
 

 
Combinatie Herepoort is begonnen met de voorbereidingen voor de sloopwerkzaamheden van het 
huidige Julianaplein en de bouw van een tijdelijk kruispunt Julianaplein. De werkzaamheden 
veroorzaken hinder in uw omgeving. In deze brief leest u meer over het hoe en waarom van deze 
werkzaamheden en wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst. 
 
Tijdelijk Julianaplein 
Ten zuiden van het Julianaplein gaan we een tijdelijk kruispunt aanleggen. Dit is nodig om het 
verkeer dat nu gebruikmaakt van het Julianaplein grotendeels door te laten rijden, terwijl wij het 
nieuwe Julianaplein ongelijkvloers maken. In de bijlage vindt u een impressie van hoe het tijdelijke 
kruispunt eruit komt te zien. 
 
Aansluiting Emmaviaduct op Julianaplein definitief dicht 
Om ruimte te maken voor de bouw van het tijdelijke Julianaplein, is de aansluiting van het 
Emmaviaduct op het Julianaplein vanaf vrijdag 15 oktober definitief afgesloten. Het verkeer kan dan 
niet meer via het Emmaviaduct de stad uit richting Hoogezand of Drachten. Ook kan het verkeer 
vanuit het oosten (oostelijke ringweg/Hoogezand) bij het Julianaplein dan niet meer rechtsaf richting 
de stad.  
Na de afsluiting starten we met het verwijderen van lichtmasten en een aantal geluidsschermen. 
Deze kunnen we verwijderen omdat hier tijdens de ombouw van het Julianaplein geen auto’s meer 
rijden. Deze werkzaamheden geven overlast op het gebied van geluid.   
 
Nachtwerkzaamheden Emmaviaduct 
In de nacht van vrijdag 15 oktober op zaterdag 16 oktober (van 22.00 uur tot 06.00 uur) is het gehele 
Emmaviaduct, de Brailleweg en de oprit Brailleweg richting Assen afgesloten. We halen dan de 
huidige verkeersborden en belijning weg en plaatsen nieuwe borden en belijning. We slopen de 
betonblokken op het Emmaviaduct. Deze werkzaamheden geven overlast op het gebied van geluid 
en bouwlicht.  
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Papiermolentunnel dicht vanaf 25 november 
Om de nieuwe papiermolentunnel te kunnen bouwen starten we 11 oktober met het verleggen van 
kabels en leidingen aan de Maaslaan, de Merwedestraat, langs het fietspad richting de Hereweg en 
aan de kant van de Papiermolen. De meeste kabels en leidingen brengen we aan in de stoep, hier zult 
u weinig hinder van ondervinden. Op 18 oktober is de Maaslaan afgesloten, zodat we kabels en 
leidingen door de weg aan kunnen brengen. Dit geeft hinder op het gebied van bereikbaarheid. In de 
laatste week van oktober en de eerste week van november boren we onder de zuidelijke ringweg 
door. Hierdoor kunnen we kabels naar de andere kant van de ringweg brengen.  
Het verleggen van kabels en leidingen duurt tot eind 2021. In de eerst volgende brief leest u meer 
informatie over deze werkzaamheden en de hinder.  
 
De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Papiermolentunnel zelf starten op donderdag 25 
november. Vanaf dat moment is de tunnel dicht. De planning is dat de nieuwe tunnel eind 2023 open 
gaat.  
 
Uitnodiging   
Graag informeren wij u hier als omwonenden persoonlijk over. Om uw vragen te beantwoorden, 
verzorgen we op maandag 11 oktober van 19.30 uur tot 20.30 uur een bijeenkomst in het Paviljoen 
Ring Zuid aan de Muntinglaan 2. Vanwege de coronamaatregelen is er plek voor maximaal 25 
bezoekers. Aanmelden kan tot en met zondag 10 oktober via 
www.aanpakringzuid.nl/bijeenkomstjulianaplein.  
 
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 
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