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Combinatie Herepoort werkt aan het verbreden van de A28 inclusief het A28-viaduct bij de Van 
Iddekingeweg. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden die de komende tijd plaatsvinden.  
 
Werkzaamheden Van Iddekingeviaduct  
Afgelopen periode voerden we sloopwerkzaamheden uit aan de westzijde van het viaduct. In 
november zijn we bezig met beton- en boorwerkzaamheden. Begin november werken we boven de 
voetpaden langs de Van Iddekingeweg. Vanwege de veiligheid zijn deze om en om afgesloten.  
 
Vanaf half november starten we met werkzaamheden boven de rijbaan. We repareren dan het dek 
van het viaduct, storten beton en plaatsen rode siersteenelementen. In november en december 
sluiten we, vanwege de veiligheid, de onderdoorgang meerdere malen af voor autoverkeer. Deze 
afsluitingen vinden plaats op doordeweekse dagen tussen 7.00 uur en 17.00 uur. Meer informatie 
hierover vindt u in de bijgevoegde werkzaamhedentabel.  
 
Werkzaamheden A28 in de nacht 
Van maandag 14 november tot en met donderdag 17 november werken we in de nachten ook bij 
oprit 39 richting Haren. We plaatsen geleiderails en doen boringen om de grondopbouw te kunnen 
bekijken. Deze werkzaamheden zijn in de nacht en leveren geluidshinder op voor omwonenden. 
 
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. 
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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. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 
 
Tabel Werkzaamheden en hinder viaduct Van Iddekingeweg tot eind december 2022 
 

 

 
 

Wanneer 
    

maandag 21 november t/m 
vrijdag 25 november  

Reparatie dek, 
betonstort en 
plaatsen 
siersteen- 
elementen 

Overdag  
 

Geluid van 
machines 

Onderdoorgang viaduct 
Van Iddekingeweg dicht 
voor autoverkeer van 
7.00 uur tot 17.00 uur 

maandag 28 november t/m 
donderdag 1 december 

maandag 5 december t/m 
donderdag 8 december  

maandag 12 december t/m 
vrijdag 16 december 

maandag 14 november t/m 
vrijdag 18 november  

Aanbrengen 
geleiderails 

Nacht 

Geluid van 
staal op 
beton 
heien 

Oprit 39 Groningen-zuid 
richting Haren in de 
nachten dicht van 22.00 
uur tot 6.00 uur 
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