
 
Op maandag 24 februari gaat Combinatie Herepoort beginnen met de voorbereidende 
werkzaamheden voor de aanleg van nieuwe op- en afritten ter hoogte van de Brailleweg. De 
afgelopen weken is het bouwterrein op deze plek ingericht en zijn er voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd. De volgende stap is dat we grote hoeveelheden zand aanbrengen. In 
deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en wat ze voor u betekenen. 
 
Werkzaamheden 
We voeren deze werkzaamheden in drie stappen uit. Eerst brengen we laag voor laag zand aan tot 
een hoogte van 9 meter boven de grond. Dat duurt ongeveer 15 weken. De bulten zand worden 
hoger dan dat straks nodig is (dit noemen we voorbelasting). Het zand moet namelijk eerst 
‘inklinken’. Is het zand stevig genoeg? Dan halen we de bovenlaag er af om op de juiste hoogte te 
komen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Aanbrengen van zand Brailleweg  

   

Groningen,  18 februari 2020   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Aanbrengen van zand Brailleweg 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1730 
  
  
 Geachte heer/mevrouw,  



 
 
Transporten 
We werken op doordeweekse dagen tussen 
07.00 uur en 19.00 uur. In die periode rijdt er 
elke 10 minuten werkverkeer door de 
Vondellaan via de Ketwich Verschuurlaan 
richting de A28. Het werkverkeer is 
genoodzaakt deze route te rijden omdat de 
Brailleweg éénrichtingsverkeer is.  
 
De vrachtwagens zorgen voor extra verkeer. 
We zorgen ervoor dat onze chauffeurs 
rekening houden met de verkeerssituatie en 
letten op de verkeersveiligheid. Ook zetten we 
verkeersregelaars in bij de Brailleweg.  
 
 
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 
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