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We treffen voorbereidingen voor de bouw van een tijdelijke weg langs de Laan van de Vrede en voor 
de bouw van een tijdelijk viaduct over het Noord-Willemskanaal.  De tijdelijke weg en de tijdelijke 
brug zijn onderdeel van het tijdelijke kruispunt Julianaplein dat in mei 2022 in gebruik genomen 
wordt. In deze brief leest u meer over het de werkzaamheden en mogelijke hinder en nodigen we u 
uit voor een digitale informatiebijeenkomst.  
 
Tijdelijk kruispunt en tijdelijke brug 
Ten zuiden van het Julianaplein gaan we een tijdelijk kruispunt 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. In de bijlage ziet u een impressie van hoe het tijdelijke kruispunt er uit komt te 
zien. 
 
 
In de komende maand plaatsen we aan beide kanten van het 
Noord-Willemskanaal buispalen en damwanden voor de 
fundering. De palen worden geschroefd en kan geluidshinder 
geven. De damwanden trillen we in. Dit geeft geluids- en 
trillingshinder. In de eerste twee weken van oktober doen we 
dit aan de westzijde. In de tweede twee weken aan de 
oostzijde van het Noord-Willemskanaal.  
 
 
 

Daarna zijn er laswerkzaamheden en 
bouwen we de tijdelijke weg op met 
grote piepschuimblokken. Hierna 
plaatsen we de brugdekdelen die 
samen de tijdelijke brug vormen. In 
de werkzaamhedenkaart in de 
bijlage staat eerste globale overzicht 
van de werkzaamheden.  
 

 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 
 

Update werkzaamheden Tijdelijke Julianaplein zuid-west 

   

 

 

 

 
Groningen, 24 september 2021   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Update werkzaamheden Tijdelijke Julianaplein zuid-west 

 Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2284 
  
   Geachte heer/mevrouw,  

Buispalen 

Piepschuim

blokken 

Brugdek 

delen 
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Ook een retrobrug 

Voor de tijdelijke brug gaan we gebruik maken van een zogenoemde retrobrug. Bij het tijdelijke 
viaduct over de Paterswoldseweg we hebben we een vergelijkbare brug geplaatst. Omwonenden 
hebben hier veel overlast van gehad. Daarom is dat viaduct ingepakt met geluidwerend materiaal. 
Dat willen we niet weer. Om die reden hebben we het ontwerp van de brug aangepast en plaatsen 
we rubber opzetblokken tussen de stalen brugdelen en funderingspalen.  
 
Fietsonderdoorgang afgesloten 
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is de onderdoorgang voor fietsers tussen de Laan 
van de Vrede en de Muntinglaan tot en met 15 oktober afgesloten. De omleidingsroute is via de 
Paterswoldseweg. Ook na 15 oktober is deze fietsroute af en toe gestremd vanwege veiligheidseisen. 
 
Uitnodiging   
Graag hadden wij u als omwonende hier persoonlijk over geïnformeerd. Door de coronamaatregelen 
kunnen wij echter nog geen fysieke bijeenkomst organiseren. Om toch uw vragen te beantwoorden, 
houden we op donderdag 30 september van 19.30 uur tot 20.30 uur een digitale bijeenkomst. Kijk 
voor meer informatie en om u aan te melden op www.aanpakringzuid.nl/spreekuur. Aanmelden kan 
tot en met woensdag 29 september. 
 
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 
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 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.aanpakringzuid.nl/spreekuur
http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden
mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
http://www.aanpakringzuid.nl/
http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden
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Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht 
In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: 
nacht- en zondagwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot en 
met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 
 

Wanneer 

    

27 september 
t/m 15 
oktober 

Plaatsen 
buispalen en 
damwanden 
westzijde 

Overdag 
Intrillen damwanden, 
palen aanbrengen 

Onderdoorgang 
fietspad tussen 
Laan van de Vrede 
en Muntinglaan 
dicht. 

18 oktober 
t/m 5 
november 

Laswerkzaam-
heden 

Overdag - 

Onderdoorgang 
fietspad tussen 
Laan van de Vrede 
en Muntinglaan 
dicht van 25 
oktober t/m 28 
oktober 

18 oktober 
t/m 24 
oktober 

Plaatsen 
damwanden en 
sloop kade vanaf 
ponton 

Overdag Intrillen damwanden 
Fietspad Brailleweg 
dicht 

1 november 
t/m 21 
november 

Plaatsen 
buispalen in 
water vanaf 
ponton 

Overdag 
Palen aanbrengen, 
trillingen en geluid 

Onderdoorgang 
fietspad tussen 
Laan van de Vrede 
en Muntinglaan 
dicht van 8 t/m 26 
november 
 
Fietspad Brailleweg 
dicht van 1 t/m 4 
november 

8 november 
t/m 14 januari 

Aanbrengen EPS 
Incidenteel 
nachtwerk 
mogelijk 

 

Onderdoorgang 
fietspad tussen 
Laan van de Vrede 
en Muntinglaan 
dicht van 8 
november t/m 28 
november 

17 januari t/m 
23 januari 

Leggen dekken 
tijdelijke brug 

Nacht 
Geluidsoverlast door 
luchtsleutels 

Brailleweg dicht. 
 
Onderdoorgang 
fietspad tussen 
Laan van de Vrede 
en Muntinglaan 
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dicht van 30 januari 
t/m 13 februari 

23 januari t/m 
13 februari 

Leggen dekken 
tijdelijke brug 

Overdag  
Geluidsoverlast door 
luchtsleutels 

Onderdoorgang 
fietspad tussen 
Laan van de Vrede 
en Muntinglaan 
dicht van 30 januari 
t/m 13 februari 
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Bijlage: Impressie tijdelijke Julianaplein 

 


