
 
Combinatie Herepoort start in januari met werkzaamheden voor het verbreden van A28 en het 
aanpassen van de afrit naar de Van Ketwich Verschuurlaan.  
 
Werkzaamheden 
Vanaf woensdag 13 januari gaan we voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. In de week van 
18 januari gaan we de geluidsschermen langs de A28 en de geluidsschermen langs de afrit 
verwijderen.  
 
Vanaf halverwege februari gaan we lagen zand aanbrengen en big bags plaatsen als voorbelasting. 
Het zand wordt hoger aangebracht dan straks nodig is. Door het zand en de bigbags wordt de grond 
verstevigd. . 
Als het stevig genoeg is, halen we de bovenlaag eraf om op de juiste hoogte te komen en kunnen we 
starten met de verbreding van de A28. Zodra de exacte planning van de werkzaamheden voor de 
verbreding van de A28 en de afrit bekend is, zullen we u daarover informeren. 
 
Hinder 
Om veilig te kunnen werken is het voor een deel van de werkzaamheden nodig om de A28 af te 
zetten. Daarom voeren we de werkzaamheden deels ’s nachts uit. De werkzaamheden die het 
meeste geluid geven voeren we zoveel mogelijk overdag of in de avonduren uit. Zo maken we de 
geluidsschermen en vangrail overdag los,  en gebeurt het afvoeren van de schermen in de nacht. 
In het werkzaamhedenoverzicht in de bijlage leest u hier meer over. 
 
Inrichten bouwplaats 
Binnen het werkterrein leggen we een bouwplaats aan. We leggen rijplaten, plaatsen bouwhekken, 
een container voor materialen en een schaftkeet voor de bouwers.

Aan de bewoners van dit pand 

Werkzaamheden A28  

   

Groningen, 21 december 2020    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden A28  
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2018 

  
  
 Geachte heer/mevrouw,  
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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 
 
 
  

http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden
mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
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Werkzaamhedenoverzicht  
In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied 
van nachtwerk 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 

    

13 januari en 
14 januari  

Leggen rijplaten 
en plaatsen 
bouwhekken 

Nacht 
doordeweeks 

Laden en lossen 
van materialen 

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

18 januari t/m  
21 januari  

Uithijsen en 
afvoeren 
geluidsschermen 
en vangrail 

Nacht 
doordeweeks 

Geluid van 
machines 

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

25 januari t/m  
29 januari  

Voorbereiden 
werkterrein 

Nacht 
doordeweeks 

Geluid van 
machines 

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

1 februari t/m  
12 februari 

Voorbereiden 
werkterrein 

Nacht 
doordeweeks 

Geluid van 
machines 

In- en uitvoegend 
bouwverkeer op de afrit 
geregeld met verkeersregelaar 

15 februari 
t/m 19 maart 

Aanbrengen zand 
en bigbags 

Nacht 
doordeweeks 

Geluid van 
machines 

In- en uitvoegend 
bouwverkeer op de afrit 
geregeld met verkeersregelaar 

Afsluitingen  


