
 
Combinatie Herepoort werkt in uw omgeving aan de bouw van de verdiepte ligging van de zuidelijke 
ringweg. Bovenop de verdiepte ligging komt een nieuw park: het Zuiderplantsoen. Samen met het 
Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK) bouwt Combinatie Herepoort bij de Hereweg een 
uitkijkpunt. In deze brief leest u meer over de bouw van het uitkijkpunt. 
 
Geheugenbalkon 
Het uitkijkpunt komt bij de Hereweg, tussen de afrit Hereweg en de Papiermolenlaan (zie de 
afbeelding in deze brief). Het CBK heeft architectuurstudio Studio LA gevraagd het ontwerp te 
maken. Het resultaat is het Geheugenbalkon, een ontmoetingsplek waarin elementen van de oude 
snelweg zijn verwerkt. Dit uitkijkpunt geeft een mooi zicht op de werkzaamheden en straks over het 
Zuiderplantsoen. Met een bijzonder uitzicht op de veranderingen in het gebied verbindt het 
Geheugenbalkon het verleden met het heden én de toekomst. 
 
Werkzaamheden 
In de tweede helft van januari beginnen we met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw 
van het uitkijkpunt. We gaan grond, kabels en leidingen verwijderen. Hierna brengen we de 
fundering en houten bekisting aan en storten we een aantal betonnen delen van het uitkijkpunt. 
Vervolgens kunnen we een stalenconstructie opbouwen, het Geheugenbalkon plaatsen en verder 
afwerken. De werkzaamheden vinden gespreid plaats binnen een periode van ongeveer drie 
maanden. We werken op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Het inhijsen van het 
Geheugenbalkon doen we in een weekend. 
  

Aan de bewoners van dit pand 

Bouw uitkijkpunt Hereweg  

   

Groningen, 7 januari 2021   
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Bouw uitkijkpunt Hereweg  
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2028  
  
  
 

Geachte heer/mevrouw, 



 

 
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.  
 
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? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Zuiderplantsoen of blijf op de 
hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding: locatie uitkijkpunt het Geheugenbalkon 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 

 
 
Paula Lambeck, 
Directeur CBK Groningen 
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