
 

 

 

 

 
In uw omgeving werkt Combinatie Herepoort aan de A28, de Brailleweg en het viaduct bij de Van 
Iddekingeweg. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en de mogelijke hinder.  
 
Werkzaamheden Brailleweg 
De komende periode brengen we extra belijning aan op de tijdelijke afrit vanaf de A28 naar de 
Brailleweg. De rest van het jaar voeren we op het viaduct betonwerkzaamheden uit en plaatsen we 
de definitieve geluidsschermen op het viaduct. Vanaf half november starten we met het uitgraven 
van het verdiepte fietspad aan de oostzijde van het viaduct. We brengen in december een barrier 
aan naast de nieuwe afrit.  
 
De waterkelder naast het verdiepte fietspad bouwen we verder af. Via de waterkelder regelen we de 
waterstand in het verdiepte fietspad, overtollig water wordt daar naartoe afgevoerd. Naast de 
waterkelder bouwen we het dek, dit dek komt bovenop de waterkelder te liggen. Deze hijsen we 
eind november op zijn plek. We trillen damwanden van de waterkelder uit in de week van 20 
december. 
 
Werkzaamheden Van Iddekinge viaduct  
De komende periode werken we aan de onderzijde van het viaduct waar we de pilaren verbreden. 
Om veilig te kunnen werken wordt het verkeer geregeld met verkeersregelaars. 
 
Werkzaamheden A28 deels in de nacht 
Tussen 22 november en 30 november en in januari werken we een aantal nachten op en rond de 
A28. De A28 is hiervoor op bepaalde momenten gedeeltelijk afgesloten, zie de werkzaamhedentabel 
in de bijlage. We brengen lijnen en pijlen op de weg aan, plaatsen borden en barriers. 
 
Tot het einde van het jaar werken we tussen de rijbanen in, midden op de A28 ter hoogte van de Van 
Iddekingeweg. We voeren betonwerk uit en bereiden de weg voor op het aanbrengen van het asfalt.  
 
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 
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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 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 

    

22 november 
22.00 uur tot 23 
november 6.00 uur 
Reservenacht 23 
november 22.00 
uur tot 24 
november 6.00 uur 

Aanbrengen lijnen en pijlen 

op de A28  
Nacht 

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

A28 richting Assen 
dicht tussen 
Julianaplein en afrit 
Groningen Zuid 

22 november 
22.00 uur tot 23 
november 6.00 uur 
23 november 
22.00 uur tot 24 
november 6.00 uur 
Reservenacht 24 
november 22.00 
uur tot 25 
november 6.00 uur 

Aanbrengen  lijnen en pijlen 

op de weg en borden 
Nacht 

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Brailleweg dicht 

24 november 
22.00 uur tot 25 
november 6.00 uur 
Reservenachten 29 
november 22.00 
uur tot 30 
november 6.00 uur 
en 30 november 
22.00 uur 1 
december 6.00 uur 

Aanbrengen  lijnen en pijlen 

en borden op de A28 en 
Brailleweg en verplaatsen 
barriers  

Nacht 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

A28 richting 
Julianaplein dicht 
tussen afrit 
Groningen Zuid en 
Julianaplein 

20 december tot 
en met 22 
december 

Uittrillen damwanden 
waterpomp noord-, oost- en 
zuidzijde 

Overdag 
Trillingen en 
geluid 

- 
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