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Combinatie Herepoort werkt aan het verbreden van de A28. In deze brief leest u meer over de 
werkzaamheden die de komende tijd in uw omgeving plaatsvinden.  
 
Werkzaamheden A28 in de nacht 
Van zaterdagavond 21 januari 22.00 uur tot maandagochtend 23 januari 6.00 uur werken we bij 
Groningen-Zuid aan oprit 39 (richting Haren) en aan de A28 (zie de afbeelding hieronder). Tijdens 
deze periode is de oprit dicht. Zaterdagnacht en zondagnacht is één rijstrook op de A28 richting 
Haren dicht. Zaterdagnacht beginnen we met het verwijderen en plaatsen van geleiderails. We 
starten op de A28 op de afgesloten rijstrook en werken zondag verder op de oprit. Zondag overdag 
en in de nacht zijn er graafwerkzaamheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aan de bewoners van dit adres 

Update werkzaamheden A28 januari 2023 

   

Groningen, 16 januari 2023   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Update werkzaamheden A28 januari 2023 in de nacht 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2744 
  
  
 Geachte heer/mevrouw,  
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Hinder 
Het verwijderen en plaatsen van geleiderails geeft geluidshinder voor de omgeving. Het geluid van 
metaal op metaal is te horen. 
 
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. 
 
 
Tabel werkzaamheden en hinder januari 2023 

 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 

Wanneer 

    

21 januari 22.00 
uur tot 23 januari 
6.00 uur 

Plaatsen geleiderails en 
graafwerkzaamheden 

Overdag 
en nacht 

Geluid van 
metaal op 
metaal en 
vrachtwagens 
en machines 

A28 oprit 39 (Groningen-
zuid) richting Haren dicht 

21 januari 22.00 
uur tot 22 januari 
6.00 uur 
 
22 januari 22.00 
uur tot 23 januari 
6.00 uur 

Plaatsen geleiderails en 
graafwerkzaamheden 

Overdag 
en nacht 

Geluid van 
metaal op 
metaal en 
vrachtwagens 
en machines 

1 rijstrook op de A28 
richting Haren dicht 
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