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Geachte heer, mevrouw,  

 
Combinatie Herepoort begint deze zomer met de aanleg van de verdiepte ligging tussen de Hereweg en 

het Europaplein. Hiervoor wordt de zuidelijke ringweg gedurende vijf weken gedeeltelijk afgesloten, van 

20 juli tot en met 24 augustus 2018. U ontvangt deze brief omdat we verwachten dat u als omwonende 

mogelijk overlast van deze werkzaamheden krijgt. 

 

Werkzaamheden 

Combinatie Herepoort gaat in deze periode vanaf het Julianaplein tot aan het Europaplein damwanden 

intrillen voor de verdiepte ligging. Deze damwanden komen in de huidige middenberm van de zuidelijke 

ringweg (zie het kaartje). Deze damwanden gaan de noordwand van de bouwkuip vormen. We gaan in de 

zomer aan het werk om de overlast voor omwonenden en het verkeer zo veel mogelijk te beperken. 
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Versmalde rijstroken noordbaan zuidelijke ringweg vanaf 8 juli 

Voordat de zomerstremming start, nemen we de tijdelijke weg op de noordbaan in gebruik. Dat gebeurt 

vanaf 8 juli. Het verkeer vanuit Hoogezand richting Drachten/Assen rijdt tussen het Europaplein en het 

Julianaplein op twee versmalde rijstroken. Deze situatie blijft de komende jaren bestaan. 

 

Afsluiting zuidbaan zuidelijke ringweg 20 juli t/m 24 augustus 

De zuidbaan van de zuidelijke ringweg is van 20 juli tot en met 24 augustus dicht vanaf het Julianaplein tot 

aan het Europaplein. Het verkeer vanuit Drachten/Assen richting Hoogezand wordt omgeleid. Als de 

werkzaamheden langer duren dan gepland, is het mogelijk dat de stremming een week wordt verlengd, 

tot 31 augustus 2018. 

 

Hinder voor omwonenden 

Het intrillen van de damwanden gaat overlast opleveren voor de omgeving. Houdt u rekening met 

geluidsoverlast en trillingen als we bij u in de buurt aan het werk zijn. Er wordt in principe alleen overdag 

gewerkt, van 7.00 tot 19.00 uur, maar bij tegenvallers is er een uitloop mogelijk tot uiterlijk 23.00 uur. Om 

de overlast te beperken, brengen we de damwanden in met een speciaal hoogfrequent trilblok, dat voor 

minder trillingen en geluid zorgt. 

 

Planning loopt uit 

Uit de nieuwe planning van Combinatie Herepoort blijkt dat het project gaat uitlopen. De openstelling van 

de weg verschuift van 2021 naar 2023. Meer hierover leest u op www.aanpakringzuid.nl. 

 

Inloopbijeenkomst 

Heeft u vragen over de werkzaamheden en de hinder die u kunt verwachten? Dan bent u van harte 

welkom op de inloopbijeenkomsten op dinsdag 3 en woensdag 4 juli bij Combinatie Herepoort aan de 

Laan Corpus den Hoorn 102-4. Op deze dagen kunt u tussen 16.00 en 19.00 uur binnenlopen op het 

moment dat het u uitkomt. Medewerkers van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort zijn aanwezig 

om uw vragen te beantwoorden. 

 

Meer informatie, vragen en klachten 

• Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een brief met meer details over de uitvoering. 

• Meer informatie over de ombouw van de zuidelijke ringweg vindt u op de website 

aanpakringzuid.nl.  

• Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meldt u dan via de website aan voor onze digitale 

nieuwsbrieven of volg Aanpak Ring Zuid op Facebook, Twitter en Instagram. 

• Met vragen of klachten over de werkzaamheden kunt u terecht bij het Loket Verkeer en 

Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort  


