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Geachte heer, mevrouw, 

 

In de aankomende tijd voeren wij voor een lange periode verschillende werkzaamheden uit bij u in de 
buurt. In deze brief leest u wat we gaan doen en welke hinder de werkzaamheden voor u kunnen 
opleveren.  
 
Aanleg tijdelijk viaduct 
Onlangs zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van tijdelijke wegen en 
het tijdelijke viaduct bij de Brailleweg. Door het tijdelijke viaduct kan het verkeer vanaf de A28 naar het 
Julianaplein blijven rijden tijdens de bouw van het nieuwe Braillewegviaduct.  
 
Voor de aanleg van de bypass moet eerst een ondergrond van zand worden gemaakt. Hiervoor is 
ongeveer 36.000 kuub zand nodig. Als het zand is gestort, moet het inklinken. Dit duurt enkele maanden. 
Terwijl het zand inklinkt, voeren we voorbereidende werkzaamheden uit. Daarna kan de bypass worden 
geasfalteerd. 
 
Zodra het verkeer over de bypass rijdt, breken we het bestaande viaduct over de Brailleweg in fasen af 
waarna we het nieuwe viaduct gaan bouwen.  
 
Hinder  
De komende tijd is er transport op en rond de bouwplaats. Verkeersregelaars zorgen voor de veiligheid 
van de weggebruikers. Sloopwerkzaamheden kunnen plaatselijk hinder veroorzaken door geluid en 
trillingen. Daarnaast zijn er verschillende afsluitingen in de gehele periode. In onderstaand overzicht leest 
u wanneer wij welke weg afsluiten. Op bepaalde momenten voeren wij in de nacht de werkzaamheden 
uit. Dit is in verband met het waarborgen van de veiligheid van de omgeving.  
 
 
 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Hinder  i.v.m. werkzaamheden aanleg tijdelijk viaduct 

Groningen,  7 maart 2018   

 

Onderwerp: Hinder i.v.m. werkzaamheden aanleg tijdelijk viaduct 

Contactpersoon: Bert Kramer 

Kenmerk: ARZ-COR-SYS-0722 
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Bouwroutes 
Het bouwverkeer mag alleen over de toegestane routes rijden.  
 

 

Werkzaamhedenoverzicht 

Periode/data* Locatie Werkzaamheden Hinder 

Eind februari/ 
begin maart  

Naast het 
basketbalveld aan de 
Brailleweg. 

- Inrichten 
bouwterrein. 

- Plaatsen 
vleermuisschermen. 

Verkeershinder: 
Meer bouwverkeer en een  
snelheidsbeperking voor het 
verkeer.  

11 t/m  17 
maart 
19.30- 06.00 uur 
’s nachts  

A28 richting 
Julianaplein tussen 
de van Iddekingeweg 
en de Brailleweg. 
 

- Verplaatsen borden 
en bewegwijzering 
A28. 

- Verwijderen 
vangrail en 
aanbrengen 
betonnen 
rijbaanafscheiding 
en 
geluidsschermen.  
 

Geluidshinder: 
- Het losmaken van de 

geluidsschermen en het 
verwijderen van de vangrail.  

- Het verwijderen van de 
markering op de weg door 
hogedrukreiniger en het 
verplaatsen van borden. 

Verkeershinder vanaf 22.00 uur: 
- Oprit Groningen Zuid 

afgesloten. 
- Afrit Groningen Centrum 

afgesloten vanaf A28. 
- Afsluiting van rijstroken op 

de A28.  
12 maart  
22.00 – 06.00 
uur ‘s nachts 
 

Oprit richting Assen 
A28 

In- en uitvoeger maken 
voor het bouwverkeer.  

