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Geachte heer/mevrouw,
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.
Aansluiting Emmaviaduct - Julianaplein
Na de definitieve afsluiting van het Emmaviaduct op het Julianaplein starten we met de eerste
sloopwerkzaamheden. We verwijderen klinkers, asfalt, betonplaten en andere verharding. Ook
verwijderen we al een aantal portalen en lichtmasten. Op sommige plekken verwijderen we de
geluidsschermen, hieronder een afbeelding wanneer we welke schermen verwijderen.
We bereiden ook de aansluiting van de Brailleweg op het Emmaviaduct voor, de Brailleweg wordt
tweerichtingsverkeer vanaf 8 november.

Maaslaan en Hoornsediep
De komende weken passen
we de kruising Hoornsediep/
Maaslaan aan zodat
vrachtverkeer hier beter
langs kan.
Half november passen we
het ketenpark op de
Maaslaan aan en we leggen
kabels en leidingen aan. In
december plaatsen we hier
weer tien bouwketen. In de
zomer van 2022 komt er een
tweede verdieping bovenop.
In ditzelfde gebied leggen
half november een bouwweg
aan richting het
Emmaviaduct.
Tot het einde van het jaar leggen we
kabels en leidingen aan weerskanten van
de Papiermolentunnel. Hiervoor graven
we sleuven in de stoep aan de Maaslaan
en de Merwedestraat. In de afbeelding
hiernaast ziet u waar we in welke weken
werken.

Papiermolentunnel
De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Papiermolentunnel starten op maandag 15
november, en niet op donderdag 25 november zoals in de vorige brief stond. Vanaf dat moment is de
tunnel dicht. De planning is dat de nieuwe tunnel eind 2023 open gaat.
Vondellaan
Vanaf 8 november, als de Brailleweg tweerichtingsverkeer is, is de Vondellaan afgesloten voor
doorgaand verkeer en wordt deze straat doodlopend ter hoogte van het Gomarus College. De afrit
naar het Hoornsediep vanaf A28 vervalt daarbij ook. In die week zullen we ook een aantal
damwanden uittrillen bij de Vondellaan, naast de oude afrit.
Hinder
Bij een aantal werkzaamheden verwachten we hinder voor omwonenden en weggebruikers.
Het uittrillen van de damwanden geeft overdag hinder in geluid en trillingen. Ook de sloop- en
boorwerkzaamheden kunnen geluidshinder geven. In de tabel in de bijlage leest u meer over de
werkzaamheden en de verwachte hinder voor de komende periode.

Omleidingsroute
Er is vanaf 15 oktober, na de afsluiting van het Emmaviaduct op het Julianaplein ook hinder op het
gebied van bereikbaarheid. Hieronder staan de omleidingsroutes voor de Rivierenbuurt. Dit zijn de
routes vanaf 8 november, tot die datum kan verkeer vanuit de Rivierenbuurt richting Assen nog via
de Brailleweg naar de A28. Tijdens de informatiebijeenkomst op 11 oktober is per abuis aangegeven
dat er een afrit zou komen vanaf de Brailleweg naar de Rivierenbuurt. Dat is niet het geval.

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

Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht

Wanneer

19 oktober

5 november

6 november en 7
november

Boring om de
grondopbouw te kunnen
bekijken
Verwijderen lichtmasten
langs het Emmaviaduct
en afrit Hoornsediep,
tegels en andere
verharding. Leggen
rijplaten.

Sloop geluidsschermen
ter hoogte van de
Brailleweg en oostzijde
ter hoogte van de
kruising Hoornsediep /
Vondellaan. Vrijgraven
fundering portalen

Avond

Geluid van
machines

-

Nacht

Geluid van
machines en
vrachtwagens

Fietstunnel dicht van 5
november 22.00 uur tot 8
november 6.00 uur
Brailleweg en
Emmaviaduct volledig
dicht van 5 november
22.00 uur tot 8 november
6.00 uur

Weekend

Geluid van
machines en
vrachtwagens

Aansluiting Vondellaan –
Hoornsediep definitief
dicht vanaf 5 november
22.00 uur
Verkeersregelaar op het
Hoornsediep van 6
november tot en met 12
november

9 november

Uittrillen damwanden
Vondellaan

15 november

Boring om de
grondopbouw te kunnen
bekijken

Overdag

Trillingen en
geluid van
staal op staal

-

Avond

Geluid van
machines

-

