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Geachte heer/mevrouw,
Op dit moment werken we aan de nieuwe afrit van de A28 naar de Brailleweg. Deze werkzaamheden
worden vooral in de omgeving van de Van Eedenstraat uitgevoerd en gaan hinder veroorzaken voor
omwonenden. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en de mogelijke hinder.
Werkzaamheden Brailleweg
We gaan bij de Brailleweg verder
met het afgraven van grond om
de afrit op de juiste hoogte te
brengen. Vervolgens brengen we
hier puinfundering aan, voeren
we rioleringswerkzaamheden uit
en kunnen we de afrit asfalteren.
Tot eind maart 2022 werken we
ook verder aan het viaduct over
het fietspad, waar de afrit
overheen komt te liggen.
Daarvoor leggen we eerst een
tijdelijke afrit aan. Het verkeer
kan vanaf half november over de
afrit naar de Brailleweg.
In de herfstvakantie (van 18 oktober tot en met 25 oktober) is de Brailleweg, inclusief de oprit naar
de A28 tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. In die week voeren we onder andere
rioolwerkzaamheden uit.
Werkzaamheden A28 deels in de nacht
Van 11 oktober tot en met 8 november werken we ook op en rond de A28. Deze werkzaamheden zijn
deels in de nacht en leveren geluidshinder op voor omwonenden. De A28 is hiervoor op bepaalde
momenten geheel of gedeeltelijk afgesloten. In de week van 11 oktober gaan we in de nacht langs de
A28 heien aan de westzijde, zodat we nieuwe verkeersborden boven de weg kunnen plaatsen. Eerst
ter hoogte van de van de Van Iddekingeweg, vervolgens ter hoogte van de Molukkenkerk. Overdag
doen we dit aan de oostzijde, eerst ter hoogte van de Molukkenkerk en daarna de Van Iddekingeweg.
Half oktober verwijderen we de oude borden en plaatsen we nieuwe borden.

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

1 oktober 22.00
t/m 4 oktober
6.00

Fietsoversteekplaats
langs de Brailleweg
verplaatsen ten behoeve
van het tijdelijke
Julianaplein

11 en 12 oktober
Reserve 13
oktober

Heien funderingspalen op
de A28 aan de oostzijde
(overdag) en westzijde
(nacht)

11 oktober t/m
15 oktober

14 oktober
18 oktober 22.00
uur tot 6.00 uur
Reserve 19
oktober

Plaatsen buispalen aan de
oostzijde van het Noord
Willemskanaal
Fundering voor de
portalen aanbrengen aan
de en de westzijde
(nacht)
Verwijderen en plaatsen
van portalen en
ophangen van
verkeersborden

Overdag: asfalt
frezen en geluid
van machines
Nacht: geluid van
machines ten
behoeve van het
verplaatsen van
barriers

Brailleweg en oprit
A28 dicht

Overdag
en nacht

Geluid van staal op
beton heien

A28 van Julianaplein
naar Assen in de
nachten dicht van
22.00 uur tot 6.00
uur

Overdag

Trillingen en geluid

-

Overdag
en nacht

Geluid van
vrachtwagens

A28 van Julianaplein
naar Assen ‘s nacht
dicht van 22.00 uur
tot 6.00 uur

Nacht

Geluid van
machines en
vrachtwagens

A28 richting het
centrum en richting
Assen volledig dicht

Overdag
en nacht

16 oktober t/m
22 oktober

Plaatsen damwanden,
sloopwerkzaamheden en
laswerkzaamheden aan
de oostzijde van het
Noord-Willemskanaal

Overdag

Intrillen
damwanden

16 oktober t/m
25 oktober

Rioolwerkzaamheden,
aanbrengen
geluidschermen

Overdag

Asfalt frezen

16 oktober t/m
25 oktober

Herinrichten kruispunt
Vondellaan/Brailleweg

Overdag

Geluid van
machines en
vrachtwagens

Vanaf 16 oktober
Brailleweg voor
fietsers en
voetgangers.
Vanaf 18 oktober
Brailleweg en oprit
A28 voor alle verkeer
dicht.
Vanaf 16 oktober
Brailleweg dicht voor
fietsers en
voetgangers.
Vanaf 18 oktober
Brailleweg en oprit
A28 dicht voor alle
verkeer.
Vanaf 16 oktober
Brailleweg dicht voor
fietsers en
voetgangers.

Vanaf 18 oktober
Brailleweg en oprit
A28 dicht voor alle
verkeer.
20 oktober

Overdag fundering oude
portalen slopen oost- en
westzijde.

24 oktober 22.00
uur tot 6.00 uur

Verwijderen barrier ter
voorbereiding op het
openen van de oprit

Overdag

Nacht

Kapot prikken
beton

-

Geluid van
machines

A28 van Julianaplein
naar Assen in de
nachten dicht van
22.00 uur tot 6.00
uur

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

