verzoeken wij u deze vóór 13 februari te verwijderen. 
 
Vanaf 20 februari tot begin mei graven we aan de oostzijde van de Vondellaan, tussen de Henriëtte 
Roland Holststraat en de Van Iddekingeweg, sleuven vlak voor de woningen langs (zie afbeelding). 
Deze sleuven vullen we met zand zodat hier later kabels en leidingen in gelegd kunnen worden. We 
graven steeds maar een klein stukje open. Tijdens het graven van de sleuf is uw woning een paar 
dagen bereikbaar via een loopplank. 
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In het rood de locatie van de sleuf 
 
Werkzaamheden Van Schendelstraat 
Op het kruispunt Van Schendelstraat – Vondellaan plaatsen we in de week van 20 februari twee 
putten. We frezen het asfalt weg, graven een gat en vullen dit weer aan. De Van Schendelstraat is in 
deze week niet bereikbaar via de Vondellaan. Dat geldt ook voor voetgangers en fietsers. Verkeer op 
de Vondellaan kan om de werkzaamheden heen door middel van verkeerslichten. 
 
Keet van Cees 
Woensdagmiddag 15 februari staan we vanaf 15.00 uur met de Keet van Cees in de buurt van het 
Gomarus College. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Kom gerust bij ons langs.  
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data (ook in de tabel) zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze 
werkzaamheden en de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. 
 
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 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. Meer informatie en aanmelden: 
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Hindertabel februari 

 
De data zijn onder voorbehoud. Werkzaamheden met de vermelding ‘Overdag’ en overige werkzaamheden 
voeren we uit op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 

 
 
 
 
 
 

Wanneer 

    

20 februari 
7.00 uur tot 
24 februari 
19.00 uur 

Aanbrengen putten op 
kruispunt Vondellaan – Van 
Schendelstraat 

Overdag 
Geluid van 
machines 

Van Schendelstraat niet 
bereikbaar vanaf de 
Vondellaan 


