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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort is in juli gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de ombouw van het
Julianaplein. Vanaf augustus voeren we werkzaamheden uit in uw buurt, namelijk bij de Vondellaan, het
Hoornsediep en de Maaslaan. We gaan onder anderen de onderdoorgang van de Vondellaan richting het
centrum definitief afsluiten en op meerdere locaties damwanden intrillen In deze brief leest u meer over
de werkzaamheden en de hinder die u kunt verwachten. Bij deze brief ontvangt u ook een flyer. Hierin
leest u meer over de werkzaamheden die u in 2020 kunt verwachten.

Onderdoorgang Vondellaan Centrum dicht
Vanaf 1 augustus is de onderdoorgang
Vondellaan centrum definitief dicht voor
autoverkeer. We sluiten de Vondellaan aan op de
afrit A28 richting Groningen Centrum. Vanaf 17
augustus rijdt het verkeer vanaf de Vondellaan
via de afrit A28 richting centrum Groningen. De
aansluiting van de afrit op het Hoorsediep blijft in
tact. Omdat de huidige bushalte net buiten deze
route valt, verplaatsen we deze richting het
noorden.
Fietsers kunnen tot 17 augustus nog wel
gebruikmaken van de onderdoorgang
Vondellaan. Na 17 augustus is de Brailleweg weer
open voor het verkeer. We passen hier het
fietspad aan, zodat fietsers in beide richtingen
kunnen passeren. Ook kunnen fietsers dan weer
gebruikmaken van de Papiermolentunnel .

Opslaglocatie Maaslaan
Voor de werkzaamheden op en rond de Vondellaan/Maaslaan/Hoornsediep is het nodig om
opslagplaatsen voor grond, zand en sloopmateriaal in te richten. Dit doen we in de berm tussen de
Maaslaan en de zuidelijke ringweg (zie bijgaande afbeelding). Dit is nodig om te voorkomen dat groot
werkverkeer door de woonwijk moet rijden.
Tot 24 augustus gebruiken we de onderdoorgang Vondellaan als route voor het werkverkeer om
voorbelasting en materiaal naar de opslaglocatie te rijden. De grond gaan we op een later moment
gebruiken voor de ombouw van het Julianaplein. Dit voorkomt grondtransporten door de woonwijk.
Het sloopmateriaal blijft liggen totdat het tijdelijk Julianaplein in gebruik is genomen (medio maart
2022). Zodra het huidige Julianaplein buiten gebruik is kunnen we het sloopmateriaal veilig afvoeren.
Nachtwerkzaamheden
Op 1 augustus gaat Combinatie Herepoort de onderdoorgang van de Vondellaan richting het
centrum definitief afsluiten (zie voor de locatie de afbeelding bij deze brief). Om de onderdoorgang
af te kunnen sluiten moeten we de bushalte aan het Hoornsediep in de nacht van 14 augustus tussen
22.00 en 06.00 uur verplaatsen tot voorbij de aansluiting van de afrit. In de nacht van vrijdag 14
augustus en in de nacht van zaterdag 15 augustus gaan we ook de rijbaan van de Vondellaan
aansluiten op de afrit A28 richting centrum Groningen. Deze nachtelijke werkzaamheden kunnen
hinder opleveren op het gebied van geluid. Zie voor een overzicht van de werkzaamheden en hinder
de tabel bij deze brief.
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
Met vragen of klachten 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

Bijlage: 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.
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