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Agenda

► Nieuw viaduct Brailleweg, nieuwe aansluiting richting centrum

► Werkzaamheden komende maanden

► Vooruitblik



Hoe moet het worden?

x van xx

Aansluiting 
richting centrum



Tijdelijk Julianaplein



Viaduct Brailleweg, volgorde

► Afbouwen tijdelijk viaduct

► Verkeer via tijdelijk viaduct

► Afbreken bestaand viaduct

► Bouwen nieuw viaduct en aanleg oprit A28 richting Assen

► Verkeer via nieuw viaduct

► Afbreken tijdelijk viaduct en aanleg afrit A28 Centrum



x van xx

Viaduct Brailleweg, volgorde

Afbouwen tijdelijk 
viaduct



Viaduct Brailleweg, volgorde

Afbreken bestaand 
viaduct



Viaduct Brailleweg, volgorde

Bouwen nieuw viaduct en 
oprit A28 richting Assen

+ in gebruik nemen 
viaduct & oprit A28



Viaduct Brailleweg, volgorde

Afbreken tijdelijk viaduct 
en aanleg afrit A28 richting 

Centrum



Viaduct Brailleweg, volgorde

Brailleweg maken we 
tweerichting en we 

bouwen de fietsvallei. 



Werkzaamheden komende maanden



Werkzaamheden komende maanden + verwachte hinder 

Hinder: 
• De werkzaamheden voor het omzetten van het verkeer voeren 

we in de nacht uit binnen de geluidsschermen. 
• Het slopen van het viaduct voeren we overdag uit. 

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd:
• Voorbereidende werkzaamheden
• 1e omzetweekend: verkeer richting centrum
• Eilandfase 
• 2e omzetweekend: verkeer richting Assen
• Tijdelijke situatie: sloop viaduct Brailleweg  



Voorbereidende werkzaamheden 4 – 8 maart

► Nachtelijke werkzaamheden
• Slopen fundering constructie verkeersborden

• Plaatsen barriers



1e Omzetweekend:  8 – 10 maart



Werkzaamheden 1e omzetweekend: 8 – 10 maart

► Nachtelijke werkzaamheden:

• Verwijderen van bestaand asfalt, aanbrengen nieuw asfalt

• Verwijderen lichtmasten en vangrail

• Slopen fundering constructie verkeersborden

• Plaatsen barriers en geluidschermen

• Verkeersregelaar op Vondellaan t.b.v werkverkeer

► Na dit weekend rijdt het verkeer vanaf Assen richting 
het centrum over het tijdelijk viaduct. 



Eilandfase: 11 maart – 5 april



Werkzaamheden 11 maart – 5 april

► Nachtelijke en weekendwerkzaamheden

11 maart – 18 maart

► Afbranden damwanden

► Verwijderen asfalt (nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 maart)

18 maart – 24 maart

► Aanbrengen fundering 

► Asfalteren en aanbrengen lijnen op de weg

► Gedeeltelijke sloop bestaand viaduct: 

– Alleen overdag op zaterdag 23 maart en zondag 24 maart. 

– De Brailleweg is dicht van zaterdag 23 maart 06:00 uur tot 

maandag 25 maart 06:00 uur. 



Werkzaamheden 11 maart – 5 april

► Nachtelijke en weekendwerkzaamheden

25 maart – 29 maart

► Plaatsen liggers tijdelijk viaduct: maandag 25 maart 20:00 uur –

dinsdag 26 maart 06:00 uur. Eventueel ook nacht van 26/27 maart. 

Tijdens deze werkzaamheden is de Brailleweg afgesloten voor alle 

verkeer. 

► Aanbrengen fundering

1 april – 5 april

► Plaatsen barriers



2e omzetweekend: 5 april – 8 april



Werkzaamheden weekend 5 – 8 april

► Nachtelijke en weekendwerkzaamheden

► Verwijderen asfalt, middenberm en vangrail

► Aanbrengen barriers en lijnen op de weg

► Na dit weekend rijdt het verkeer richting Assen ook over het tijdelijk viaduct. 



Tijdelijke situatie - werkzaamheden 8 april tot 6 mei



Werkzaamheden 8 april – 6 mei 

► Alle verkeer rijdt over het tijdelijk viaduct

► Afrondende werkzaamheden zoals verwijderen lichtmasten en vangrail, 

sloop middenbarrier en sloop geluidschermen.

► Sloop van het bestaande viaduct. 

► Overdag en in het weekend.  

► Brailleweg afgesloten zaterdag 20 april 06.00 uur tot 6 mei 6.00 

uur (meivakantie) 



Vragen

x van xx


