
WERKZAAMHEDEN VERDIEPTE LIGGING

Zuidelijke ringweg onder de grond

WERKZAAMHEDEN ZUIDERPLANTSOEN

Op aanpakringzuid.nl/zuiderplantsoen leest u over de actuele werkzaamheden, vindt u alle  
informatiebrieven en ziet u afbeeldingen van hoe het er in de toekomst uit komt te zien.

Aan de Helperzoom bij DUO/Belastingdienst en aan het 
Winschoterdiep staan informatieborden van Aanprk Zing 
Zuid. Hierop plaatsen wij regelmatig updates over de 
werkzaamheden.

Regelmatig een nieuwsbrief in uw mail-
box met de laatste informatie over de 
werkzaamheden? Schrijf u dan in voor 
de nieuwsbrief voor deelgebied Zuider-
plantsoen. Als u zich aanmeldt voor ons 
SMS-alert, krijgt u een sms-bericht op uw 
mobiele telefoon als werkzaamheden 
in het deelgebied uitlopen. Ook krijgt u 
een sms bij calamiteiten. Inschrijven voor 
de nieuwsbrief en het SMS-alert kan via 
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Dat kan op verschillende manieren: 

CEES: AANSPREEKPUNT IN DE WIJK

INFOBORDEN IN DE WIJK

Digitale nieuwsbrief en SMS-alert

Heeft u vragen of klachten die u liever persoonlijk bespreekt? Neem dan contact op 
met onze steward. Cees is geregeld rond de bouwterreinen te vinden. Een afspraak 
maken kan ook. Stuur dan een bericht naar info@aanpakringzuid.nl

@aanpakringzuid

facebook.com/aanpakringzuid

Volg ons ook via:

@aanpakringzuid

BLIJF OP DE HOOGTE!
AANPAK RING ZUID

Geheugenbalkon geeft uniek zicht op ombouw zuidelijke ringweg

•  Nieuw park: het Zuiderplantsoen en Sterrebos in ere hersteld
•  Nieuwe verbinding Herewegbuurt en Oosterpoortbuurt met ringweg

nieuwsbrief mei 2021

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat de zuidelijke ringweg onder de 
grond. Bovenop de weg komen drie ‘deksels’, met daar bovenop een nieuw park: het Zui-
derplantsoen. Bij u in de omgeving werkt Combinatie Herepoort de komende jaren verder 
aan de bouw van deze verdiepte ligging. Ook is Combinatie Herepoort begonnen met de 
bouw van het Geheugenbalkon bij de Hereweg. Dit uitkijkpunt is straks onderdeel van de 
inrichting van het Zuiderplantsoen. In deze nieuwsbrief leest u wat we de komende drie 
maanden gaan doen en wat u daarvan kunt merken.

Langs de zuidelijke ringweg bij de afrit Hereweg bouwt 
Combinatie Herepoort het Geheugenbalkon, een uit-
kijkpunt dat een unieke blik biedt op de bouw van het 
verdiepte deel van de weg. Het Geheugenbalkon is ont-
wikkeld door Kunstpunt Groningen (voorheen CBK) in 
nauwe samenwerking met Combinatie Herepoort. Het 
ontwerp is uit handen van architectuurstudio Studio L A.  
 
Projectleider Nicoline Wijnja (Kunstpunt Groningen): 
“Studio L A slaagde erin om een mooi ontwerp en state-
ment te maken; het Geheugenbalkon kijkt uit op de stad 
die zich vernieuwt en maakt tegelijk een knipoog naar 
het verleden.”



VOORUITBLIK WERKZAAMHEDEN 2021

Als omwonende kunt u de komende jaren te maken krijgen met verschillende  
vormen van bouwhinder: 

In de afbeelding hieronder ziet u in grote lijnen waar we de komende drie maanden aan het 
werk zijn en de hinder waar u mee te maken kunt krijgen. Naast deze nieuwsbrief, informe-
ren wij u ook regelmatig per brief over de actuele werkzaamheden. Wilt u deze brieven ook 
per e-mail ontvangen? Mail uw naam, straatnaam en mailadres naar info@aanpakringzuid.nl  

Ga voor een actueel en compleet overzicht van de werkzaamheden naar:

www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden 

NachtwerkStofvormingBouwverkeerTrillingen Omleiding Geluid

ZUIDERPLANTSOEN

Aanbrengen betonnen vloer, 

wanden en deksel

Aanbrengen stempels, ontgraven 

bouwkuip en start betonwerk


