
 

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 verdiept fietspad 
De werkzaamheden aan het verdiepte fietspad, onder de A28 door, zijn bijna afgerond. Op 1 juli gaat 
het fietspad open. 
 
Werkzaamheden Brailleweg 
Vanwege de werkzaamheden op de Brailleweg wordt het verkeer van 11 juli tot 29 augustus geregeld 
met verkeerslichten. Deze komen ter hoogte van de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Dit 
is nodig om voldoende ruimte te maken om een deel van de oude Julianabrug te slopen. Verder 
werken we aan het riool en 
plaatsen we geleiderails en 
lichtmasten. We frezen en 
leggen asfalt en plaatsen de 
definitieve verkeerslichten bij 
de nieuwe kruising van de 
A28-af- en oprit ‘Centrum’ en 
de Vondellaan. 
 
Werkzaamheden oprit 
Brailleweg 
Op 1 juli asfalteren we de 
nieuwe oprit ‘Centrum’ van de 
Brailleweg richting 
Julianaplein. Daarna plaatsen 
we de geleiderail en 
markering. Op 29 augustus 
gaat de nieuwe oprit open. Zie 
de rode pijl in de afbeelding hiernaast.  
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Werkzaamheden afrit Brailleweg 
We werken van half juli tot eind augustus aan afrit Centrum richting de Brailleweg. Deze richten we 
definitief in. We halen lichtmasten weg en plaatsen definitieve lichtmasten. We verwijderen asfalt en 
graven en voeren zand af zodat de afrit op de juiste hoogte komt. We leggen grasbetontegels, 
plaatsen een vangrails en barriers. Ook leggen we nieuw asfalt aan. 
 
Werkzaamheden A28 (deels in de nacht) 
Van half juli tot eind augustus werken we aan de 
A28 richting Assen. We richten dit stuk van de A28 
definitief in. Verkeer van Groningen naar Assen 
kan tijdens de werkzaamheden met één rijstrook 
doorrijden op de A28. De af- en oprit bij 
Groningen-Zuid wordt gebruikt als tweede 
rijstrook de stad uit. Verkeer van Assen naar 
Groningen kan met één rijstrook doorrijden op de 
A28. De afrit aan deze kant is alleen beschikbaar 
voor bussen en werkverkeer (alleen vrachtauto’s), 
de oprit is dicht. De onderdoorgang bij de Van 
Ketwich Verschuurlaan is de hele periode dicht 
voor alle verkeer. 
 
 We werken ongeveer tussen het Van 
Iddekingeviaduct en oprit Groningen-Zuid. In deze 
periode staan er tijdelijke geluidsschermen langs 
de afrit vanuit Groningen. Zie de rode lijn in de 
afbeelding hiernaast 
 
Het eerste en laatste weekend van deze 
werkzaamheden werken we dag en nacht en is de 
A28 in beide richtingen dicht vanaf oprit 
Groningen-Zuid tot het Julianaplein.  
 
In het weekend van 8 juli plaatsen we barriers en brengen we asfalt en markering aan. Op zaterdag 
trillen we korte damwanden in, net boven het Van Iddekingeviaduct, over een lengte van 40 meter. 
Zie de gele lijn in de afbeelding hierboven. 
 
In de nacht van 27 op 28 juli heien we in de nacht palen voor een nieuw portaal. Dit doen we ter 
hoogte van de onderdoorgang bij de Van Ketwich Verschuurlaan. Zie de blauwe stip in de afbeelding 
hierboven. 
 
In het weekend van 26 augustus brengen we markering en asfalt aan. In dit weekend zijn we ook aan 
het werk tussen oprit Groningen-Zuid en Haren. We plaatsen hier de definitieve lichtmasten en de 
geleiderails. 
 

  



 

Werkzaamheden Van Ketwich Verschuurlaan 
We werken verder aan de onderzijde van het viaduct. We stralen het beton schoon, renoveren dit en 
brengen een nieuwe beschermlaag aan. Daarnaast werken we aan de bovenzijde van het viaduct. We 
verwijderen asfalt en er zijn betonwerkzaamheden. 
 
Werkzaamheden Van Iddekingeweg (deels in de nacht) 
In de week van 1 augustus werken we in de nacht bovenop het viaduct. Aan de kant van De Wijert 
plaatsen we glasplaten en afdekstenen. Het verkeer op de Van Iddekingeweg wordt dan geregeld 
door verkeersregelaars. In de weken daarna plaatsen we ook de rode steenstrips. 
 
