Aan de bewoners van dit adres
Update werkzaamheden Van Iddekinge viaduct en A28 oktober 2021

Groningen, 30 september 2021
Onderwerp:
Update werkzaamheden Van Iddekinge viaduct en A28 oktober 2021
Contactpersoon:
Bert Kramer
fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-2295

Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt aan het verbreden van de A28 en van het viaduct bij de Van
Iddekingeweg. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden die de komende tijd plaatsvinden.
Werkzaamheden Van Iddekinge viaduct
Afgelopen periode voerden we sloop,- en renovatie-, en nieuwbouwwerkzaamheden uit aan de oosten westzijde van het viaduct, waardoor het viaduct tijdelijk dicht moest. De werkzaamheden gingen
voorspoedig en het viaduct is een aantal dagen eerder open gegaan dan gepland. De komende
periode werken we verder aan de oostzijde van het viaduct. We zijn bezig met betonwerkzaamheden
en plaatsen de elementen aan de zijkanten voor de afwerking. Vanaf 11 oktober starten we met het
plaatsen de stijlen ten behoeve van de geluidsschermen die later aangebracht worden.
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 de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van
werk buiten reguliere werktijden, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op
maandag t/m zaterdag dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Wanneer

t/m medio
oktober
11 en 12 oktober
Reservedag 13
oktober

14 oktober

18 oktober
Reservedag 19
oktober
20 oktober

24 oktober

Beton-werkzaamheden
Heien funderingspalen op
de A28 aan de oostzijde
(overdag) en westzijde
(nacht)
Fundering voor de
portalen aanbrengen aan
de oostzijde en de
westzijde (nacht)
Verwijderen en plaatsen
van portalen en
ophangen van
verkeersborden
Overdag fundering oude
portalen slopen oost- en
westzijde.
Verwijderen barrier ter
voorbereiding op het
openen van de oprit bij
de Brailleweg

Overdag
(ma t/m
za)

Geluid van
machines

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
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

Kapot prikken
beton

-

Nacht

Geluid van
machines

A28 van Julianaplein naar
Assen ‘s nacht 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
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