
 
We bouwen in uw omgeving aan het tijdelijke Julianaplein dat 9 mei 2022 in gebruik genomen wordt. 
In deze brief leest u meer over de werkzaamheden. In de bijlage staat het overzicht met daarin de 
planning, mogelijke hinder en afsluitingen.  
 
Bouw tijdelijke brug deels in de nacht 
Over het Noord-Willemskanaal bouwen we aan een tijdelijke 
brug. Via een tijdelijke weg sluiten we die aan op de N7 en het 
tijdelijke Julianaplein. Op dit moment zijn er 
laswerkzaamheden en bouwen we de tijdelijke weg op met 
grote piepschuimblokken. Hierna plaatsen we in een periode 
van ongeveer drie weken de brugdekdelen die samen de 
tijdelijke brug vormen. 
 
In de week van 17 januari plaatsen we de brugdekdelen boven 
de Brailleweg. Dit werk moeten we ’s nachts doen, omdat de Brailleweg hiervoor dicht moet. U kunt 
overlast ervaren van het geluid (staal op staal), extra bouwverkeer en de bouwlampen. De week erop 
gaan we de middelste brugdekdelen plaatsen. In de laatste week plaatsen we de brugdekdelen 
boven het kanaal. Dat gebeurt overdag. De aanvoer van de brugdekdelen doen we ’s nachts over de 
A28. 
 
Voor de veiligheid rijden de fietsers op het fietspad Brailleweg in deze periode door twee open 
containers. 
 
Werkzaamheden A28 
Overdag en in de nacht passen we de barriers en belijning op de A28 aan. Dit doen we zodat we het 
verkeer kunnen verplaatsen van de westzijde naar het midden van de A28. 
 
Werkzaamheden noordzijde Julianaplein 
Aan de noordzijde van het Julianaplein starten de werkzaamheden eerder dan gepland. Begin januari 
passen we de bouwweg aan op het Emmaviaduct. Vervolgens zijn we twee weekenden aan het werk. 
We verwijderen dan de plantenbakken op het Emmaviaduct, ter hoogte van het Hoornsediep. Deze 
werkzaamheden kunnen hinder opleveren op het gebied van geluid.  
 

Aan de bewoners van dit pand 
 

Update werkzaamheden tijdelijke Julianaplein en A28 tot en met februari 

   

 

 

 

 
Groningen, 7 januari 2022   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Update werkzaamheden tijdelijke Julianaplein en A28 tot en met februari 

 Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2434 
  
   Geachte heer/mevrouw,  

Brugdek 

delen 



 

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 
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 onze SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht 
In deze tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: nacht- en 
zondagwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot en met 
zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 

 

Wanneer 

    

8 november 
t/m 14 januari 

Aanbrengen EPS 
aan beide zijden 
van het kanaal 

Incidenteel 
nachtwerk 
mogelijk 

- - 

17 januari 
6.00 uur tot 
23 januari 
6.00 uur 
Reserve-
nachten: 24, 
25 en 26 
januari 

Leggen dekken 
tijdelijke brug 
boven de 
Brailleweg 

Overdag en 
nacht  

Geluid van 
staal op staal 
in de nacht, 
bouwverkeer 
en licht van 
bouwlampen 

Van 17 januari tot en met 3 februari 
in de nachten op werkdagen dicht:  
- Brailleweg inclusief A28-oprit 

Assen en fietspad 
- A28 Julianaplein richting Assen 

tussen Julianaplein en afrit 
Groningen-zuid 

- Afrit A28 richting Groningen-
centrum 

24 januari 
6.00 uur tot 
11 februari 
6.00 uur 

Leggen dekken 
tijdelijke brug 
boven het kanaal 

Overdag en 
nacht 

Geluid van 
staal op staal 
overdag,  
bouwverkeer 
en licht van 
bouwlampen 

Van 24 januari tot en met 11 
februari dicht:  
- onderdoorgang fietspad tussen 

Laan van de Vrede en 
Muntinglaan (bij Gyas) 

 
Zie ook de afsluitingen in 
bovenstaande rij 

28 januari 
22.00 uur tot 
31 januari 
6.00 uur 

Aanpassen 
barriers en leggen 
asfalt A28 

Weekend 
en nacht 

Geluid van 
vrachtwagens 
en machines 

Afsluitingen: 
- Brailleweg incl. A28-oprit Assen 
- A28 Assen richting Julianaplein 

tussen afrit Groningen-zuid en 
Julianaplein 

4 februari 
22.00 uur tot 
7 februari 
6.00 uur 

Aanpassen 
barriers en 
markering A28. 
Leggen asfalt 
Brailleweg 

Weekend 
en nacht 

Geluid van 
vrachtwagens 
en machines 

Afsluitingen: 
- Brailleweg incl. A28-oprit Assen 
- A28 Assen richting Julianaplein 

tussen afrit Groningen-zuid en 
Julianaplein 

7 februari 
6.00 uur tot 
11 februari 
6.00 uur 

Aanbrengen 
belijning op A28 
tussen Brailleweg 
en oprit 
Groningen-Zuid 

Nacht 

Geluid door 
wegstralen 
van markering 
met water 
onder hoge 
druk 

Afsluitingen: 
- Brailleweg incl. A28-oprit Assen 
- A28 Assen richting Julianaplein 

tussen afrit Groningen-zuid en 
Julianaplein 


