
VERDIEPTE LIGGING KRIJGT STEEDS MEER VORM
Voor het autoverkeer is het niet goed te zien, maar de bouw van de 
verdiepte ligging van de ringweg schiet al flink op. In hoog tempo 
worden hier vloeren, wanden en dekken gestort. De planning is 
dat de betonstorten eind van dit jaar grotendeels klaar zijn. Daarna 
moeten we de verdiepte ligging inrichten en testen. De planning is 
dat de eerste auto’s er in 2024 doorheen kunnen rijden. 

NIEUWE PIJLERS JULIANABRUG 
De oude Julianabrug is gesloopt. Inmiddels zijn we begonnen met 
de bouw van de nieuwe brug. Dit wordt een vaste brug, zodat het 
autoverkeer hier nooit meer hoeft te wachten op de voorbijvarende 
schepen. Langs het Noord-Willemskanaal zijn de nieuwe pijlers van 
de brug in aanbouw. 

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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Binnen het project Aanpak Ring Zuid bouwen we op enkele plekken in de stad een 
nieuw viaduct. Enkele van deze nieuwe viaducten verfraaien we met afbeeldingen 
die iets zeggen over deze plek in het verleden. Zo komen nieuw en oud bij elkaar. De 
afbeeldingen zijn gemaakt van donkere strepen op smalle betonnen panelen. Je moet 
enigszins afstand nemen om te zien wat het voorstelt. 

FC Groningen 
FC Groningen liet zijn supporters in 2015 weer eens juichen door in de finale van de 
KNVB Beker met 2-0 af te rekenen met PEC Zwolle. Fotograaf Andy Zuidema maakte in 
De Kuip een foto van de feestvierende spelers die trots de beker omhooghouden. Die 
afbeelding is nu te zien onder het viaduct, niet ver van voetbalstadion de Euroborg. 
Begin november werd hij officieel onthuld. 

Hunzecentrale 
Aan de overzijde van de weg zien we een aanblik van de stad aan het eind van de 
vorige eeuw, met duidelijk in beeld de vijf schoorstenen van de Hunzecentrale. Deze 
‘vief piep’n’ waren jarenlang een herkenbaar onderdeel van wat we nu de ‘skyline’ van de 
stad noemen. Omdat de energiecentrale niet meer in gebruik was, zijn de pijpen in 1998 
opgeblazen. Waar de energiecentrale staat, ligt nu het Europapark.

Brailleweg 
Eerder dit jaar waren onder het viaduct bij de Brailleweg al afbeeldingen geplaatst van 
de stad uit de 16e eeuw. Later komen er nog afbeeldingen onder de nieuwe viaducten 
bij de Concourslaan (Stadspark), de Paterswoldseweg en bij het Noord-Willemskanaal.

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

NIEUWE LUS VOOR VERKEER VANAF DRACHTEN NAAR RING WEST 
Bij het Vrijheidsplein is vorige week een nieuw stuk tijdelijke weg in gebruik genomen. Het autoverkeer vanaf Drachten naar de westelijke ringweg 
rijdt daar nu overheen. Zo hebben we ruimte gemaakt om verder te werken aan het Vrijheidsplein en dit deel van de ringweg. De tijdelijke weg gaat 
onder een nieuwe verbindingsboog door. 

WERK 
IN BEELD

De aanleg van het kunstwerk Foto: Raymond Bos

De onthulling van het kunstwerk Foto: Raymond Bos

VIJF PIJPEN EN 
FC GRONINGEN ONDER 
VIADUCT EUROPAWEG 
Onder het nieuwe viaduct van de ringweg over de 
Europaweg zijn eind oktober twee afbeeldingen 
aangebracht die bij Stadjers warme herinneringen 
oproepen. Aan de westzijde is een foto te zien 
van spelers van FC Groningen die de winst van 
de KNVB Beker in 2015 vieren. Aan de oostzijde is 
een afbeelding aangebracht van de voormalige 
Hunzecentrale, bekend van de vijf pijpen. 


