
BETONBLOKKEN ‘KABELKANAAL’ INGEHESEN
Vorige maand hebben we met behulp van een kraan bij het 
DUO-gebouw betonblokken op hun plek gezet. De manshoge 
blokken vormen samen een ‘kabelkanaal’ voor de verdiepte 
ligging. Hierin gaan we de kabels en leidingen leggen die 
nodig zijn voor de voorzieningen in de verdiepte ligging. Denk 
bijvoorbeeld aan veiligheidssystemen, ventilatoren, bebording 
en verlichting. Het kabelkanaal komt direct aan de zuidzijde 
van de verdiepte ligging te liggen, vanaf de Hereweg tot aan 
het Oude Winschoterdiep.

NIEUW GEZICHT VOOR BRAILLEWEG
De verkeerssituatie bij het viaduct over de Brailleweg is sinds 
eind augustus ingrijpend veranderd. Het verkeer kan hier 
met een nieuwe oprit naar de zuidelijke ringweg rijden, in de 
richting van het Europaplein. Deze nieuwe oprit is handig voor 
bewoners van de wijk De Wijert en voor mensen die vanaf het 
station komen. Ook de A28-afrit naar het Centrum komt op de 
Brailleweg uit. Deze afrit heeft een extra rijstrook gekregen. Ook 
de inrichting van de omgeving is helemaal opgefrist.

WERK 
IN BEELD

1.  Uitkijkpunt Vrijheidsplein -  
Expositielaan

2.  Uitkijkpunt Julianaplein/ 
Paviljoen Ring Zuid - Muntinglaan

3.  Viaduct A28/Fietsvallei - Brailleweg

4.    Uitkijkpunt Geheugenbalkon -  
Papiermolenlaan/Hereweg

5.   Verdiepte ligging - Helperzoom

6.   Verdiepte ligging - Verl. Lodewijkstraat

FIETSROUTE  
AANPAK RING ZUID

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

toegangspoort van de stad dreigde 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.

Jonge buurtbewoners op het Geheugenbalkon.
Foto: Siese Veenstra.
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Met eigen ogen zien hoe het project Aanpak 
Ring Zuid vordert? Stap dan op je fiets en rijd 
op eigen gelegenheid de fietsroute die we 
hebben uitgezet. 

Deze komt langs drie uitkijkpunten en langs drie andere plekken waar 
gebouwd wordt. Als je de route op je gemakt aflegt en tijd neemt bij 
de stops, ben je ongeveer anderhalf tot twee uur onderweg. Op de 
website van Aanpak Ring Zuid vind je een kaart van de route en meer 
informatie over wat je per locatie ziet. 

De fietsroute, ongeveer zes kilometer lang, begint bij het Vrijheidsplein 
en eindigt bij Verlengde Lodewijkstraat/H.L. Wichersstraat. Uiteraard 
kun je de fietsroute ook in tegengestelde richting fietsen, of alleen een 
deel ervan. Op alle zes stops zijn de werkzaamheden goed te bekijken. 
Dat geldt vooral voor de drie uitkijkpunten, waar je vanaf een meter 
of acht hoog een goed overzicht hebt. Een van die uitkijkpunten is 
het Geheugenbalkon, dat is het knalrode uitkijkpunt bij de Hereweg. 
De uitkijkpunten beschikken helaas niet over een lift en zijn dus niet 
toegankelijk voor mensen die moeilijk ter been zijn. 

Bekijk de route en meer informatie over de stops op 
www.aanpakringzuid.nl/fietsroute. Je kunt ook de 
QR-code scannen met je mobiele telefoon.

OP DE FIETS LANGS 
AANPAK RING ZUID

Eind september gaat aannemer Combinatie Herepoort 
verder met de sloop van de oude Julianabrug over 
het Noord-Willemskanaal. Hiervoor moet de bekende 
fietstunnel langs het water tussen de Muntinglaan en de 
Laan van de Vrede (bij roeivereniging Gyas) dicht. Na de 
sloop beginnen we met de nieuwbouw. De fietstunnel 
is daarom niet beschikbaar van maandagochtend 30 
september tot maandagochtend 5 juni 2023.

Het slopen van de restanten van de oude brug duurt tot het eind van het jaar. 
De sloopwerkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven in de omgeving. Half 
september is de aannemer al begonnen met het bouwen van de middenpijler 
van de nieuwe brug. Dit wordt een vaste brug met een doorvaarthoogte van 
5,40 meter.

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.

@aanpakringzuid @aanpakringzuid @aanpakringzuid

BLIJF OP DE HOOGTE FIETSTUNNELTJE BIJ GYAS 
LANGDURIG DICHT VOOR 
OMBOUW JULIANAPLEIN
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