Aan de bewoners van dit adres
Update werkzaamheden Van Iddekinge viaduct en A28
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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt aan het viaduct bij de Van Iddekingeweg en de A28. Eind februari zijn
we gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het verbreden van het viaduct. In deze brief
leest u meer over de werkzaamheden die de komende tijd plaatsvinden.
Werkzaamheden
Op dit moment werken we aan het verstevigen van de bestaande fundering van het viaduct. Vanaf
maandag 3 mei 2021 starten de vervolgwerkzaamheden voor de verbreding van het viaduct. We
voeren grond- en sloopwerkzaamheden uit, verwijderen vangrails en geluidsschermen, trillen
damwanden in en plaatsen funderingspalen voor de uitbreiding van het viaduct.
Bij een aantal werkzaamheden verwachten we hinder voor omwonenden en/of weggebruikers.
Van maandag 3 mei tot en met donderdag 6 mei 2021 werken we ’s nachts van 22.00 uur tot 06.00
uur om een tijdelijke wand met geluidsschermen op de A28 te kunnen plaatsen.
Het intrillen van de damwanden (eind mei) geeft overdag hinder in geluid en trillingen. Ook de sloopen boorwerkzaamheden kunnen geluidshinder geven. In de tabel in de bijlage leest u meer over de
werkzaamheden en de verwachte hinder voor de komende periode.
Afsluiting onderdoorgang Van Iddekingeweg
Om de werkzaamheden aan de oostzijde van het viaduct zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren is het
nodig om het verkeer voor een langere periode af te sluiten. De onderdoorgang bij de Van
Iddekingeweg is daarom van maandag 10 mei 07.00 uur tot en met maandag 6 september 2021
06.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Van vrijdag 9 juli 07.00 uur tot en met maandag 23 augustus
2021 06.00 uur wordt de onderdoorgang tijdelijk opengesteld voor fietsers en voetgangers. In deze
periode is de Brailleweg gestremd voor alle verkeer.
Wij realiseren ons dat deze langdurige afsluiting vervelend kan zijn. Gemotoriseerd verkeer wordt
omgeleid via de route Vondellaan-Laan Corpus den Hoorn-Paterswoldseweg. Fietsers en voetgangers
hebben twee opties; via de verbinding ten zuiden van de Van Iddekingeweg: onderdoorgang Laan
Corpus den Hoorn-Hoornsedijk en via de verbinding ten noorden van de Van Iddekingeweg:
Muntingbrug-Hoornsedijk.

Locatie werkzaamheden viaduct Van Iddekingeweg
Online informatiebijeenkomst
Graag informeren wij u persoonlijk over de werkzaamheden en de verkeersafsluiting. Vanwege de
coronamaatregelen kunnen wij geen informatiebijeenkomst organiseren in ons informatiecentrum
Paviljoen Ring Zuid. Om toch uw vragen te beantwoorden, houden we op maandag 3 mei 2021 om
19.30 uur een online informatiebijeenkomst. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op
https://www.aanpakringzuid.nl/bewoners-iddekingeweg. Aanmelden kan tot en met maandag 3 Mei
17.00 uur 2021.
Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-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 www.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 of blijf op de hoogte via onze SMS-service. Meer informatie en
aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

Werkzaamhedenoverzicht
In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van
werk buiten reguliere werktijden, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op
doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Afsluitingen

Wanneer

Maandag 26 april
t/m vrijdag 30
april

Grondwerkzaamheden, aanleggen
bouwoprit

Maandag 3 mei
t/m donderdag 6
mei

Aanpassing
rijbanen A28,
plaatsen tijdelijke
barriers met
geluidsschermen

Maandag 3 mei
t/m vrijdag 21
mei

Verwijderen
geluidsschermen
en vangrail,
grond- en asfaltwerkzaamheden

Maandag 10 mei
t/m vrijdag 28
mei

Slopen
vleugelwanden
viaduct, grondwerkzaamheden

Gepland op twee
doordeweekse
dagen in de
periode maandag
24 mei t/m
vrijdag 4 juni. Zie
website voor
actuele planning.

Maandag 31 mei
t/m vrijdag 4 juni

Geluid van
machines

-

’s Nachts van
22.00 uur tot
06.00 uur

Geluid van
machines

Oprit Groningen Zuid richting
Julianaplein, inclusief één
rijstrook van de A28, ’s
nachts van 22.00 uur tot
06.00 uur afgesloten.

Overdag
(doordeweeks)

Geluid van
machines,
asfalt frezen

Onderdoorgang bij Van
Iddekingeweg vanaf
maandag 10 mei 07.00 uur
afgesloten voor alle verkeer.

Overdag
(doordeweeks)

Geluid van
zaag- en
sloopwerk
en machines

Onderdoorgang bij Van
Iddekingeweg afgesloten
voor alle verkeer.

Intrillen
damwanden

Overdag

Geluid van
machines en
trillingen

Onderdoorgang bij Van
Iddekingeweg afgesloten
voor alle verkeer.

Aanbrengen
funderingspalen

Overdag

Geluid van
machines

Onderdoorgang bij Van
Iddekingeweg afgesloten
voor alle verkeer.

Overdag

