
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 Aanpak 
Ring 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: 

PAVILJOEN RING ZUID WEER GEOPEND

INFOBORDEN IN DE WIJK

Digitale nieuwsbrief en SMS-alert

Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid opent op donderdag 5 augustus weer haar 
deuren. Vanwege de coronamaatregelen was het lange tijd niet mogelijk het Pavil-
joen te bezoeken. Hier kunt u terecht voor meer informatie over het project en de 
werkzaamheden. Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Adres: Muntinglaan 2.

@aanpakringzuid

facebook.com/aanpakringzuid

Volg ons ook via:

@aanpakringzuid

BLIJF OP DE HOOGTE!
AANPAK RING ZUID

Volg de werkzaamheden vanaf het Geheugenbalkon

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

nieuwsbrief augustus 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 werken we de komende jaren verder aan de bouw van 
deze verdiepte ligging. Ook zijn we volop bezig met het storten van onderwaterbeton en 
gaan we de ‘bassins‘ leegpompen. In deze nieuwsbrief leest u wat we de komende drie 
maanden gaan doen en wat u daarvan kunt merken.

Op de hoek van de Hereweg en de zuidelijke ringweg 
in Groningen staat het Geheugenbalkon. Dit uitkijkpunt 
geeft een blik op de toekomst van de stad en is tegelijker-
tijd een knipoog naar het verleden. Ook de werkzaamhe-
den aan de verdiepte ligging bij de Hereweg zijn vanaf 
het bouwwerk goed te zien.

Kunstpunt Groningen heeft het Geheugenbalkon opge-
nomen in een kunstroute. De route voert langs verschil-
lende plekken ten zuiden van de ring die iets bijzonders 
vertellen over de geschiedenis van het gebied, maar 
daarnaast vaak ook nog heel actueel zijn. Aan verschil-
lende locaties op de route zijn audiofragmenten toege-
voegd. Voor meer informatie: Kunstpunt Groningen.



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 
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