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Geachte heer, mevrouw, 

 

Tussen 24 juli en 20 augustus voert aannemer Combinatie Herepoort werkzaamheden uit in uw omgeving 

als voorbereiding voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. We werken bij u in de buurt aan de 

voorbereiding voor de aanleg van de verdiepte ligging onder het spoor door en aan de aanleg van het 

nieuwe pers- en moerriool onder het spoor.  

Met deze brief willen we u informeren over de werkzaamheden en de hinder die dit voor u kan 

betekenen, inclusief afsluiting van wegen. 

 

Fase 1 Maandag 24 juli tot en met vrijdag 28 juli 

Op de hoek van de Verlengde Meeuwerderweg en de Verlengde Lodewijkstraat worden oude leidingen 

weggehaald. Hiervoor is het gedeelte van de Verlengde Lodewijkstraat (van parkeergarage Frontier tot 

Esperantostraat) afgesloten.  

 

Fase 2 Maandag 31 juli tot 5 augustus 

Naast het spoor en de zuidelijke ringweg gaan we op drie plekken damwanden in de grond trillen, zoals 

we dat eerder al op de Helperzoom hebben gedaan. Per locatie duurt dit één tot twee dagen. De 

volgorde: - Verlengde Willemstraat  

- Verlengde Lodewijkstraat ter hoogte van de Esperantoflat 

- Verlengde Lodewijkstraat ter hoogte van De Frontier 

Het intrillen gebeurt met een grote heimachine en kan voor u geluids- en trillingshinder opleveren. We 

werken tussen 07.00 en 19.00 uur. Op vrijdag 4 augustus beginnen we met de voorbereiding van fase 3. 

 

Fase 3 Zaterdag 5 tot maandag 14 augustus LET OP: 24 uur per dag werkzaamheden  

Van zaterdag 5 tot maandag 14 augustus werken we dag en nacht op en bij de spoorwegovergang. We 

beginnen in de nacht van 5 op 6 augustus (vanaf 00.20 uur) met het weghalen van de bovenleiding en de 

portalen. Op zondag slijpen we de rails door en verwijderen het spoor. Daarna werken we verder onder 

het spoor aan de voorbereidingen voor de verdiepte ligging.  

Aan de bewoners van dit adres      

Hinder i.v.m. werkzaamheden   

Inloopbijeenkomst vrijdag 4 augustus Paviljoen Sterrebos  

Groningen, juli 2017   

 

Onderwerp: Werkzaamheden van 24 juli tot 20 augustus 

 Contactpersoon: Bert Kramer 
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Waar werken we tussen 5 en 14 augustus 

De werkzaamheden vinden plaats op drie plekken naast elkaar (zie plaatje): 

 
 

- Riolering, kabels en leidingen (RKL): 

we plaatsen grote kabelkoker-elementen voor alle leidingen en er komt een nieuw pers- en moerriool 

onder het spoor, tussen Helperzoom en Verlengde Lodewijkstraat. 

- Verdiepte ligging (VDL): 

hier plaatsen we funderingspalen voor de verdiepte ligging waar het spoor in de nieuwe situatie 

overheen gaat. 

- Esperantotunnel (Esp):  

voor de eventuele aanleg van de Esperantotunnel worden tunnelelementen geplaatst in een open 

ontgraving. 

 

Hinder: geluid, zwaar materieel en continu 

Zeker in fase 3 werken we met zwaar materieel en sommige werkzaamheden leveren lawaai op, 

waaronder het doorslijpen van de sporen, het boren en vullen van de funderingspalen en het 

terugbouwen van het spoor. Bovendien gaan de werkzaamheden tussen 5 en 14 augustus dag en nacht 

door. Op de laatste pagina van deze brief leest u een globale planning van de werkzaamheden overdag en 

’s avonds / ’s nachts in deze periode. Op www.aanpakringzuid.nl geven we regelmatig de actuele stand 

van zaken wat betreft de werkzaamheden en de mate van hinder die we daarbij verwachten.  

