
 

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan het Julianaplein. In deze brief geven we u een 
update van de werkzaamheden. 
 
Werkzaamheden Julianaplein 
Op dit moment zijn we bezig met het ontgraven van het oude Julianaplein. We verwachten dat we in 
de week van 18 juli het diepste punt bereikt hebben. Op dit diepste punt komt een betonnen bak 
waar straks het regenwater uit de tunnels in loopt. Dit diepste punt verbinden we met de 
waterkelder die ter hoogte van het Hoornsediep gebouwd wordt. Hier stroomt straks al het 
regenwater uit de tunnels doorheen waarna het wordt afgevoerd naar het kanaal. 
 
We richten op het bouwterrein naast de Brailleweg een voorbewerkingslocatie in. Hier wordt de 
wapening voor de tunnels gevlochten. 
 
In de week van 25 juli trillen we 
buispalen in. Zie voor de globale 
locatie de blauwe stippen op de 
afbeelding hiernaast. Hier 
plaatsen we in de week van 15 
augustus twee grote torenkranen 
op. Deze torenkranen gebruiken 
we om het materiaal van de 
voorbewerkingslocatie naar de 
juiste plek te verplaatsen. 
 
In de week van 22 augustus 
starten we met de 
voorbereidingen van de stort van 
de eerste tunnelvloer van de tunnel voor verkeer van Hoogezand naar Assen. De stort zelf staat 
gepland halverwege september. 29 augustus storten we de vloer van de waterkelder.  
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Werkzaamheden Julianabrug 
Tot en met 20 augustus slopen we de oude Julianabrug. Op een later moment moeten we de 
onderdoorgang Brailleweg nog slopen. Tussen 15 augustus en 2 september trillen we damwand-
planken in voor de definitieve kade van het Noord-Willemskanaal, tussen de tijdelijke brug en de 
Amaliatunnel (de fietstunnel onder het Emmaviaduct). Zie de rode lijn in de afbeelding hierboven. 
 
Werkzaamheden Papiermolentunnel 
In juli en augustus werken we voornamelijk aan de kant van De Papiermolen. We brengen begin juli 
grond aan voor de nieuwe oprit vanaf Vondellaan/Brailleweg naar de zuidelijke ringweg. Eind juli en 
begin augustus leggen we putten en leidingen aan bij de ingang van de fietstunnel. Eind augustus 
werken we in de tunnel aan de kant van De Papiermolen. Hier bereiden we de vloer voor, zodat er in 
september beton gestort kan worden. 
 
Vanaf half augustus leggen we ook putten en leidingen aan bij de ingang van de fietstunnel aan de 
kant van de Maaslaan. Daarna brengen we hier grond aan, zodat we vanaf eind augustus kunnen 
starten met werken aan het begin van de tunnel.  
 
Hinder 
Het intrillen van de buispalen (week van 25 juli) en damwanden (tussen 15 augustus en 2 september) 
geeft hinder op het gebied van geluid en trillingen. Ook andere werkzaamheden kunnen 
geluidshinder geven, zoals de sloopwerkzaamheden. Alle werkzaamheden in deze brief genoemd 
voeren we overdag uit, tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 
 

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 
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Tabel hinder 25 juli – 2 september 

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 

    

25 juli tot en met 
30 juli 

Intrillen buispalen Overdag 

Trillingen en 
geluid van 
metaal op 
metaal 

- 

15 augustus tot en 
met 2 september 

Intrillen damwanden Overdag 

Trillingen en 
geluid van 
metaal op 
metaal  

- 


