
 

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 Vondellaan 
Combinatie Herepoort start 3 oktober met de werkzaamheden aan de Vondellaan. Deze 
werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat auto’s en bussen er vrijwel de hele periode langs 
kunnen. 
 
De eerste fase is de herinrichting van de Vondellaan bij het Gomarus College en het fietspad aan de 
Henriëtte Roland Holststraat (zie het kaartje). Bij het Gomarus College leggen we nieuwe riolering 
aan. Ook worden hier 26 nieuwe parkeerplekken aangelegd (zie het oranje vlak in de afbeelding). Het 
fietspad (het blauwe vlak in de afbeelding) krijgt de definitieve inrichting. Hier zijn we tot het eind 
van dit jaar mee bezig. 
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Het Gomarus College is deze periode bereikbaar via de normale route. De Henriëtte Roland 
Holststraat is tussen de Vondellaan en de Couperusstraat dicht. De vijf woningen aan dit deel van de 
Henriëtte Roland Holststraat zijn bereikbaar via het voetpad. Woont u in een van deze vijf huizen en 
moet u uw huis per se via de auto bereiken, bijvoorbeeld voor een verhuizing, dan kunt u ons altijd 
bellen zodat we hier een oplossing voor kunnen bedenken. 
 
De tweede fase start februari 2023. Over de planning van de volgende fases sturen we in december 
of januari meer informatie.  
 
Werkzaamheden oprit Brailleweg richting Haren/Assen 
Op 29 augustus starten we met de definitieve inrichting van de oprit van de Brailleweg richting 
Haren/Assen. Hier zijn we vier weken mee bezig. We frezen het asfalt en verwijderen de tijdelijke 
lichtmasten. Vervolgens brengen we een paverbarrier aan, leggen grasbetontegels, plaatsen 
geleiderail, leggen nieuw asfalt en brengen de markering aan. Na deze werkzaamheden is de oprit 
definitief, alleen de bomen en planten volgen later. 
 
Werkzaamheden Van Iddekingeweg (deels in de nacht) 
Boven op het dek van het viaduct bij de Van Iddekingeweg zijn we ook aan het werk. We frezen het 
asfalt, verwijderen, storten en repareren het beton en brengen nieuw asfalt aan. Tussen het asfalt op 
de A28 en het asfalt op het viaduct komt een voeg. Deze voeg zorgt ervoor dat het asfalt niet scheurt 
door de werking van het viaduct en dat het water afgevoerd kan worden. Het aanbrengen van deze 
voeg moet in één keer gebeuren. Het aanbrengen hiervan duurt ongeveer 36 uur. We beginnen 
hiermee op vrijdagochtend 23 september om 7.00 uur en werken door tot zaterdagavond 24 
september 22.00 uur. Aansluitend zijn er werkzaamheden om de oprit Brailleweg richting Haren 
weer in gebruik te nemen. We stralen markering weg en brengen nieuwe markering aan, we 
verplaatsen barriers en leggen asfalt. Ook deze werkzaamheden zijn deels in de nacht. 
 
De laatste week van september beginnen we met werkzaamheden aan de zijkant van het viaduct aan 
de kant van het Overwinningsplein. We verwijderen grond en slopen een deel van het beton. 
Halverwege oktober trillen we damwanden in. Daarna gaan we verder met betonwerkzaamheden. 
 
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 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. 
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Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 
 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

Hindertabel 29 augustus – 31 oktober 

 
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 
23 september 
22.00 uur 

Definitief inrichten oprit 
Brailleweg richting 
Haren/Assen 

Overdag 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Oprit Brailleweg richting 
Haren/Assen dicht 

23 september 
7.00 uur tot 
24 september 
22.00 uur 

Aanbrengen voeg Van 
Iddekingeviaduct 

Overdag 
en 
nacht 

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens. 
Licht van 
bouwlampen 

- 

24 september 
22.00 uur tot 
26 september 
6.00 uur 

Werkzaamheden voor 
openstellen oprit Brailleweg 
richting Haren/Assen 

Overdag 
en 
nacht 

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens. 
Licht van 
bouwlampen 

A28 tussen Julianaplein 
en Groningen-zuid voor 
verkeer vanuit de richting 
Hoogezand 

3 oktober 7.00 
uur tot 23 
december 
19.00 uur 

Definitief inrichten Henriette 
Roland Holststraat en 
Vondellaan ter hoogte van 
Gomarus College 

Overdag 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Henriette Roland 
Holststraat tot 
Couperusstraat dicht 

Half oktober 
Intrillen damwanden Van 
Iddekingeviaduct 

Overdag 

Trillingen en 
geluid van 
metaal op 
metaal 

- 


