
Groningen, 12 januari 2021

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 8 en 11 januari heeft u van ons een mail ontvangen over onze zorgen omtrent de 
geplande werkzaamheden voor Ring Zuid, specifiek over het verwijderen van de 
geluidswal. Graag informeer ik u over de laatste ontwikkelingen hieromtrent.  

Vanmiddag hebben wij een overleg gehad met Ring Zuid en hier onze zorgen en vragen 
voorgelegd (graag hadden wij dit overleg eerder gehad, maar dit was blijkbaar agenda 
technisch niet mogelijk). Wij hebben hier het volgende besproken: 

Planning 

Er is ons een meer gedetailleerde planning gepresenteerd van de werkzaamheden tussen 
de Brailleweg en de Van Ketwichverschuurbrug. Vanaf 15 januari t/m juli gaan zij aan de 
slag met de werkzaamheden t.b.v. verbreding van de A28 westzijde en de afrit langs onze 
schepen (voorbelasting blijkt hiervoor niet nodig?). Volgens Herepoort is het noodzakelijk 
dat de geluidswal nu wordt verwijderd, en niet pas in juli. Toegezegd is dat wij in juli van dit
jaar de nieuwe (aarden) geluidswal mogen verwachten, waar in oktober groen op wordt 
geplant. Dit zou betekenen dat de werkzaamheden en overlast voor ons voor eind 2021 
zouden moeten zijn opgelost, mits zij deze planning daadwerkelijk volgen. Wij blijven de 
vorderingen van de werkzaamheden kritisch volgen en trekken aan de bel wanneer de 
planning spaak dreigt te lopen.  

Tussentijds alternatief voor de huidige geluidswal en vangrails 

In het gesprek kon men niet aangeven of er tijdelijke voorzieningen worden geplaatst voor 
de te overbruggen periode van januari t/m juli. Wij hebben met klem aangegeven dit zeer 
wenselijk te vinden i.v.m. veiligheid en overlast door geluid, licht, zicht op de snelweg en 
fijnstof. Ons is toegezegd dat zij dit uit gaan zoeken en hier z.s.m. op terugkomen. Wij 
volgen de uitkomst hiervan kritisch, temeer omdat ons tot op heden altijd werd 
voorgehouden dat er voorbelasting d.m.v. bigbags geplaatst zou worden (wat de reden 
voor het verwijderen van de geluidswal zou zijn) wat nu dus niet meer aan de orde blijkt te 
zijn. Herepoort heeft ons verzekerd dat het nu verwijderen van de geluidswal noodzakelijk 
is voor verbreding van de afrit. Onze eis/wens zijn bigbags van tenminste 2 lagen hoog 
(waarvoor geen groen hoeft te worden verwijderd). Een enkel hekwerk zoals nu aan het 
einde is geplaatst, volstaat op alle genoemde punten wat ons betreft niet.  Wij verzoeken u
met klem ons te steunen voor het realiseren van een passende, tijdelijke oplossing 
gedurende de werkzaamheden. 

Inrichting nieuwe geluidswal en beplanting 

De huidige geluidswal is ongeveer 2,5 meter hoog. De nieuwe geluidswal zal 1 meter hoog
worden, met hierop beplanting. Er is berekend dat dit aan de normen voor maximale 
geluidsbelasting voldoet. Wij vragen ons echter sterk af, of de nieuwe geluidswal de 
functies van de huidige geluidswal kan vervullen: onttrekken van licht en zicht op de weg, 
tegenhouden van fijnstof en bescherming van kinderen en huisdieren. Er wordt 
aangegeven dat er geen mogelijkheid is om dit ontwerp nog te veranderen ten gunste van 
de omwonenden Tevens wordt er geen nieuw groen geplant ter hoogte van het voor-
laatste schip tot aan de Van Ketwichverschuurbrug, terwijl dit wel voor ring zuid is 
verwijderd. Wij dringen er met klem op aan om hier hoogopgaand groen voor terug te laten
planten.      



Samengevat hebben wij nu meer helderheid over de voorgenomen planning van de 
werkzaamheden en afronding, en wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een 
tijdelijke afscherming gedurende de werkzaamheden. Over het ontwerp van de nieuwe 
geluidswal zijn wij kritisch; en hopen dat er kan worden bijgestuurd wanneer deze niet 
dreigt te voldoen aan de huidige geluidswal/situatie.  

Voor nu bedanken wij u voor uw belangstelling/inzet en wij zullen de raadsvergadering van
13 januari volgen waarin vragen worden gesteld over onze situatie.  

Met vriendelijke groet, 

namens de waterbewoners van de Julianaweg, Noord Willemskanaal


