
 

 

 

 

 
Op 19 mei hebben wij u geïnformeerd over de werkzaamheden die binnenkort in de omgeving van 
de Multatulistraat en de Van Eedenstraat worden uitgevoerd. De planning voor het intrillen van de 
damwanden is gewijzigd, ook wij willen u vast informeren over de stremming van de Brailleweg van 
12 juli tot en met 22 augustus. In deze brief leest u de nieuwe planning en de mogelijke hinder. In de 
bijlage ziet u een visueel overzicht van de werkzaamheden en de hinder die u tot eind augustus kunt 
verwachten.  
 
Werkzaamhedenoverzicht 
In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied 
van: nacht- en weekendwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 
uur en 19.00 uur.  

Aan de bewoners van dit adres 
 

Werkzaamheden Brailleweg voorjaar/zomer update planning  

   

Groningen, 9 juni 2021   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Brailleweg voorjaar/zomer update planning  

 Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2171 
  
 Geachte heer/mevrouw,  

Wanneer 

    

11 juni 22.00 uur 
tot 14 juni 06.00 
uur 
  

Asfalt- en 
grondwerkzaamheden, 
verkeer omzetten naar 
viaduct Brailleweg 
westzijde (richting Assen) 
en ingebruikname oprit 
Brailleweg naar A28 
 

Overdag en 
’s nachts  

Geluid van 
machines en 
asfalt frezen, 
bouwverlichting 

A28 richting Assen 
tussen Julianaplein 
en Groningen Zuid 
afgesloten voor alle 
verkeer  

14 juni 22.00 uur 
tot 25 juni 06.uur 

Voorbereidende 
werkzaamheden tussen 
de tijdelijke weg en de 
A28. Aan en afvoer 
materiaal + barriers 
slopen en verwijderen.  

’s nachts 
Geluid van 
machines, 
bouwverlichting 

Eén rijbaan 
afgesloten op A28 
richting centrum  
tussen Groningen 
Zuid en Julianaplein 



 

 

 

 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: 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 onze SMS-service. Meer informatie en 
aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 juni 22.00 uur 
tot 28 juni 06.00 
uur 
 

Asfalt- en 
grondwerkzaamheden, 
ingebruikname oostzijde 
nieuwe viaduct 
Brailleweg (richting 
centrum) 
 

Overdag en 
’s nachts  

Geluid van 
machines en 
asfalt frezen, 
bouwverlichting 

A28 richting centrum 
tussen Groningen 
Zuid en Julianaplein 
afgesloten voor alle 
verkeer 

5 juli tot 25 juli  
Intrillen 
damwandplanken langs 
A28   

Overdag 
Trillingen en 
geluid van staal 
op staal 

- 

12 juli t/m 22 
augustus  

Slopen tijdelijk viaduct 
Brailleweg en delen van 
de tijdelijke viaduct  

Overdag  

Damwanden 
uittrillen, beton 
hakken, 
sloopafval 
afvoeren veel 
grond-
transporten.  

Brailleweg afgesloten 
voor alle verkeer 

 

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


 

 

 

 
 
 
 


