
 
Combinatie Herepoort is in november gestart met het renoveren van het viaduct Van Iddekingeweg 
onder de A28. Vanwege de uitloop van werkzaamheden, wijzigingen in de planning en omdat de 
bouwplaats op een andere locatie is geplaatst, ontvangt u hierbij een update van de 
werkzaamheden.  
 
Renoveren viaduct Van Iddekingeweg onder de A28  
Het stralen van de wanden, het repareren van het beton en het aanbrengen van de beschermlaag 
aan de zuidzijde van het viaduct is afgerond. Vanaf 4 januari doen we hetzelfde aan de noordzijde 
van het viaduct. En vanaf 12 februari volgt het middenstuk.  
 
Verwijderen geluidsscherm 
We verwijderen het geluidsscherm langs de A28 in de week van 18 tot en met 22 januari. De 
werkzaamheden die we kunnen doen zonder afzetting van de A28, zoals het losmaken van de 
schermen, voeren we overdag uit. Is er wel een afzetting van de A28 nodig, zoals bij het uithijsen en 
afvoeren van de schermen, dan doen we dat in de nacht. 
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Inrichten bouwplaats 
We hebben een bouwplaats aan de westkant van de A28 (en niet, zoals in de vorige brief 
aangekondigd aan de oostkant). Voor het inrichten van de bouwplaats hebben we bouwketen en 
bouwhekken geplaatst, verharding aanbracht en voorzieningen zoals een waterleiding aangelegd  
 
Hinder 
Het stralen van de wanden zorgt voor 
geluidshinder. Daarom plaatsen we 
geluidwerend doek rond de stationaire 
apparatuur. 
Het weghakken van het aangetaste beton 
geeft ook geluidshinder. Deze 
werkzaamheden zijn niet constant maar wel 
gedurende de gehele periode te horen. 
We voeren de renovatiewerkzaamheden uit 
op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.  
Om de overlast voor fietsers, voetgangers en 
automobilisten te beperken, voeren we de 
werkzaamheden in drie delen uit.  
 
Het verwijderen van het geluidsscherm langs de A28 kan ook geluidshinder geven. De schermen 
worden overdag losgemaakt, in de nachtelijke uren uitgehesen met een kraan en vervolgens 
afgevoerd.  
 
In het werkzaamhedenoverzicht in de bijlage leest u hier meer over. 
 
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 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 ons SMS-service. Meer informatie en 
aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Dicht van 12 februari 

t/m 28 februari 

Dicht van 4 januari 

t/m 11 februari  

zuidzijde noordzijde 

http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden
mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
http://www.aanpakringzuid.nl/
http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden
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Werkzaamhedenoverzicht  
In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied 
van werken buiten reguliere werktijden en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op 
doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Als het voor de voortgang nodig is, werken we 
ook op zaterdagen.  
 

 
 

Wanneer 

    

18 januari t/m  
22 januari 

Verwijderen 
geluidschermen 

Losmaken 
overdag 
Afvoeren  
‘s nachts 

Geluid van 
machines en 
vrachtverkeer 

Nachtelijke afsluiting A28 
richting Assen tussen 
Julianaplein en afrit 
Groningen-Zuid 

4 januari  
oktober t/m 11 
februari  

Renovatie viaduct Overdag 
Geluid van 
machines 

Rijbanen onderdoorgang Van 
Iddekingeweg verschoven en 
fiets- en voetpad noordzijde 
afgesloten.  
Alle verkeer kan de 
werkzaamheden passeren 

12 februari t/m  
28 februari  

Renovatie viaduct Overdag  
Geluid van 
machines 

Rijbanen onderdoorgang Van 
Iddekingeweg in beide 
richtingen afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer.  
Fietsers en voetgangers 
kunnen passeren 

Afsluitingen  