Geluidshinder:  
- Door de machines.  
Verkeershinder:  
- Oprit richting Assen A28 

afgesloten. 
*De werkzaamheden zijn steeds overdag, tussen ongeveer 07.00 en 19.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
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9 maart 
21.00-06.00 uur 
’s nachts 

Brailleweg. Verplanten van bomen. Geluidshinder: 
- Door de machines. 
Verkeershinder vanaf 21.00: 
- De Brailleweg + fietspad 

dicht voor alle verkeer.  
13 t/m 17 maart 
21.00-06.00 uur 
’s nachts 
 

Vondellaan vanaf 
Gomarus college tot 
aan het viaduct 
onder de N7.  

Plaatsen van een 
tijdelijke damwand. 
 
 
 
 

Geluidshinder: 
- Door het plaatsen van de 

damwand. 
Verkeershinder vanaf 21.00: 
- Vondellaan afgesloten vanaf 

Gomarus college tot aan het 
viaduct aan de N7.  

17 en 18 maart  Ter hoogte van het 
viaduct Brailleweg. 

Sloop betonrand van 
het oude viaduct.  

Geluidshinder: 
-     Door sloopwerkzaamheden. 
Verkeershinder: 
- Onderdoorgang van het 

viaduct bij de Brailleweg 
afgesloten voor alle verkeer. 

Begin maart tot 
halverwege april  

Brailleweg (A28). Grondwerkzaamheden 
ten behoeve van de 
tijdelijke weg. 

Geluidshinder: 
Door het bouwverkeer . 
Verkeershinder: 
Meer bouwverkeer vanuit 
Assen, via de Parkweg naar de 
Brailleweg. 

21,22 en 23 
maart   

Langs de A28 ter 
hoogte van de bocht 
bij de Van 
Eedenstraat. 

Aanbrengen damwand 
ten behoeve van de 
tijdelijke weg.  

Geluidshinder: 
Door het aanbrengen van de 
damwand. 
Verkeershinder: 
Van Eedenstraat is afgesloten 
voor alle doorgaand verkeer. 
Woningen en de kerk blijven 
bereikbaar. 

Halverwege mei 
5 dagen ‘s 
nachts 

Langs de A28  ter 
hoogte van de 
Brailleweg.  

Aanbrengen tijdelijke 
damwand.  

Geluidshinder: 
Door het aanbrengen van de 
damwand 
Verkeershinder: 
- Afsluiting van rijstroken op 

de A28 
- Brailleweg afgesloten voor 

alle verkeer 
Afrit Groningen centrum 
afgesloten vanaf A28 

Halverwege mei Bestaand viaduct 
Brailleweg.  

Start sloop van de 
wanden van het oude 
viaduct. 

Geluidshinder: 
Door sloopwerkzaamheden.  

*De werkzaamheden zijn steeds overdag, tussen ongeveer 07.00 en 19.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
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Begin juli 3 
weken lang 

Noord-
Willemskanaal 
(NKW) vanaf het 
water langs 
Brailleweg . 

Plaatsing definitieve 
damwand (220 meter).  

Geluidshinder: 
Door het aanbrengen van de 
damwand. 
Verkeershinder:  
Voet- en fietspad afgesloten 
langs het NWK tussen de Van 
Iddenkingeweg  en de 
Brailleweg. 

Zomervakantie 
(20 juli – 3 
september) 

Viaduct Brailleweg.  - Afronden sloop 
van het viaduct en 
het aanbrengen 
van de hulpbrug.  

- Start plaatsing 
definitieve 
damwand voor het 
nieuwe viaduct. 

Geluidshinder: 
- Door sloopwerkzaamheden.  
Verkeershinder: 
- Brailleweg gaat dicht voor 

alle verkeer. 

Na 3 september  
3 weken lang 

Viaduct Brailleweg. Afronden plaatsing 
definitieve damwand 
voor het nieuwe 
viaduct. 

Geluidshinder:  
- Door het aanbrengen van de 

damwand. 

*De werkzaamheden zijn steeds overdag, tussen ongeveer 07.00 en 19.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
 
 
Actuele informatie  
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud van de planning. 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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