
Op onze website vind je de meest actuele informatie over de 
werkzaamheden. Wil je direct op de hoogte worden gehouden bij 

bijzonderheden of als werkzaamheden uitlopen? Meld je aan voor onze 
nieuwsbrief en sms-service via: aanpakringzuid.nl/aanmelden.

BLIJF OP DE HOOGTE

@aanpakringzuid @aanpakringzuid @aanpakringzuid

Aanpak Ring Zuid is de grootschalige 
ombouw van de zuidelijke ringweg 
van Groningen. Deze belangrijkste 

toegangspoort van de stad dreigt dicht te 
slibben door de grote groei die Groningen 
doormaakt. De ombouw van de zuidelijke 

ringweg verbetert de bereikbaarheid, 
de doorstroming, de leefbaarheid en de 

veiligheid. De planning is dat het project 
eind 2024 klaar is.
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EMMAVIADUCT VANAF 15 OKTOBER AFGEKOPPELD 
VAN JULIANAPLEIN

In 2022 beginnen we met de ombouw van het Julianaplein. In 
de voorbereiding hierop koppelen we vanaf 15 oktober 2021 
het Emmaviaduct van het Julianaplein af. Autoverkeer kan dan 
niet meer via het Emmaviaduct de stad uit richting Hoogezand 
of Drachten. Ook kan autoverkeer vanuit het oosten (oostelijke 
ringweg/Hoogezand) bij het Julianaplein dan niet meer rechtsaf 
richting het station.

We gaan het Emmaviaduct afkoppelen om ruimte te creëren voor het bouwen 
van het tijdelijke Julianaplein. Hiervoor moeten we onder andere een bouwplaats 
inrichten.

Voor automobilisten die het centrum uit willen, zijn er voldoende alternatieven. 
Wie richting Hoogezand wil, kan via de Sontbrug naar de oostelijke ringweg. Naar 
Drachten kun je via het Hoendiep en de westelijke ringweg. Verkeer uit Hoogezand 
kan het centrum bereiken via de oostelijke ringweg. Van en naar Assen (A28) kun je 
wel gebruik maken van het Emmaviaduct, via de Brailleweg.

AUTOMOBILISTEN  OPGELET! 

WERK 
IN BEELD

Goed nieuws voor bedrijven op bedrijventerrein Driebond. Eind 
september is de nieuwe oprit bij de Stettingweg geopend voor 
autoverkeer. Eerder was hier al een nieuwe afrit aangelegd. Hiermee 
is de bereikbaarheid van het bedrijventerrein flink verbeterd. 
 

NIEUWE OPRIT BIJ STETTINWEG OPEN
In september hebben we twee tijdelijke wegen aangelegd bij het 
Vrijheidsplein. Daarmee kan het autoverkeer tijdens de bouw van 
het nieuwe Vrijheidsplein zo goed mogelijk doorrijden. De tijdelijke 
wegen blijven ongeveer twee jaar liggen. In deze periode zijn twee 
afslagen bij de Leonard Springerlaan (MartiniPlaza) afgesloten.
 

TIJDELIJKE WEGEN BIJ VRIJHEIDSPLEIN

VRIJHEIDSPLEIN 

WERKZAAMHEDEN WEST AAN DE TIJDELIJKE 
WEGEN RONDOM HET VRIJHEIDSPLEIN

AANLEG TIJDELIJKE WEGEN LANGS DE 
GASUNIE EN MARTINIPLAZA

FIETSVALLEI BRAILLEWEG

VERDIEPTE LIGGING

LASWERKZAAMHEDEN AAN DAMWANDPLANKEN WERKZAAMHEDEN AAN VERDIEPT FIETSPAD ONDER DE A28 DOOR

OOK BIJ DE HEREWEG WORDT ER HARD GEWERKT 
AAN DE OMBOUW VAN DE ZUIDELIJKE RINGWEG BETONVLECHTERS AAN HET WERK IN DE VERDIEPTE LIGGING

Burendag 2021 was een gezellige en informatieve dag. We hebben veel 
omwonenden van de zuidelijke ringweg gesproken en veel vragen 
beantwoord. We waren aanwezig bij het ontbijt van de winkeliersvereniging 
op het Overwinningsplein, ontvingen bezoekers in ons Paviljoen Ring 
Zuid en gaven op het Geheugenbalkon aan de Hereweg uitleg over de 
werkzaamheden.
 

BURENDAG 2021

TEAMSPIRIT!

WERK 
IN BEELD

foto’s burendag: Mariska de Groot. Overige foto’s: Raymond Bos.


