
 

 
Binnenkort vinden er nachtelijke werkzaamheden plaats op de A28. In deze brief informeren wij u 
over de planning van deze werkzaamheden, met name rond het heien van palen dat mogelijk voor 
flinke geluidsoverlast zou zorgen gedurende een nacht.  
 
Nachtelijke werkzaamheden A28 
Combinatie Herepoort gaat in meerdere nachten twee draagconstructies, waar de verkeersborden 
boven de A28 aan hangen, verwijderen en verplaatsen. Zie onderstaande kaart voor de exacte 
locaties. Deze werkzaamheden voeren we met name in de nacht uit tussen 19.30 en 06.00 uur. Dat 
kan zorgen voor geluidshinder. 
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Planning nachtelijke werkzaamheden: 

• Maandag 28 januari tot en met donderdag 31 januari: dagelijks van 19:30 uur tot 6:00 uur de 
volgende ochtend 

• Maandag 4 februari tot en met donderdag 8 februari: dagelijks van 19:30 uur tot 6:00 uur de 
volgende ochtend 

• Maandag 11 februari van 19:30 uur tot 6:00 uur de volgende ochtend 

• Dinsdag 12 februari van 19:30 uur tot 6:00 uur de volgende ochtend 
 
Geen hotelovernachting  
Op maandag 28 januari 2019 gaat Combinatie Herepoort vanaf ongeveer 15.00 uur palen heien. Dat 
is eerder op de dag dan tot nu toe verwacht.  De verwachting is dat deze werkzaamheden rond 22:00 
uur zijn afgerond, met een eventuele uitloop tot 00:00 uur. Dinsdag 29 januari is een reservemiddag 
en -avond voor het heien, mocht er op maandag door onvoorziene omstandigheden niet geheid 
kunnen worden. 
 
Omdat het heien eerder op de dag gebeurt, vroeger op de avond is afgelopen en er daarom veel 
minder overlast is in de nacht, zijn eventuele hotelovernachtingen niet meer van toepassing. De 
overige werkzaamheden gaan die nacht wel gewoon tot 06:00 uur door. Deze werkzaamheden 
veroorzaken aanzienlijk minder overlast. 
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud van omstandigheden. Meer informatie over deze 
werkzaamheden en de actuele planning  leest u op 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? Meldt u dan via de website aan voor de nieuwsbrief Julianaplein. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager  
Combinatie Herepoort 
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