
 

 
Binnenkort start Combinatie Herepoort met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van 
een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Deze tijdelijke brug is onderdeel van het tijdelijke 
kruispunt Julianaplein. Voor deze werkzaamheden is het nodig de Laan van de Vrede anders in te 
richten. Dit zal hinder veroorzaken in uw omgeving. In deze brief leest u meer over het hoe en 
waarom en wordt u uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst. 
 
Tijdelijke brug 
Ten zuiden van het Julianaplein gaan we een tijdelijke kruising aanleggen. Dit is nodig om het verkeer 
dat nu gebruik maakt van het Julianaplein grotendeels door te laten rijden, terwijl wij het nieuwe 
Julianaplein bouwen. Een van de onderdelen is een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. 
Hierover ontvangt u later meer informatie. Verkeer rijdt vanaf mei 2022 over het tijdelijke kruispunt. 
 

 
Situatie tijdelijke weg 
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Deels tweerichtingsverkeer in Laan van de Vrede (oostzijde)  
Het tijdelijke kruispunt sluit straks aan op de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Laan van de Vrede. 
Voor de bouw van deze aansluiting gaan we de eerste honderd meter van de Laan van de Vrede (tot 
en met de kruising met de Invasiestraat) vanaf 6 september 2021 tot en met 1 maart 2022 inrichten 
voor (bouw)verkeer in twee richtingen. 
 
Parkeerplekken dicht 
Om ruimte te maken voor het passerende (bouw)verkeer in twee richtingen, zijn de parkeerplekken 
langs de eerste honderd meter van de Laan van de Vrede (tot en met de kruising Invasiestraat) vanaf 
6 september 2021 tot 1 maart 2022 afgesloten. Wij verzoeken u vriendelijk om uw auto vóór 6 
september te verplaatsen. Hier is voldoende plek voor in omliggende straten. Als er nog auto’s staan 
bij de start van de werkzaamheden, zijn wij helaas genoodzaakt om deze weg te slepen. Dit doen wij 
in overleg met de gemeente Groningen.  
 

 
Tweerichtings(bouw)verkeer en parkeerverbod Laan van de Vrede  
 
Fietsonderdoorgang afgesloten 
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is het nodig om de onderdoorgang voor fietsers 
langs het Noord-Willemskanaal van 6 september tot en met 15 oktober 2021 af te sluiten. De 
omleidingsroute voor fietsers is via de Paterswoldseweg. De verwachting is dat de 
fietsonderdoorgang daarna vaker gestremd zal worden. Hiervan brengen we u tijdig op de hoogte. 
 
 



 

 

 
Afsluiting fietsonderdoorgang en omleiding fietsers 
 
Digitale bijeenkomst  
Graag hadden wij u als omwonende hier persoonlijk over geïnformeerd. Door de coronamaatregelen 
kunnen wij echter geen fysieke bijeenkomst organiseren. Om toch uw vragen te beantwoorden, 
houden we op woensdag 8 september van 19.30 uur tot 21.00 uur een digitale bijeenkomst. Kijk voor 
meer informatie en om u aan te melden op www.aanpakringzuid.nl/spreekuur. Aanmelden kan tot 
en met dinsdag 7 september. 
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning vindt 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? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief West of blijf op de 
hoogte via onze SMS-service. Meer informatie en aanmelden kan op 
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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