
 
Combinatie Herepoort werkt in uw omgeving aan de zuidelijke ringweg. Tot 9 mei werken we aan het 
tijdelijk Julianaplein en beginnen we met de sloop van het huidige Julianaplein. In deze brief leest u 
meer deze werkzaamheden. 
 
Julianaplein  
Tussen 11 februari en 9 mei werken 
we aan de zuidelijke ringweg en de 
A28 zodat we het tijdelijk kruispunt 
kunnen aansluiten op deze wegen. 
In deze periode kunt u in het hele 
gebied rondom het Julianaplein 
geluidsoverlast ervaren op het 
gebied van asfalt frezen, 
betonprikken en bouwverkeer. 
Daarnaast gaan we barriers, 
vangrails, lichtmasten en belijning 
verwijderen en aanbrengen. 
In de afbeelding hieronder staan de 
werkgebieden aangegeven. 
 
Tijdens Operatie Julianaplein werken we 7 dagen per week. We werken in de eerste 7 weken 16 uur 
per dag. Als het nodig is om de planning te halen zullen er dagen tussen zitten waarin we 24 per dag 
werken. In de tweede 6 weken werken we 24 uur per dag 
 
Gedurende de eerste 6 weken zijn we in alle gebieden actief. In de laatste 6 weken ligt de focus van 
de werkzaamheden op het geel en rood gearceerde gebied. Direct omwonenden van de 
Papiermolentunnel krijgen hier een brief over. 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 
 

Werkzaamheden tijdelijk Julianaplein tot maart 

   

 

 

 

 
Groningen, 9 februari 2022   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden tijdelijk Julianaplein tot maart 

 Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2462 
  
  

 Geachte heer/mevrouw,  



 

Globale planning 
In de afbeelding hieronder staat de globale planning van een aantal werkzaamheden die nodig zijn 
voor de aanleg van het tijdelijke Julianaplein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Werkzaamhedenoverzicht 
In deze tabel staan de werkzaamheden die veel hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: 
nacht- en zondagwerk, geluid en verkeer. We werken van 11 februari tot 9 mei 7 dagen per week. De 
eerste 7 weken 16 uur per dag en als het nodig is 24 uur per dag. De 6 weken daarna werken we 24 
uur per dag.   
 
Tijdens deze periode zijn de zuidelijke ringweg en de A28 in een aantal fasen dicht. Meer informatie 
over deze fasen vindt u op www.operatiejulianaplein.nl.   
 

http://www.operatiejulianaplein.nl/


 

Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. Meer informatie over de afsluitingen: 
www.operatiejulianaplein.nl.  
 
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 Operatie Julianaplein of blijf op 
de hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.  
 
Ask&Go 
Ask&GO geeft routeadvies via Whatsapp. Ask&GO is van 7 tot 11 februari van 09.00 tot 17.00 uur 
beschikbaar en vanaf 12 februari tot 9 mei van 07.00 tot 19.00 uur van maandag tot en met zaterdag. 
Stuur via Whatsapp een bericht naar: 085 065 9091. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer 

    

11 februari 20.00 
uur tot 14 
februari 6.00 uur 

Verwijderen en 
aanbrengen vangrails, 
barriers, 
geluidsschermen en 
asfalt.  

Weekend 

Geluid van 
vrachtwagens, 
machines en 
asfalt frezen 

Dicht: 
- Drachten richting 

Hoogezand 
- Assen richting 

Hoogezand 
- Afrit Hereweg 

25 februari 22.00 
uur tot 28 
februari  

Verwijderen en 
aanbrengen portalen en 
fundering, verwijderen 
vangrails, 
geluidsschermen, asfalt 
en lichtmasten.  

Weekend 

Geluid van 
vrachtwagens, 
machines en 
asfalt frezen 

Dicht: 
- Alle wegen vanuit en 

richting Drachten 
- Alle wegen richting 

Assen 
- Afrit Hereweg 

26 februari of 27 
februari 

Intrillen damwanden op 
de zuidelijke ringweg ter 
hoogte van 
roeivereniging Gyas 

Weekend  

Geluid van 
metaal op 
metaal en 
trillingen 

Dicht: 
- Alle wegen vanuit en 

richting Drachten 
- Alle wegen richting 

Assen 
- Afrit Hereweg 

28 maart tot 3 
april 

Verwijderen 
Papiermolentunnel 

24/7 

Geluid van 
vrachtwagens, 
machines en 
betonprikken 

Dicht: 
- Alle wegen vanuit en 

richting Hoogezand 
- Afrit Hereweg 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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