
 
Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan het Julianaplein. In deze brief geven we u een 
update van de werkzaamheden. 
 
Werkzaamheden Brailleweg en Hoornsediep  
In januari starten we met het verplaatsen van de Brailleweg. Deze werkzaamheden duren tot half 
maart. Het fietspad langs het kanaal tussen de Parkweg en de Amaliatunnel (fietstunnel) moet 
hiervoor dicht. We verwijderen asfalt en wegfundering. Daarna brengen we definitieve riolering aan. 
Ter hoogte van de nieuwe Julianabrug wordt een gedeelte van de definitieve Brailleweg aanbracht. 
De aansluiting met het Emmaviaduct wordt eerst een tijdelijke indeling. 
 
In januari gaan we ook verder met de herinrichting van het Hoornsediep. Hierdoor is het 
Hoornsediep tussen de fietstunnel en de Maaslaan tot begin maart dicht voor alle verkeer. 
 
Werkzaamheden Julianaplein 
In de week van 6 februari verwijderen we de tijdelijke damwanden van de waterkelder. Deze ligt iets 
aan de noordkant van het oude kruispunt. Dit geeft geluidsoverlast en trillingen in de omgeving.  
 
In de komende maanden gaan we verder met het storten van delen van de vloer en wanden voor de 
toekomstige verbindingsboog voor het verkeer van Hoogezand naar Assen.  
 
Werkzaamheden Julianabrug 
We gaan verder met de sloopwerkzaamheden aan de westzijde van de oude Julianabrugbrug (de 
kant van de Muntinglaan). Deze duren tot het voorjaar van 2023. Half januari trillen we de palen uit 
de bouwkuip in het kanaal uit. In de tweede helft van januari verwijderen we de ‘stempels’ 
(horizontale steunbuizen) uit de bouwkuip.  
 
In januari slopen we ook het laatste stuk van de oude tunnel van de Brailleweg. Het grootste deel 
hiervan kunnen we niet knippen en moeten we prikken. 
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Vanaf 13 februari trillen we de damwanden en buispalen aan de westkant van het kanaal in. Het 
laatste stuk van de damwanden en buispalen heien we na. Deze werkzaamheden duren drie weken. 
Vanaf 13 maart doen we dit ook aan de oostzijde. Hier zijn we ook drie weken mee bezig. 
 
Werkzaamheden Muntingbrug 
Begin 2023 frezen we het asfalt van de brug en brengen we nieuw asfalt aan. Tot slot ronden we het 
remmingwerk en de technische installaties voor de bediening van de brug af. Op 6 maart gaat de 
brug weer open voor (brom)fietsers en voetgangers. 
 
Werkzaamheden Papiermolentunnel 
Aan beide zijdes van de Papiermolentunnel zijn betonwerkzaamheden. Hier zijn we tot het voorjaar 
van 2023 mee bezig. De fietstunnel gaat in de zomer open. 
 
Hinder 
De sloopwerkzaamheden, het uittrillen van de tijdelijke damwanden en het intrillen van de 
definitieve damwanden en buispalen geven hinder op het gebied van geluid en trillingen. Alle 
werkzaamheden in deze brief genoemd voeren we overdag uit, tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Het 
uit- en intrillen van de damwanden en buispalen doen we in de genoemde periodes met 
tussenpozen. 
 
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 Werkzaamheden en hinder tot april 2023 

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 
    

10 januari 6.00 uur 
tot 6 maart 19.00 
uur 

Werkzaamheden 
Hoornsediep Overdag 

Geluid van 
vrachtwagens 
en machines 

Hoornsediep dicht tussen 
Amaliatunnel en 
Maaslaan. 

10 januari 6.00 uur 
tot 15 maart 22.00 
uur 

Werkzaamheden 
Brailleweg Overdag  Geluid van 

vrachtwagens 

Fietspad langs het kanaal 
tussen de Parkweg en de 
Amaliatunnel dicht. 

9 januari 7.00 uur 
tot 13 januari 
19.00 uur 

Uittrillen palen in kanaal Overdag  

Geluid van 
metaal op 
metaal en 
trillingen 

- 

9 januari 7.00 uur 
tot 28 januari 
19.00 uur 

Verwijderen oude 
tunnel Brailleweg Overdag  

Geluid van 
beton prikken 
en trillingen 

- 

6 februari 7.00 uur 
tot 10 februari 
19.00 uur 

Verwijderen tijdelijke 
damwanden 
waterkelder 

Overdag 

Geluid van 
metaal op 
metaal en 
trillingen 

- 

13 februari 7.00 
uur tot 4 maart 
19.00 uur 

Intrillen en naheien 
damwanden en 
buispalen westzijde 
kanaal 

Overdag 

Geluid van 
metaal op 
metaal en 
trillingen 

- 

13 maart 7.00 uur 
tot 1 april 19.00 
uur 

Intrillen en naheien 
damwanden en 
buispalen oostzijde 
kanaal 

Overdag 

Geluid van 
metaal op 
metaal en 
trillingen 

- 


