
 

 

 

 

 
In uw omgeving werkt Combinatie Herepoort aan de A28 en de Brailleweg. In deze brief leest u meer 
over deze werkzaamheden en de mogelijke hinder.  
 
Werkzaamheden Brailleweg deels in de nacht 
We verleggen de Brailleweg ter hoogte van het Emmaviaduct een stukje naar het oosten. Dit doen 
we zodat we de oude Julianabrug kunnen slopen. Hiervoor moeten we oud asfalt frezen en nieuw 
asfalt aanbrengen en een aantal geluidsschermen verwijderen. 
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Werkzaamheden Julianaplein mei update  
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Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2543 
  
 Geachte heer/mevrouw,  

    Slopen Brailleweg onder zuidelijke ringweg 

    Aansluiting Emmaviaduct 

    Aansluiting fietsoversteekplaats 

    Verwijderen geluidsscherm 

    Slopen tunnels Vondellaan-Hoornsediep 

    Damwanden en buispalen intrillen 



 

 

 

Na het verleggen van de Brailleweg verwijderen we het asfalt van de huidige Brailleweg tussen het 
Emmaviaduct en de fietsoversteekplaats. Hierna beginnen we aan de sloop van de oude Julianabrug. 
 
Verwijderen geluidsschermen Emmaviaduct 
Op het oude Emmaviaduct aan de kant van het kanaal staan nog een aantal geluidsschermen die we 
verwijderen. Dit doen we 13 mei en 14 mei en op doordeweekse dagen in de drie weken daarna. Ook 
vergruizen we dan het beton dat vrij komt bij het verwijderen van de schermen. 
 
Slopen tunnels 
Van half mei tot half juni slopen we de oude tunnels tussen de Vondellaan en het Hoornsediep. We 
graven ze vrij, prikken en knippen ze stuk en voeren het afval af. 
 
Werkzaamheden Papiermolentunnel 
In mei en juni zijn er werkzaamheden aan de hogedruk-gasleiding, ter hoogte van de 
Papiermolentunnel. Aan de kant van de Maaslaan wordt een gat van zo’n 3 meter diep gegraven. Alle 
werkzaamheden zijn in dat gat. 
 
Vanaf 9 mei werken we aan de betonfundering aan het einde van de tunnel, aan de kant van de 
Papiermolen. In juni beginnen we ook aan de betonfundering aan de kant van de Maaslaan.  
 
Muntingbrug en Julianabrug 
Op dit moment is de planning dat we op 13 mei starten met de sloop van de oude Julianabrug en de 
werkzaamheden aan de Muntingbrug. De Muntingbrug is dicht tot het voorjaar van 2023. In de 
eerste week verwijderen we het beweegbare gedeelte van de brug. In verband met de veiligheid is 
die week de fietsonderdoorgang bij roeivereniging Gyas ook dicht.  
 
Tijdens het verwijderen van het beweegbare gedeelte van de brug en de sloopwerkzaamheden direct 
daarna is het niet veilig voor roeiers om onder de brug door te gaan. Tussen 16 mei en 4 juni is het 
niet mogelijk onder de oude Julianabrug door te roeien.  
 
In de week van 30 mei trillen we een aantal damwanden in langs de kade aan de oostzijde van de 
Julianabrug. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie dagen. 
 
In de week erna trillen we buispalen in in het kanaal. Van half juni tot half juli boren we 52 palen in. 
Hiervoor zetten we een grote kraan aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal. 
 
De planning van de werkzaamheden aan de Muntingbrug en Julianabrug staat nog niet helemaal 
vast. Kijk op www.aanpakringzuid.nl of meld u aan voor de SMS-service om op de hoogte te blijven 
van de definitieve datums. 
 
Hinder 
Het intrillen van damwanden en buispalen, het frezen van asfalt, het slopen van de tunnels en het 
verwijderen van de geluidsschermen geeft hinder op het gebied van geluid en trillingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aanpakringzuid.nl/


 

 

 

Actuele informatie 
Actuele informatie vindt u op www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. Op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Julianaplein. Wilt u bericht ontvangen 
bij veranderingen in de planning, meld u dan aan voor onze SMS-service voor deelgebied 
Julianaplein. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
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. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden
http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden
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Tabel hinder 6 mei – 11 juni 

 
De data zijn onder voorbehoud. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot 
en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 

 

Wanneer 

    

6 mei 20.00 uur tot 
7 mei 6.00 uur 
8 mei 20.00 tot 9 
mei 6.00 uur 

Aanpassen markering, barriers 
en bebording 

Nacht 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Brailleweg dicht 

6 mei 20.00 uur tot 
9 mei 6.00 uur 

Aanpassen markering, barriers 
en bebording 

Overdag 
en 
nacht 

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

A28 van Assen 
richting Julianaplein 
dicht 

9 mei 7.00 uur tot 
en met juli 2023  

Hogedruk gasleiding, 
aanbrengen beton fundering 
en aansluiten 
Papiermolentunnel op de 
wegen 

Overdag 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Kruising Maaslaan – 
Merwedestraat en 
fietspad langs 
Zuiderbegraafplaats 
dicht 

13 mei 7.00 tot 16 
mei 6.00 uur 

Verwijderen asfalt en slopen 
oude tunnel. 
Maken nieuwe aansluitingen 
en aanbrengen asfalt 
Brailleweg op Emmaviaduct en 
bij de fietsoversteekplaats.  
Slopen geluidsschermen.  

Overdag 
en 
nacht 

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens. 
Geluid van 
betonprikken.
Geluid van 
asfalt frezen. 

Dicht: 
- Brailleweg  
- Op- en afrit 

Groningen-
Centrum  

- Muntingbrug (tot 
voorjaar 2023) 

16 mei tot 4 juni 
Sloopwerkzaamheden oude 
Julianabrug 

Overdag 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Noord-
Willemskanaal dicht 
voor roeiers 

30 mei tot 4 juni 
Intrillen damwanden oostzijde 
kade Noord-Willemskanaal 

Overdag 

Trillingen en 
geluid van 
metaal op 
metaal 

- 

6 juni tot 11 juni 
Intrillen buispalen oostzijde 
Noord-Willemskanaal 

Overdag 

Trillingen en 
geluid van 
metaal op 
metaal 

-  


