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Geachte heer/mevrouw,
Op dit moment werken we aan de nieuwe afrit van de A28 naar de Brailleweg. Om deze
werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de Brailleweg nog gestremd tot 22 augustus. Vervolgens
kunnen we de werkzaamheden buiten het verkeer uitvoeren. In deze brief leest u meer over deze
werkzaamheden en de mogelijke hinder.
Werkzaamheden
Na 22 augustus gaan we bij de Brailleweg verder met het afgraven van grond om de afrit op de juiste
hoogte te brengen. Vervolgens voeren we hier rioleringswerkzaamheden uit en kunnen we de afrit
gaan asfalteren. Tot eind maart 2022 werken we ook verder aan het viaduct waar de afrit overheen
komt te liggen. Om de bouw van het viaduct buiten het verkeer te kunnen bouwen leggen we eerst
een tijdelijke afrit aan. Deze tijdelijke weg nemen we medio november in gebruik. Daarnaast gaan we
de voetbalkooi verplaatsen en de damwanden in de bocht van de van Eedenstraat uitrillen.

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.

Wanneer

12 juli t/m 22
augustus

Bouw nieuw viaduct

Overdag

Intrillen
damwanden

Brailleweg afgesloten
voor alle verkeer

16 augustus t/m
29 augustus

Bouw fundering viaduct
verdiepte fietspad
(damwanden intrillen) +
betonwerk. Fietspad
Brailleweg nog dicht.

Overdag

Intrillen
damwanden, palen
aanbrengen.

Fietspad en voetpad
Brailleweg dicht.

23 augustus t/m
27 augustus

Voorbereidende
werkzaamheden voor
damwanden verwijderen
hoek van Eedenstraat

Overdag

Grondwerkzaamhe
den vanaf het
bouwterrein +
beplanting en
frame verwijderen.

30 augustus en
31 augustus

Damwanden hoek van
Eedenstraat verwijderen

Overdag

Uitrillen
damwanden

Bocht van
Eedenstraat
afgesloten voor
verkeer. Woningen
blijven bereikbaar

6 september t/m
24 september

Voetbalkooi een slag
draaien + aanleggen
voetpad naar de van
Eedenstraat toe.

Overdag

Afbouwen en weer
opbouwen.

Voetbalkooi tijdelijk
dicht.

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