 

Afsluiting straten 

In verband met de werkzaamheden zijn de volgende straten afgesloten: 

• Verlengde Lodewijkstraat tussen Esperantostraat en p-garage Frontier: 24 juli t/m 20 augustus 

• Verlengde Lodewijkstraat van P-garage Frontier t/m Esperantoflat:  31 juli t/m 14 augustus 

(er is wel verkeer mogelijk tussen Verlengde Lodewijkstraat-noord en Esperantostraat) 

 

• Kruising Helperzoom / Kempkensberg:       31 juli t/m 14 augustus 

• Spoorkruising Esperanto:          4 t/m 13 augustus 

(voor bewoners van de Verlengde Willemstraat is er een versmalde doorgang richting Waterloolaan) 

http://www.aanpakringzuid.nl/
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Fase 4 Maandag 14 tot en met vrijdag 19 augustus Verlengde Lodewijkstraat-zuid 

In deze week wordt een rioolgemaal gemaakt op de hoek Frontier – Verlengde Lodewijkstraat om het 

riool onder het spoor te verbinden met het nieuwe riool vanaf de Helperzoom.  

 

Inloopbijeenkomst 4 augustus tussen 17.00 – 19.00 uur Paviljoen Sterrebos 

Op vrijdag 4 augustus is er in Paviljoen Sterrebos aan de Helperzoom een inloopbijeenkomst over de 

werkzaamheden. U bent tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom.  

 

Informatiekeet 

Van 5 tot 14 augustus staat er een informatiekeet op de Verlengde Lodewijkstraat bij De Frontier. U kunt 

daar dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur (m.u.v. zondagochtend 13 augustus) terecht met vragen of voor 

meer informatie over de werkzaamheden. Op maandag 7, dinsdag 8 en zondag 13 augustus is de 

informatiekeet ook geopend tussen 17.00 en 19.00 uur. 

 

Actuele informatie over planning en werkzaamheden 

Tijdens de werkzaamheden vindt u alle actuele informatie over de voortgang en de planning op 

www.aanpakringzuid.nl  

 

Vragen en klachten 

Voor vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of 

loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl 

 

We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. En nogmaals, u bent van harte welkom op de 

inloopbijeenkomst op vrijdag 4 augustus tussen 17.00 en 19.00 uur in het Paviljoen Sterrebos aan de 

Helperzoom. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

 

 

 

 

 

 

http://www.aanpakringzuid.nl/
mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
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Globale planning (onder voorbehoud) 

 

Datum Activiteit  

Nacht  

5 op 6 augustus 

Weghalen portalen en bovenleiding 

Zondag 6 augustus 

 

Doorslijpen rails en weghalen spoor 

 

Avond/nacht  

6 op 7 augustus 

Locatie Esperanto: Grond ontgraven en afvoeren  

Locatie VDL: Boren palen en vullen met beton 

Locatie RKL: Grondwerkzaamheden  

Maandag 7 augustus Locatie Esperanto: Voorbereiden plaatsen prefab tunnelelementen  

Locatie VDL: Boren palen en vullen met beton  

Locatie RKL: Weghalen oude riool en aanbrengen Moerriool  

 

Avond/nacht  

7 op 8 augustus 

Locatie Esperanto: Monteren tunnelelementen 

Locatie VDL: Boren palen en vullen met beton  

Locatie RKL: Kabelkoker monteren 

 

Dinsdag 8 augustus Locatie Esperanto: Monteren tunnelelementen 

Locatie VDL: Boren palen en vullen met beton  

Locatie RKL: Kabelkoker monteren  

 

Avond/nacht  

8 op 9 augustus 

Locatie Esperanto: Monteren tunnelelementen  

Locatie VDL: Boren palen en vullen met beton  

Locatie RKL: Kabelkoker dichtmaken en aanvullen zand 

 

Woensdag 9 augustus Locatie Esperanto: Tunnel dichtmaken  

Locatie VDL: Boren palen en vullen met beton  

Locatie RKL: Aanbrengen persriool  

 

Avond/nacht  

9 op 10 augustus 

Locatie Esperanto: Aanvullen bouwkuip  

Locatie VDL: Boren palen en vullen met beton   

Locatie RKL: Aanvullen zand en afwerken  

 

Donderdag 10 

augustus 

Locatie Esperanto: Aanvullen bouwkuip  

Locatie VDL: Boren palen en vullen met beton   

Locatie RKL: Afwerking  

Avond/nacht  

10 op 11 augustus 

Locatie Esperanto: Leggen overgang constructies  

Locatie VDL: Boren palen en vullen met beton  

 

Vrijdag 11 augustus Locatie VDL: Boren palen en vullen met beton  

Avond/nacht  

11 op 12 augustus 

Locatie VDL: Aanvullen zand  

Spoor terugbouwen 

 

Zaterdag 12 augustus Spoor terugbouwen 

Avond/nacht  

12 op 13 augustus 

Spoor terugbouwen 

Zondag 13 augustus Spoor terugbouwen 

Avond/nacht  

13 op 14 augustus 

Spoor testen 

 


