
 
Combinatie Herepoort start in november met het renoveren van het viaduct Van Iddekingelaan 
onder de A28. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden en de hinder.  
 
Renoveren viaduct Van Iddekingeweg onder de A28  
Vanaf 12 oktober start Combinatie Herepoort met voorbereidingen voor het renoveren van het 
viaduct Van Iddekingeweg onder de A28. 
De voorbereidingen bestaan onder andere uit het graven van proefsleuven om eventuele kabels en 
leidingen op te sporen, het afdekken van het graffitimonument zodat deze wordt behouden en het 
inrichten van de bouwplaats. 
 
Vanaf week 45 gaan we onder andere de wanden van het viaduct stralen met een hoge drukspuit. 
Het stralen van de wanden doen we in een afsloten ruimte, die we gecontroleerd afzuigen en 
ventileren om te voorkomen dat giftige stoffen (Chroom 6) in de omgeving terecht komen. De 
medewerkers die deze werkzaamheden uitvoeren dragen witte beschermkleding. Op verschillende 
plekken wordt beton verwijderd en gerepareerd. Tenslotte brengen we een nieuwe beschermende 
laag op het beton aan.  
        
Hinder 
Het stralen van de wanden zorgt voor 
geluid, maar we verwachten dat het niet 
meer hinder oplevert dan het geluid van 
het verkeer.  
Het weghakken van het aangetaste beton 
geeft meer geluid, al zijn deze 
werkzaamheden niet constant maar wel 
gedurende de gehele periode dat de 
renovatie wordt uitgevoerd. 
We voeren de werkzaamheden uit op 
werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.  
De werkzaamheden worden in drie 
gedeelten opgesplitst om zo weinig 
mogelijk hinder voor het verkeer te veroorzaken. In het werkzaamhedenoverzicht in de bijlage leest 
u hier meer over.

Aan de bewoners van dit pand 
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 Geachte heer/mevrouw,  

Dicht van 30 oktober 

t/m 20 november  

Dicht van 4 januari 

t/m 15 januari 

Dicht van 23 november 

t/m 15 januari 

  Onderdoorgang op 29 en 30 oktober in de nacht dicht voor alle verkeer 
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Inrichten bouwplaats 
Voor het inrichten van de bouwplaats brengen we verharding aan, leggen we voorzieningen zoals 
waterleiding aan voor de bouwketen, keten en bouwhekken plaatsen. 

 
  Bouwkeet 
  Parkeren 
  Bouwhek 
  Verlegd voetpad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Zuiderplantsoen 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
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: nachtwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op doordeweekse dagen 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur en veroorzaken geen hinder voor de omgeving. Als het voor de 
voortgang nodig is, werken we ook op zaterdagen.  
 

 
 

Wanneer 

    

29 oktober en  
30 oktober  

Aanbrengen 
markering en 
barrier 
Aanvoeren 
steiger 

Nacht 
(opbouwen 
steiger 
overdag) 

Geluid van 
machines en 
lossen van 
lading  

Onderdoorgang Van 
Iddekingeweg afgesloten voor 
alle verkeer 

29 oktober t/m 
15 januari  

Renovatie viaduct Overdag 
Geluid van 
machines 

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

4 januari t/m  
15 januari  

Renovatie viaduct Overdag  
Geluid van 
machines 

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

Afsluitingen  


