
 

Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan het Julianaplein. In deze brief geven we u een 
update van de werkzaamheden. 
 
Werkzaamheden Hoornsediep en uitnodiging bijeenkomst 
Op 29 augustus start Combinatie Herepoort met de voorbereidende werkzaamheden voor de 
herinrichting van het Hoornsediep oostzijde tussen de Maaslaan en de IJsselstraat. Van 29 augustus 
tot 28 november is dit deel van het Hoornsediep dicht voor alle verkeer. In deze periode kunnen daar 
geen auto’s parkeren en fietsen staan. Parkeren kan onder het viaduct, de ingang ligt ter hoogte van 
de IJsselstraat. Fietsers kunnen vanuit de fietstunnel nog wel rechtsaf richting de Maaslaan. 
 
In deze periode frezen we op 30 augustus asfalt weg. Daarna vervangen we de hemelwaterafvoer en 
een deel riolering, verstevigen we de grond en brengen boomgroeivakken aan. Ter hoogte van de 
Rivierenhof, in de berm naast het Emmaviaduct, brengen we ondergrond voor een nieuwe weg aan 
(‘voorbelasting’) in de vorm van bigbags met zand. Hierna brengen we op 20 en 21 oktober asfalt 
aan, zodat het verkeer er weer overheen kan rijden. 
 
We begrijpen dat u graag wilt weten wat de uiteindelijke inrichting van uw straat gaat worden. Zodra 
we dit kunnen delen nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst in Paviljoen Ring Zuid. 
 
Als u in deze periode gaat verhuizen of uw huis om een andere reden met de auto moet bereiken 
dan kunt u ons altijd bellen zodat we hier een oplossing voor kunnen bedenken.  
 
Werkzaamheden Julianaplein 
De komende periode zijn we bezig met betonwerk in de 
waterkelder ter hoogte van het Hoornsediep. In de 
tweede helft van oktober verwijderen we de tijdelijke 
damwanden van de waterkelder. 
 
In september en oktober storten we een aantal delen 
van de vloer voor de toekomstige verbindingsboog voor 
het verkeer van Hoogezand naar Assen (zie afbeelding). 
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In deze periode zijn er vijf stortdagen: donderdag 15 september, maandag 26 september, dinsdag 4 
oktober, dinsdag 11 oktober en woensdag 19 oktober. 
 
Werkzaamheden Julianabrug 
Half september starten we met het betonwerk voor de nieuwe Julianabrug. We bouwen dan de 
tussenpijler van de brug. De werkzaamheden voeren we uit tussen het Noord-Willemskanaal en de 
Brailleweg. 
 
Eind september zijn we bezig met het aanbrengen van de nieuwe kade. Aanleggen van de constructie 
waarmee schepen worden afgeremd voor de brug (dat zijn de hekken in het water). Maandag 3 
oktober starten we ook met de sloop van het restant van de oude Julianabrug aan de kant van de 
Muntinglaan. Met de sloop zijn we in ieder geval tot het einde van het jaar bezig. De andere 
werkzaamheden duren tot halverwege volgend jaar. Tijdens deze werkzaamheden is het fietspad 
tussen Muntinglaan en de Laan van de Vrede onder de brug dicht. 
 
Werkzaamheden Papiermolentunnel 
Aan de kant van zwembad De Papiermolen zijn we in september en oktober bezig met betonwerk in 
de tunnel. Op vrijdag 9 september wordt daar de vloer gestort. Op vrijdag 21 oktober en zaterdag 22 
oktober volgen de wanden. Ook werken we aan de voorbereiding van de stort van het eerste deel 
van de vloer van de ingang van de tunnel. Deze storten we op vrijdag 30 september. De dag na elke 
stort stralen we het beton, dit is een soort schuren. 
 
Aan de kant van de Maaslaan werken we in deze periode ook in de tunnel. De vloer in de tunnel 
storten we op donderdag 22 september. Op vrijdag 14 oktober en vrijdag 4 november storten we de 
eerste twee delen van de vloer van de ingang. Ook na deze storten stralen we de dag erna het beton. 
Vanaf half augustus tot half september brengen we zand aan voor de fundering van de nieuwe oprit. 
Het aanbrengen hiervan geeft trillingen en hinder op het gebied van geluid. 
 
Hinder 
Alle werkzaamheden kunnen geluidshinder geven. 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 loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Tabel hinder 29 augustus – 5 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 

    

29 augustus 6.00 
uur tot 28 
november 6.00 uur 

Werkzaamheden 
Hoornsediep 

Overdag 
Geluid van 
machines en 
vrachtverkeer 

Hoornsediep dicht tussen 
Maaslaan en IJsselstraat 

30 september 
22.00 uur tot 5 juni 
6.00 uur 

Sloop en bouw 
Julianabrug 

Overdag 
Geluid van 
machines en 
trillingen 

Fietspad bij Gyas dicht 


