
De wapeningskorven worden 
opgebouwd op het Julianaplein. 
Foto: Raymond Bos

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.
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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

JULIANAPLEIN
VERSNELD

BETONWERK

Op het Julianaplein maakt Combinatie 
Herepoort wapeningskorven klaar 
ter voorbereiding van de opbouw 
voor de vloeren, wanden en deksels 
van de drie tunnels. Het werk 
wordt opgedeeld in kleine stukken. 
Zo’n vijftien medewerkers zijn 
maandenlang alleen bezig met het 
vlechten van wapeningskorven van 
betonijzer. Zo kan de bouw van de 
tunnels op het Julianaplein sneller 
verlopen.

Betonijzer wordt gemaakt van oude metalen en wordt 
gebruikt als basis voor beton. Het staal bestaat uit lange, 
rechthoekige staven, die zo worden geknipt en gebogen dat 
een soort ijzeren kooi ontstaat: een wapeningskorf. Deze 
worden geplaatst op de plekken waar vloeibaar beton wordt 
gestort. Is het beton uitgehard, dan zorgt het staal voor de 
noodzakelijke stevigheid.

Andere manier
Vaak worden de wapeningskorven kant-en-klaar gekocht of 
gevlochten op de exacte plek waar ze nodig zijn. Combinatie 
Herepoort kiest op het Julianaplein voor een andere 
methode. Sinds eind augustus is een groep betonvlechters 
actief. Zij werken op één plek op het Julianaplein en maken 
daar alle korven die op het bouwterrein nodig zijn voor 
de vloeren, wanden en deksels van de nieuwe tunnels. De 
korven die klaar zijn, worden met grote kranen naar de 
juiste plek op het bouwterrein getild. Het voordeel van deze 
werkwijze is dat de vloeren van de tunnels straks snel in 
elkaar kunnen worden gezet.

WERK 
IN BEELD

Een overzicht van alle afsluitingen en omleidingen voor fietsers en voetgangers. De meeste afsluitingen op deze kaart zijn niet nieuw. 
De afsluiting die wel nieuw is, is de afsluiting voor de fietsonderdoorgang langs het Noord-Willemskanaal bij de roeivereniging Gyas.
Scan de QR-code met je telefoon of ga naar aanpakringzuid.nl/urltoevoegen om het kaartje online te bekijken.

In oktober starten we met de eerste werkzaamheden 
voor de bouw van het nieuwe viaduct tussen de 
Leonard Springerlaan en de Concourslaan. Om hiervoor 
ruimte te creëren sluiten we de verbinding van de 
Leonard Springerlaan met de westelijke ringweg 
langdurig af. Het is daarom van 10 oktober 6.00 uur tot 
april 2024 niet mogelijk van de Leonard Springerlaan 
de westelijke ringweg op te rijden en andersom.

In deze zelfde periode wordt de tijdelijke weg van 
Drachten richting de westelijke ringweg verlegd. Vanaf 
9 november rijdt het verkeer over de nieuwe tijdelijke 
weg. Deze gaat onder de nieuw aangelegde bocht bij 
het Mercure hotel door en over de piepschuim blokken 
naast de NTC gebouwen. Van de westelijke ringweg 
richting Vrijheidsplein is vanaf dat moment maar 1 
rijstrook beschikbaar. 

Op dit moment zijn er vier betonvlechters actief, maar 
de komende tijd wordt deze groep uitgebreid tot zo’n 
vijftien man. Zij zijn zo’n driekwart jaar bezig met het 
vlechtwerk. Voor de tunnels op het Julianaplein is in 
totaal zo’n 3.000 ton betonstaal nodig.

Zicht op het Vrijheidsplein en de Leonard Springerlaan. Foto: Rijkswaterstaat

De staven vormen samen de wapeningskorf. Het verloop van 
de staven is op deze foto goed te zien. Foto: Raymond Bos

De fietsonderdoorgang bij Gyas, tussen de 
Muntinglaan en de Laan van de Vrede, is van vrijdag 
30 september 22.00 uur tot maandag 5 juni 2023 
06.00 uur afgesloten. De onderdoorgang sluiten we af 
vanwege de veiligheid voor fietsers tijdens het slopen 
van de oude Julianabrug. 

FIETSONDERDOORGANG 

BIJ GYAS AFGESLOTEN

VERBINDING LEONARD SPRINGERLAAN MET WESTELIJKE RINGWEG LANGDURIG DICHT 


