
 

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 
In de nacht van 25 op 26 maart passen we de weg onder het viaduct weer aan naar de 
oorspronkelijke situatie.  
 
Eind maart werken we ook verder bovenop het viaduct aan de westzijde. We verwijderen de 
geleiderail en plaatsen een betonnen wand.  
 
Werkzaamheden A28 
De komende periode zijn we bezig op de A28, op het deel waar geen verkeer rijdt, zie het blauwe 
vlak hieronder. We verwijderen de geleiderail, er zijn graafwerkzaamheden en we leggen 
waterafvoer aan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aan de bewoners van dit adres 

Update werkzaamheden Ketwich Verschuurlaan update maart 

 

   

Groningen, 15 maart 2022 

 

  
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Update werkzaamheden Ketwich Verschuurlaan update maart 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2506 
  
  
 Geachte heer/mevrouw,  



 

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. 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer 

    

25 maart 20.00 
uur tot 26 maart 
6.00 uur 
Reservenacht: 26 
maart 20.00 uur 
tot 27 maart 6.00 
uur 

Aanpassen 
markering en 
wegindeling Van 
Ketwich 
Verschuurlaan 

Nacht 
Geluid van 
vrachtwagens 
en machines 

Onderdoorgang viaduct Van 
Ketwich Verschuurlaan dicht. 
Fietsers kunnen er wel langs. 
 
Afrit Groningen-Zuid vanuit Assen 
en vanuit het Julianaplein dicht 
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