
 

Werkzaamheden 2019 Julianaplein  
 

• Plaatsen tijdelijke portalen 

• Vervanging verkeerslichten Julianaplein 

• Tijdelijk en nieuw viaduct A28  

• Dempen Julianavijver  

• Vervangen damwandkade NW kanaal  

• Reconstructie Vondellaan 

• Nieuwbouw Viaduct fietsvallei – Brailleweg 

 

Plaatsen tijdelijke draagconstructies voor verkeersborden  
 

 
 
Nachtelijke werkzaamheden 

• Maandag 21 januari van 19:30 uur tot 6:00 uur de volgende ochtend 

• Woensdag 23 januari van 19:30 uur tot 6:00 uur de volgende ochtend 

• 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 
 
Heien 

• 1 nacht: 28, 29, 30 of 31 januari 

• Brief betreffende hotelovernachtingen naar omwonenden die ernstig overlast kunnen 
verwachten 
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Geplande werkzaamheden bypass A28  
17 februari t/m 3 mei 2019  

 

• Ombouw en afbouw tijdelijk viaduct Brailleweg  

• Slopen bestaand viaduct Brailleweg  

• Definitieve ingebruikname tijdelijk viaduct Brailleweg 
 

 
 
➢ Dempen Julianavijver:  

o T-splitsing komt deels over de vijver heen 

➢ Vervangen kade NW Kanaal: 
o ca. 220 meter damwand plaatsen ter hoogte van Brailleweg  
o 5 a 6 weken  
o start april 2018  
o fietspad oostkant NW kanaal afgesloten tijdens werkzaamheden 

 
Nieuw viaduct Brailleweg  
Mei/ juni 2019 – mei/ juni 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nieuwbouw viaduct fietsvallei Brailleweg 
• Gefaseerde ingebruikname viaduct 
• Omzetten verkeer naar definitieve viaduct 
• Sloop tijdelijke weg  
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Reconstructie Vondellaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Meer verkeer door nieuwe aansluiting Julianaplein 
➢ Maatregelen voor een veilige doorstroming en de oversteekbaarheid voor de langzame 

verkeersdeelnemers  
 

• Nieuwe weginrichting ten noorden rotonde: 
o vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg 
o fietspaden gescheiden van de weg doorparkeerstrook en een uitstapstrook 
o op de rotonde vrijliggende fietspaden 
o Bij Henriëtte Roland Holststraat met verkeerslichten beveiligde oversteekplaats, 
o fietspad vanaf de Van Lenneplaan richting het noorden – tweerichting fietspad 
o 21 parkeerplaatsen worden gecompenseerd op een nieuw parkeerterrein direct naast 

het Gomarus College 
o Fietspad Henriëtte Roland Holstraat wordt tweerichting fietspad 
o vanaf de Van Eedenstraat komt – ter plaatse van het huidige voetpad – een 

rechtstreekse verbinding naar de Vondellaan. 
o Gekapte bomen worden door de aanplant van nieuwe bomen gecompenseerd 

 
• Nieuwe weginrichting ten zuiden rotonde: 

o minder ingrijpende maatregelen  
o Ter hoogte van de P. C. Hooftlaan komt– een oversteekplaats met vluchtheuvel 
o Direct ten zuiden van de rotonde met de Van Iddekingeweg gaan de fietsstroken over in 

vrijliggende fietspaden , zodat fietsers niet over de rijbaan hoeven om de halterende 
bussen heen 

 
 
 
 
 

• Verwijderen bomen eind zomervakantie  

• Verleggen van Kabels en Leidingen 

• Vervangen riolering 

• Herinrichten Vondellaan 
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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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