
 
Bij u in de omgeving werken we aan de rotondes Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein. In 
deze brief leest u meer over de werkzaamheden die in mei plaatsvinden. 
 
Werkzaamheden rotondes Laan Corpus den Hoorn  
We gaan de komende weken verder met het betonwerk voor de landhoofden aan de west- en 
oostzijde van de rotondes voor de verbreding van het viaduct. Ook voeren we grondwerkzaamheden 
uit aan beide kanten van de ringweg voor de verbreding van de ringweg en voor de nieuwe op- en 
afritten van en naar de rotondes Laan Corpus den Hoorn. Deze werkzaamheden kunnen hinder 
veroorzaken.  
 
Werkzaamheden Vrijheidsplein 
Hier gaan we verder met het slopen en renoveren van 
het viaduct. Deze werkzaamheden bestaan uit boren, 
hakken, asfaltfrezen, stralen en slopen. Voor het 
verbreden van het viaduct en voor de nieuwe oprit 
vanaf het Vrijheidsplein richting het Julianaplein gaan 
we verder met het aanbrengen van palen. Ook starten 
we hier met de betonwerkzaamheden. De 
werkzaamheden rondom het Vrijheidsplein veroorzaken 
hinder op het gebied van geluid en trillingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein mei 

   

Groningen, 3 mei 2021    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein mei 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2131 
  
  
 Geachte heer/mevrouw,  



 
Werkzaamhedenoverzicht  
We kunnen de ringweg helaas niet verbouwen zonder overlast te veroorzaken. Wel kunnen we u zo 
goed mogelijk informeren over de mogelijke hinder. In onderstaande tabel staan alleen de 
werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: nachtwerk, geluid en verkeer. 
Overige werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 uur en 19.00 uur en veroorzaken geen hinder 
voor de omgeving.  

 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.  
 
 
 
 
 

Wanneer 

  

 

 

1 maart tot 
januari 2022 

Fase 1: Slopen en renoveren 
zuidzijde Vrijheidsplein. 

Overdag  
Boren, hakken, 
zagen, stralen 
en slopen.  

-  

22 maart tot 
begin mei 

Palen aanbrengen aan de 
noordzijde en de zuidzijde 
van het Vrijheidsplein. 

Overdag 
Geluid van 
machines. 

- 

Mei en juni  

 
Verder met het betonwerk 
voor de verbreding van het 
viaduct Laan Corpus den 
Hoorn.   
 

overdag  
Geluid van 
machines.  

- 

14 mei tot 
eind mei 

Aanbrengen 
geluidsschermen aan de 
zuidzijde langs de ringweg 
tussen de rotondes Laan 
Corpus de Hoorn en het 
Vrijheidsplein. 

Overdag 
Palen intrillen 
(17 mei tot 30 
mei). 

-  

17 mei tot 28 
mei 

Ankers aanbrengen in talud. 
Westzijde van de rotondes 
Laan Corpus den Hoorn.  

Overdag  
Geluid van 
machines.  

Onderdoorgang 
westzijde rotonde 
Laan Corpus den 
Hoorn dicht.   

Eind mei t/m 
september 

Bouwen tijdelijke 
verbindingsweg van 
westelijke ringweg naar 
rotondes Laan Corpus den 
Hoorn. 

Overdag 
Geluid van 
machines. 

-  

http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden


Vragen en klachten
Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of 
loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte 
blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief West of blijf op de hoogte via 
onze SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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