
 

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief geven we u 
een update van de werkzaamheden. In de bijlage vindt u een overzicht van de mogelijke hinder. 
 
Werkzaamheden A28 
Tussen 9 mei en 11 juli werken we aan de op- en afrit Groningen-Zuid. Hier maken we de definitieve 
situatie. We verleggen de geleiderail, verwijderen oud asfalt, storten nieuw asfalt en brengen 
riolering aan. Ook maken we de buitenberm en de faunakering definitief, zodat dieren niet meer 
vanuit de berm de snelweg op kunnen komen. Ook plaatsen we de definitieve verlichting. 
 
Deze hele periode is de afrit Groningen-Zuid komend vanaf het Julianaplein dicht. De oprit richting 
Assen is dicht tussen 16 mei en 5 juni. 
 
Werkzaamheden fietspad Julianaweg 
Vanaf 23 mei leggen we riolering aan tussen de A28 en het Noord-Willemskanaal, tussen de Van 
Iddekingebrug en de Van Ketwich Verschuurbrug. We zijn hier twee weken mee bezig. In de eerste 
week werken we aan de zuidzijde (zie de blauwe stip in de afbeelding hieronder). De woonschepen 
zijn dan bereikbaar vanaf het noorden (de oranje stip in de afbeelding). De tweede week werken we 
aan de noordzijde (oranje stip). De parkeervakken zijn dan ook dicht. De woonschepen zijn dan 
bereikbaar vanuit het zuiden (blauwe stip). 
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Werkzaamheden Van Ketwich Verschuurlaan 
Half mei starten we weer met de werkzaamheden aan de onderzijde van het viaduct over de Van 
Ketwich Verschuurlaan. We plaatsen steigers, maken de onderzijde schoon en repareren waar nodig 
het beton.  
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data (ook in de tabel) 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. Meer informatie en aanmelden: 
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Hindertabel 6 mei – 3 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 9 mei 6.00 
uur 

Aanpassen 
borden, asfalt 
werkzaamheden, 
aanbrengen 
markering, 
verplaatsen 
barriers 

Overdag 
en 
nacht 

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

A28-oprit Groningen-Zuid richting 
Julianaplein 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 tussen Groningen-Zuid en 
Julianaplein dicht. 

9 mei 6.00 uur 
tot 8 juli 22.00 
uur 

Aanpassen afrit Overdag  
Geluid van 
vrachtwagens 
en machines 

A28-afrit Groningen-Zuid komende 
vanaf Julianaplein dicht. 

16 mei 7.00 uur 
tot 3 juni 22.00 
uur 

Aanpassen oprit Overdag 
Geluid van 
vrachtwagens 
en machines 

A28-oprit Groningen-Zuid richting 
Assen dicht. 

23 mei 7.00 uur 
tot 25 mei 17.00 
uur 

Leggen riolering 
Julianaweg 

Overdag  
Geluid van 
machines 

Fietspad Julianaweg vanuit het 
zuiden dicht. 

30 mei 7.00 uur 
tot 3 juni 17.00 
uur 

Leggen riolering 
Julianaweg 

Overdag  
Geluid van 
machines 

Fietspad Julianaweg en 
parkeervakken vanuit het noorden 
dicht. 


