
 

 

 
Combinatie Herepoort werkt aan het viaduct bij de Van Iddekingeweg onder de A28. De 
renovatiewerkzaamheden ronden we eind februari af. Binnenkort starten we met voorbereidende 
werkzaamheden voor het verbreden van het viaduct. In deze brief geven we u een update van de 
werkzaamheden die we de komende tijd uitvoeren. 
 
Werkzaamheden 
Om ruimte te maken voor de vervolgwerkzaamheden passen we de verkeerssituatie op de Van 
Iddekingeweg ter hoogte van het viaduct aan. Daarna starten we vanaf maandag 1 maart 2021 aan 
de noordzijde van het viaduct met voorbereidende grondwerkzaamheden.  
Op zaterdag 13 maart 2021 worden overdag acht nieuwe funderingspalen aan de oostzijde van het 
viaduct geplaatst. Om dit veilig te kunnen doen is het verkeer deels gestremd.  
Meer informatie over de werkzaamheden leest u in de bijlage: het werkzaamhedenoverzicht. 
 
Wanneer deze voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, doen we hetzelfde aan de zuidzijde 
van het viaduct. We stellen u hierover weer per brief op de hoogte. 
 
Hinder 
Bij een aantal werkzaamheden verwachten we hinder voor omwonenden en/of weggebruikers. 
Vooral het inzagen van het asfalt (gepland op vrijdag 26 februari 2021), geeft geluidshinder. Dat geldt 
ook voor de sloop- en boorwerkzaamheden. Voor bepaalde werkzaamheden is het nodig om de Van 
Iddekingeweg op enkele momenten (deels) af te sluiten.  
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Werkzaamheden viaduct Van Iddekingeweg 
 
Online informatiebijeenkomst 
Graag informeren wij u persoonlijk over de werkzaamheden voor het viaduct, maar ook over de 
andere werkzaamheden voor de verbreding van de A28 rondom de Van Iddekingeweg. Vanwege de 
coronamaatregelen kunnen wij geen informatiebijeenkomst organiseren in ons informatiecentrum 
Paviljoen Ring Zuid. Om toch uw vragen te beantwoorden, houden we op woensdag 10 maart 2021 
om 19.30 uur een online informatiebijeenkomst. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden 
op www.aanpakringzuid.nl/informatiebijeenkomst10maart2021. Aanmelden kan tot en met dinsdag 
9 maart 2021. 
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden. 
 
  

http://www.aanpakringzuid.nl/informatiebijeenkomst10maart2021
http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden


 

 

Vragen en klachten 
Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket 
Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of www.loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl 
of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan 
aan voor de nieuwsbrief Julianaplein of blijf op de hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en 
aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
  

http://www.loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
http://www.aanpakringzuid.nl/
http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden


 

 

Werkzaamhedenoverzicht  
In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van 
werk buiten reguliere werktijden, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op 
doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 

Wanneer 

    

Tot en met eind 
februari 

Renovatie viaduct Overdag  
Geluid van 
machines 

Rijbanen onderdoorgang Van 
Iddekingeweg in beide 
richtingen afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer.  
Fietsers en voetgangers 
kunnen passeren. 

Vrijdag 26 
februari 

Inzagen en 
verwijderen asfalt 

Overdag 
Geluid van 
machines 

Rijbanen onderdoorgang Van 
Iddekingeweg in beide 
richtingen afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer.  
Fietsers en voetgangers 
kunnen passeren. 

Vrijdag 26 
februari 

Verleggen 
fietspad zuidzijde, 
opschuiven 
verkeer 

Avond tot 
22.00 uur 

- 

Fiets- en voetpad zuidzijde 
onderdoorgang Van 
Iddekingeweg afgesloten.  
Rijbanen verschoven. 
Alle verkeer kan passeren. 

Maandag 1 maart 
t/m vrijdag 5 
maart 

Grondwerkzaam-
heden 

Overdag 
Geluid van 
machines 

Rijbanen onderdoorgang Van 
Iddekingeweg verschoven. 
Alle verkeer kan passeren. 

Zaterdag 6 maart 
Aanbrengen 
afschermings-
wand 

Overdag en 
avond, van 
6.00 tot 
20.00 uur 

Geluid van 
machines  

Rijbanen onderdoorgang Van 
Iddekingeweg in beide 
richtingen afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. 
Fietsers en voetgangers 
kunnen passeren. 

Maandag 8 maart 
t/m 12 maart 

Grondwerkzaam-
heden, aanvoer 
groot materieel 

Overdag, 
(aanvoer 
groot 
materieel 
in de 
nacht) 

Geluid van 
machines 

Rijbanen onderdoorgang Van 
Iddekingeweg verschoven. 
Alle verkeer kan passeren. 

Afsluitingen  



 

 

 
 
 

Wanneer 

    

Zaterdag 13 
maart 

Aanbrengen 
funderingspalen 

Overdag 
Geluid van 
machines 

Rijbanen onderdoorgang Van 
Iddekingeweg in beide 
richtingen afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. 
Fietsers en voetgangers 
kunnen passeren. 

Maandag 15 
maart t/m 
vrijdag 23 april 

Grondwerkzaam-
heden, 
betonstort,  
sloop- en boor-
werkzaamheden 

Overdag 
Geluid van 
machines 

Rijbanen onderdoorgang Van 
Iddekingeweg verschoven. 
Alle verkeer kan passeren. 

Afsluitingen  