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 8 juli – 29 augustus 

Wanneer 

    

8 juli 22.00 
uur tot 11 juli 
6.00 uur 

Riolerings-werkzaamheden en 
wandpanelen plaatsen, 
inrichten verkeersmaatregelen 

Overdag 
Geluid van 
machines 

Brailleweg dicht 

8 juli 22.00 
uur tot 11 juli 
6.00 uur 

Verwijderen markering en 
barriers. Intrillen damwanden 
op zaterdag. Aanbrengen 
asfalt op zondag 

Overdag 
en 
nacht 

Geluid van 
metaal op 
metaal en 
trillingen 

A28 tussen Julianaplein en 
afrit Groningen-zuid dicht 

8 juli 22.00 
uur tot 10 juli 
22.00 uur 

Verwijderen markering en 
barriers. Intrillen damwanden 
op zaterdag. Aanbrengen 
asfalt op zondag 

Overdag 
en 
nacht 

Geluid van 
metaal op 
metaal en 
trillingen 

A28 tussen afrit Groningen-
zuid en Julianaplein dicht 

10 juli 22.00 
uur tot 11 juli 
6.00 uur 

Verwijderen markering en 
barriers. Intrillen damwanden 
op zaterdag. Aanbrengen 
asfalt op zondag 

Overdag 
en 
nacht 

Geluid van 
machines 

A28 tussen Haren en 
Julianaplein dicht 

8 juli 22.00 
uur tot 29 
augustus 6.00 
uur 

Asfalt en betonwerk Overdag 

Geluid van 
machines 
en asfalt 
frezen 

Onderdoorgang bij Van 
Ketwich Verschuurlaan dicht 
voor alle verkeer 

11 juli 7.00 
uur tot 29 
augustus 
06.00 uur 

Plaatsen wandpanelen, frees-
werkzaamheden, inrichten 
kruising, plaatsen lichtmasten 
en geleiderail, asfalt-
werkzaamheden 

Overdag 
Geluid van 
machines 

Onderdoorgang A28 
Brailleweg richting centrum 
dicht voor autoverkeer 

11 juli 7.00 
uur tot 29 
augustus 
06.00 uur 

Verwijderen gedeelte van 
Brailleweg en Brailleweg 
definitief inrichten 

Overdag 
Geluid van 
asfalt 
frezen 

Onderdoorgang Brailleweg 
bij de tijdelijke brug wordt 
geregeld met verkeerslichten 

11 juli 6.00 
uur tot 26 
augustus 
22.00 uur 

Slopen en vergruizen 
middenbarrier, riolerings-
werkzaamheden, aanbrengen 
asfalt en definitieve 
verlichting, plaatsen 
geleiderails en barriers 

Overdag 
Geluid van 
beton 
vergruizen 

Afrit Groningen-Zuid vanuit 
Julianaplein en vanuit Assen 
dicht 
 
Afrit Centrum vanuit Assen 
dicht 

27 juli 22.00 
uur tot 28 juli 
6.00 uur 
Reserve: 28 
juli 22.00 uur 
tot 29 juli 6.00 
uur 

Palen heien ter hoogte van de 
Van Ketwich Verschuurlaan 

Nacht 
Geluid van 
metaal op 
beton 

A28 tussen Haren en 
Julianaplein dicht 



 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

26 augustus 
22.00 uur tot 
27 augustus 
6.00 uur 

Aanpassen markering en 
barriers 

Overdag 
en 
nacht 

Geluid van 
machines 

A28 tussen Haren en 
Julianaplein dicht 

26 augustus 
22.00 uur tot 
29 augustus 
6.00 uur 

Markering aanbrengen en 
verkeerslichten testen 

Overdag 
en 
nacht 

Geluid van 
machines 

Brailleweg dicht 
 
A28 tussen Julianaplein en 
afrit Groningen-Zuid dicht 

27 augustus 
6.00 uur tot 
29 augustus 
6.00 uur 

Aanpassen markering en 
barriers 

Overdag 
en 
nacht 

Geluid van 
machines 

A28 tussen afrit Groningen-
Zuid en Julianaplein dicht 


