
 

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief geven we u 
een update van de werkzaamheden. 
 
Werkzaamheden Van Ketwich Verschuurlaan deels in de nacht 
De komende periode tot 28 februari passen 
we de weg onder het viaduct aan. Tussen 28 
februari en 25 maart is de verkeerssituatie 
hier anders dan normaal.  
 
De belangrijkste verandering is dat verkeer 
vanaf Laan Corpus den Hoorn dan niet meer 
rechtdoor kan rijden naar de Van Ketwich 
Verschuurlaan. Verkeer kan alleen rechtsaf 
de A28 op.  
 
Voor verkeer vanuit Haren/Assen zijn er 
vanaf de afrit twee rijbanen beschikbaar 
richting Laan Corpus den Hoorn. En één 
rijbaan richting Van Ketwich Verschuurlaan. 
 
Verkeer vanaf het Julianaplein kan bij de afrit Groningen-Zuid in die periode alleen rechtsaf naar Laan 
Corpus den Hoorn. 
 
Om deze verkeersmaatregelen te kunnen inzetten gaan we in een aantal weekenden en nachten de 
weg hier op voorbereiden. We passen de verkeerslichten aan, verwijderen de middengeleider en 
voeren asfaltwerk uit. 
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Hinder 
De werkzaamheden zijn deels in de nacht, dit geeft hinder op het gebied van geluid. Daarnaast is de 
onderdoorgang bij de Van Ketwich Verschuurlaan een aantal momenten dicht. De onderdoorgang bij 
de Van Ketwich Verschuurlaan is ook een aantal keer dicht voor werkzaamheden op de A28, dan zijn 
ook de Brailleweg en de A28 in de richting Julianaplein dicht. In de werkzaamhedentabel hieronder 
staan de exacte data. 
 
Werkzaamhedenoverzicht 

In onderstaande 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 

    

24 januari 6.00 
uur tot 11 
februari 6.00 uur 

Leggen dekken 
tijdelijke brug 
boven het 
kanaal 

Overdag 
en nacht 

Bouwverkeer 
en licht van 
bouwlampen 
op de A28 ter 
hoogte van de 
Brailleweg  

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 

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 

• Onderdoorgang viaduct Van 
Ketwich Verschuurlaan dicht. 
Fietsers kunnen er wel langs. 

1 februari 6.00 
uur tot 3 februari 
6.00 uur 

Aanpassen 
verkeerslichten 
en verlichting, 
asfalt- en 
straatwerk Van 
Ketwich 
Verschuurlaan 

Overdag 
en nacht 

Geluid van 
vrachtwagens 
en machines 

Afsluiting: 
Onderdoorgang viaduct Van 
Ketwich Verschuurlaan dicht. 
Fietsverkeer wordt geregeld door 
verkeersregelaars. 

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 

• Onderdoorgang viaduct Van 
Ketwich Verschuurlaan dicht. 
Fietsers kunnen er wel langs 



 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

26 februari 20.00 
uur tot 27 
februari 6.00 uur 
Reservenacht 27 
feb 

Aanpassen 
markering en 
wegindeling Van 
Ketwich 
Verschuurlaan 

Nacht 
Geluid van 
vrachtwagens 
en machines 

Afsluiting: 
Onderdoorgang viaduct Van 
Ketwich Verschuurlaan dicht. 
Fietsers kunnen er wel langs. 

28 februari tot en 
met 25 maart 

Tijdelijke 
verkeerssituatie 
Van Ketwich 
Verschuurlaan 

- - 

Onderdoorgang viaduct Van 
Ketwich Verschuurlaan dicht van 
Laan Corpus den Hoorn richting 
Van Ketwich Verschuurlaan 
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