
 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

Op maandag 17 september start Combinatie Herepoort met het omleggen van de glasvezelkabel die 
op dit moment in de westelijke berm van de A28 ligt. Het omleggen is noodzakelijk in verband met 
de toekomstige werkzaamheden aan de A28. De kabel wordt tijdelijk naast het fietspad Julianaweg 
ingegraven. De verwachting is dat de werkzaamheden voor 7 oktober zijn afgerond. In deze brief 
leest u meer over de werkzaamheden en de hinder. 

Werkzaamheden  
Op maandag 17 september start Combinatie Herepoort met het omleggen van de glasvezelkabel bij 
de Brailleweg en werken ze via het fietspad aan de Julianaweg tot aan de Ketwich Verschuurlaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachtelijke werkzaamheden  

In de nacht van 21 september t/m 24 september vanaf 20.00 uur tot 06.00 uur voert Combinatie 

Herepoort een gestuurde boring uit bij de van Iddekingeweg. In de nacht van 25 september van 

20.00 uur tot 26 september 06.00 uur voert Combinatie Herepoort een gestuurde boring uit bij de 

Ketwich Verschuurlaan. Een gestuurde boring is nodig om de kabel onder de weg door te leggen.  

Aan de bewoners van dit pand 

 

Hinder in verband met omleggen glasvezelkabel 
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Dit kan alleen in de nacht omdat de weg overdag niet mag worden afgesloten in verband met de 

bereikbaarheid van de stad en de veiligheid van de omgeving. 

 

Hinder 

Om de glasvezelkabel naast het fietspad aan de Julianaweg te leggen is het nodig om daar waar 

bestrating ligt dit tijdelijk te verwijderen. Daar waar nodig snoeien we begroeiing om de 

werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit voeren we uit onder begeleiding van een 

boomdeskundige. Hierdoor zijn de percelen/ schuurtjes die er staan van 24 september tot en met 28 

september minder goed bereikbaar. De bestrating wordt na de werkzaamheden weer hersteld. De 

nachtelijke werkzaamheden kunnen enige geluidshinder veroorzaken. 

 

Actuele informatie  

De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud van onverwachte voorzieningen. 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 

 

  


