
 

 

 

 

 
De komende tijd verleggen we een deel van de Brailleweg en de aansluiting op het Emmaviaduct een 
stukje naar het westen. Dat is nodig om ruimte te maken voor de bouw van de ovonde later dit jaar.  
In deze brief leest u meer over nachtelijke werkzaamheden hiervoor in de nacht van 1 februari a.s.  
 
Werkzaamheden in de nacht 
In de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 februari passen we de markering op het Emmaviaduct 
aan, verplaatsen we bebording en plaatsen we een betonbarrier. De werkzaamheden zijn ter 
voorbereiding op het verleggen van de Brailleweg en het maken van een nieuwe aansluiting op het 
Emmaviaduct. 
 

 
 
Hinder 
De werkzaamheden geven hinder op het gebied van geluid. Op de bouwlocatie staan bouwlampen 

aan. Het Emmaviaduct is dicht voor verkeer de stad uit van 1 februari 22.00 uur tot 2 februari 6.00 

uur. We werken in de nacht omdat bij deze werkzaamheden het Emmaviaduct afgesloten moet 

worden in verband met de veiligheid.  

Aan de bewoners van dit adres 
 
Werkzaamheden Brailleweg – Emmaviaduct februari 2023  

   

Groningen, 27 januari 2023   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Brailleweg – Emmaviaduct februari 2023 

 Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2753 
  
 Geachte heer/mevrouw,  



 

 

 

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 www.loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tabel hinder 1 februari van 22.00 uur tot 2 februari 06.00 uur 

 
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 

    

1 feb 22.00 uur tot 
2 feb 06.00 uur 

Aanpassen markering, barriers 
en bebording 

Nacht 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Emmaviaduct stad 
uit dicht 

http://www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden
http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden
http://www.loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl

