
 

pagina 1 van 2 | Kenmerk: ARZ-COR-SYS-496   
 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In onze brief van 15 februari jl. en in onze mail van 13 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de 

rioleringswerkzaamheden bij het Winschoterdiep. In deze brief willen wij graag een update geven over de 

werkzaamheden.  

 

Nieuwe riolering onder zuidelijke ringweg 

In de week van 16 april gaan wij tussen de Europaweg (ter hoogte van TKP en Ordina) en het 

Winschoterdiep (ter hoogte van Ziggo) een nieuwe rioleringsbuis onder de zuidelijke ringweg schuiven. 

Aan beide kanten van de zuidelijke ringweg graven we een grote kuip van waaruit we de nieuwe buis 

koppelen aan de riolering. Dat doen we eerst aan de noordzijde, ter hoogte van de inrit van TKP en 

Ordina. Rond de kuip komen damwanden. Op vrijdag 6 april (vandaag) en zaterdag 7 april gaan we de 

damwanden aanbrengen. Daarna brengen we de damwanden aan de zuidkant van de zuidelijke ringweg, 

ter hoogte van Ziggo, aan.  

 

Andere volgorde 

We voeren de werkzaamheden in een andere volgorde uit dan eerder gemeld. We waren gestart aan de 

kant van het Winschoterdiep, ter hoogte van Ziggo. Bij die werkzaamheden is echter verontreinigde grond 

aangetroffen. Zo lang de verontreiniging niet is opgeruimd, ligt het werk daar stil. Om tijd te besparen 

werken we nu eerst vanaf de Europaweg.  

 

Actuele informatie  

Data zijn onder voorbehoud van planning. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele 

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

 

Aan de beheerder/gebruiker van dit pand 
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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 zuiderplantsoen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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