
 
Op maandag 20 januari gaat Combinatie Herepoort verder met werkzaamheden ter hoogte van de 
Brailleweg. Voor de bouw van de nieuwe op- en afrit van de A28 en de fietsvallei die hier onderdoor 
gaat, voeren we een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. In deze brief leest u meer over deze 
werkzaamheden.  
 
Werkzaamheden januari 
De afgelopen weken is het bouwterrein aan de kant van het Noord-Willemskanaal voor een groot 
deel ingericht. Deze werkzaamheden ronden we komende week af. In de tweede helft van januari 
gaan we aan de slag met de afwatering op en rond de Brailleweg. We dempen de sloot die tussen het 
Noord-Willemskanaal en het fietspad ligt (van de Brailleweg tot de Van Iddekingeweg). Langs de 
Brailleweg en onder het viaduct leggen we een regenwaterafvoer aan. In de Braillevijver (tussen de 
A28/Brailleweg/Vondellaan) plaatsen we een overslagput. De werkzaamheden zijn vanaf maandag 
20 januari en duren ongeveer drie weken. We werken op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 
19.00 uur. 
 
Hinder  
De regenwaterafvoer leggen we aan in het voetpad van de Brailleweg. Vanaf maandag 20 januari is 
daarom het voetpad van de onderdoorgang A28 afgesloten. Het fietspad is dan onder het viaduct 
versmald. Voetgangers kunnen over het fietspad de werkzaamheden passeren. Ter begeleiding 
zetten we verkeersregelaars in. 
 
Vervolg werkzaamheden 
Nadat de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, gaan we verder met het bouwen van een 
ophoging voor de nieuwe oprit Brailleweg/A28 richting Assen. Ter hoogte van de Brailleweg bij het 
Noord-Willemskanaal brengen we zand aan. Als de planning van deze werkzaamheden bekend is, 
informeren wij u per brief. 

 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Voorbereidende werkzaamheden Brailleweg  

   

Groningen, 16 januari 2020    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Voorbereidende werkzaamheden Brailleweg  
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1716 
  
  
 

Geachte heer/mevrouw,  



 

 
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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