
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Op woensdag 28 november heeft u van ons een brief ontvangen waarin wij aankondigen dat wij op 

maandag 3 december en dinsdag 4 december bomen kappen op het talud langs de Julianaweg (A28). 

Deze brief heeft de nodige vragen opgeworpen. We hopen met onderstaande toelichting meer 

duidelijkheid te geven over waarom we de bomen komende week moeten kappen.  

 

Eén van de belangrijkste vragen was waarom de bomen nu worden gekapt terwijl de media bericht 

dat het project stilligt. 

Het klopt dat de aanpak van de zuidelijke ringweg stagneert maar het plan voor de zuidelijke 

ringweg, dat in de basis is vastgelegd in het Tracébesluit, staat niet ter discussie. Zoals eerder 

gemeld, zijn er bovendien kleinere werkzaamheden die wel doorgaan. Voor deze werkzaamheden 

heeft de aannemer alvast toestemming gekregen. 

 

Een andere vraag gaat over uitstel van de werkzaamheden naar een later moment.  

Het uitstellen van de werkzaamheden is niet mogelijk. Combinatie Herepoort is van plan om in 2019 

werkzaamheden uit te voeren aan de A28. Dat betekent dat de bomen vóór het broedseizoen van 

2019 moeten zijn gekapt.  

Voor het kappen van de bomen is het nodig de A28 deels af te sluiten. De wegbeheerder moet hier 

toestemming voor geven. Het aanvragen van die toestemming loopt volgens een vastgestelde 

procedure. Als we de werkzaamheden zouden willen opschuiven moet deze procedure opnieuw in 

gang worden gezet. Dat kan betekenen dat een nieuwe toestemming om de weg deels af te sluiten 

niet tijdig wordt gegeven en we de bomen niet vóór het broedseizoen van 2019 kunnen kappen.  

 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Aanvullende informatie over bomenkap Julianaweg 

 

   

Groningen, 30 november 2018   
 
Onderwerp:   
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Actuele informatie  

De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 

de actuele planning leest u op www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.  

 

Vragen en klachten 

Met vragen of klachten 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? Meldt u dan via de website aan voor de nieuwsbrief 

Julianaplein. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

 

 

 

Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

 

 


