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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt aan het verbreden van de A28. In deze brief leest u meer over de
werkzaamheden die de komende tijd plaatsvinden en nodigen we u uit voor een informatieavond.
Werkzaamheden A28 in het weekend en in de nacht
In het weekend van 5 tot 8 november werken we op de A28. De A28 is dit weekend geheel dicht
tussen het Julianaplein en afrit 39 Groningen-Zuid. Tussen de Van Iddekingeweg en de Van Ketwich
Verschuurlaan leggen we riolering en mantelbuizen aan van de west- naar de oostzijde van de A28.
Deze werkzaamheden gaan in dit weekend de hele dag door en zijn deels in de nacht. Ze veroorzaken
hinder op het gebied van geluid en bereikbaarheid voor omwonenden.
Verkeersmaatregelen 5 november tot 8 november
Verkeer op de A28 vanaf Assen wordt omgeleid via de Van Ketwich Verschuurlaan. Om het verkeer
voldoende te laten doorstromen is er een aantal verkeersmaatregelen bij op- en afritten van de A28
en in de wijk De Wijert.
- De Nicolaas Beetsstraat is dicht tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Aagje
Dekenstraat. Bestemmingsverkeer kan de straat in vanaf de Aagje Dekenstraat.
- De Van Lenneplaan en de P.C. Hooftlaan zijn één richtingsverkeer vanaf de Bilderdijklaan.
- Vanaf de A28 kan het verkeer alleen rechtsaf de Van Ketwich Verschuurlaan inrijden, linksaf
richting Laan Corpus den Hoorn is niet mogelijk.
- Verkeer vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan kan niet naar Laan Corpus den Hoorn.
- Verkeer vanaf Laan Corpus den Hoorn kan niet naar de Van Ketwich Verschuurlaan.
- De oprit naar de A28 richting Assen vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan is dicht.
- De oprit naar de A28 richting Groningen bij Haren is dicht.

Situatie Brailleweg en Vondellaan vanaf 8 november tot en met 2022
We werken de komende weken aan de nieuwe afrit vanaf de A28 naar de Brailleweg. Na 8 november
ontstaat hier een nieuwe verkeerssituatie. Vanaf de afrit kan het verkeer linksaf richting het centrum.
De Brailleweg is dan tweerichtingsverkeer tot aan de oprit naar de A28 richting Assen. Verkeer vanuit
het centrum naar De Wijert rijdt de A28 op en neemt de afslag Van Ketwich Verschuurlaan.
De Vondellaan is vanaf dit moment een doodlopende straat. Het Gomarus College blijft wel
bereikbaar. Vanaf het doodlopende gedeelte Vondellaan kan het verkeer alleen terug naar de
Vondellaan.
Geen verkeer
A28 richting centrum
Centrum richting A28

Viaduct over de Brailleweg
Begin november trillen we een aantal damwanden aan de Vondellaan uit.
Bij het viaduct over de Brailleweg gaan we de rest van het jaar verder met betonwerkzaamheden. De
pompkelder is inmiddels voorzien van onderwaterbeton, deze kunnen we de komende weken
afbouwen. Hiervoor doen we af ten toe een betonstort. Vanaf half november starten we met het
uitgraven van het verdiepte fietspad aan de oostzijde van het viaduct.
Viaduct over de Van Iddekingeweg
Bij het viaduct over de Van Iddekingeweg werken we vanaf half november tot begin volgend jaar
door in het midden van de van de A28. We verwijderen barriers, richten het werkvak in, verwijderen
asfalt, repareren schades en voeren betonwerkzaamheden uit.
Hinder
Een deel van de werkzaamheden is in de nacht. We realiseren ons dat dit hinder veroorzaakt. We
proberen de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken, soms is dat niet mogelijk. In het
werkzaamhedenoverzicht in de bijlage staat welke hinder wij verwachten.
De volledige afsluiting van de A28 geeft ook hinder op het gebied van bereikbaarheid. In de bijlage zit
een kaartje met de omleidingsroutes.

Uitnodiging
Graag informeren wij u hier als omwonenden persoonlijk over. Om uw vragen te beantwoorden,
verzorgen we op woensdag 27 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 dinsdag 26 oktober via
www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden-a28.
Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/ 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

Bijlage: 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

1 november tot
en met januari

2 november en
3 november

4 november

Aanbrengen EPS
(piepschuim blokken) voor
de tijdelijke brug bij het
Noord-Willemskanaal
Plaatsen barriers en
geluidsschermen oostzijde
A28, ter hoogte van de
Brailleweg
Verwijderen
geluidsschermen en
verplaatsen barriers
oostzijde A28, bij de Van
Ketwich Verschuurlaan en
de Van Iddekingeweg

Overdag

Geluid van
vrachtwagens

Fietspad Brailleweg dicht
van 1 tot en met 4
november

Nacht

Geluid van
vrachtwagens

-

Geluid van
vrachtwagens

A28 van afslag GroningenZuid tot Julianaplein dicht
van 4 november 22.00 uur
tot 5 november 06.00 uur

Nacht

•
5 november
22.00 uur tot 8
november 6.00
uur

5 november en
6 november

7 november

9 november

Aanbrengen riolering en
mantelbuizen onder de
A28

Verwijderen barriers,
frezen sleuven en
aanbrengen fundering
tussen Van Iddekingeweg
en Van Ketwich
Verschuurlaan
Aanbrengen asfalt,
wegstralen en aanbrengen
markering, aanpassen
verkeersborden, plaatsen
barriers en
geluidsschermen bij de Van
Iddekingeweg
Uittrillen damwanden
Vondellaan

Definitief dicht vanaf 5
november: Aansluiting
Vondellaan –
Hoornsediep
Van 5 november 22.00
uur tot 8 november
6.00 uur verschillende
verkeersmaatregelen.
Zie opsomming in brief.

Overdag
en
nacht

Frezen van
asfalt

•

Nacht

Frezen en
zagen van
asfalt en
geluid van
shovels en
vrachtauto’s

A28 richting het centrum
en richting Assen volledig
dicht

Overdag
en
nacht

Geluid van
vrachtauto’s
en
hoogwerker

A28 richting het centrum
en richting Assen volledig
dicht

Overdag

Trillingen en
geluid van
staal op staal

-

Bijlage: omleidingsroutes afsluiting A28

