
 

 
Komend jaar werkt Combinatie Herepoort bij u in de omgeving weer verder aan een betere 
aansluiting op de zuidelijke en westelijke ringweg. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden 
die in februari plaatsvinden. Bij deze brief ontvangt u ook een flyer. Hierin leest u meer over de 
werkzaamheden in 2021 en de toekomstige eindsituaties in uw buurt.  
 
Werkzaamheden rotondes Laan Corpus den Hoorn 
In 2020 is Combinatie Herepoort gestart met de voorbouw van de verbreding van het viaduct over de 
Laan Corpus den Hoorn. Op dit moment brengen we palen aan in de grond in het midden van de 
rotondes. Op deze palen komst straks ook een deel van het viaduct. Daarnaast verwijderen we grond 
aan de west- en oostzijde van het viaduct om daarna de damwanden en palen aan te brengen voor 
de verbreding van het viaduct.  

 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein februari 2021  

   

Groningen, 28 februari 2021    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein februari 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2050 
  
  
 

Geachte heer/mevrouw,  



Werkzaamheden Vrijheidsplein  
Combinatie Herepoort is in januari 
gestart met het inrichten van het 
midden eiland van het 
Vrijheidsplein. Dit is nodig om 
ruimte te maken voor de aanleg van 
tijdelijke wegen en om in februari te 
kunnen starten met de sloop, 
renovatie en uitbreiding van het 
huidige viaduct.  
 
 
 
 
 
 
 
Werkzaamhedenoverzicht  
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.  

Wanneer 

  

 

 

januari 

Inrichten midden 
eiland Vrijheidsplein 
Grondwerkzaam-
heden en 
rioolwerkzaamheden 

Overdag  Bouwverkeer  
Rijbanen Vrijheidsplein 
aangepast  

1 feb tot 5 
feb 
(15 feb tot 
18 feb*) 

Verschuiven rijbanen 
op zuidelijke ringweg 
tussen rotondes 
Laan Corpus den 
Hoorn en het 
Vrijheidsplein 
*Reservenachten 

22.00 uur – 
06.00 uur 

Lijnen op de weg 
aanpassen, 
tijdelijk asfalt 
aanbrengen en 
barriers plaatsen  

Zuidelijke ringweg tussen de 
rotondes Laan Corpus den 
Hoorn en Vrijheidsplein in beide 
richtingen afgesloten.  
Omleiding via af- en opritten 
tussen Laan Corpus den Hoorn 
en het Vrijheidsplein.   

21 feb tot 
22 feb  

Herinrichten rotonde 
Laan Corpus den 
Hoorn westzijde  
 

23.00 uur- 
06.00 uur 

 Bouwverkeer Verkeersregelaars ingezet  

21 feb,  
22 feb, 
24 feb en 
25 feb 

2 nachten inrijden en 
2 nachten uitrijden 
van heistelling bij 
rotondes Laan 
Corpus den Hoorn  
 

22.00 uur- 
06.00 uur 

Tijdelijk barriers 
plaatsen 

Zuidelijke ringweg richting 
Hoogezand afgesloten tussen 
rotondes Laan Corpus den 
Hoorn en het Vrijheidsplein.  
Omleiding via af- en oprit tussen 
Laan Corpus den Hoorn en het 
Vrijheidsplein.  



 
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: 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 
ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 
 
 

25 feb tot 
eind maart  

Damwanden intrillen 
en palen aanbrengen 
voor verbreding 
viaduct Laan Corpus 
den Hoorn.  
Vrijheidsplein en 
damwand nieuwe 
oprit  
 

overdag Trillingen  - 

22 feb tot 
25 feb  

Zagen betonrand 
Vrijheidsplein 

22.00 uur- 
06.00 uur  

Geluid van 
zaagmachines 

Afsluiting onderdoorgang?  

28 feb tot 2 
maart 

Aanpassen 
verkeerssituatie bij 
rotondes Laan 
Corpus den Hoorn  
 

23.00 uur 
tot 06.00 
uur  

Bouweverkeer  Westzijde rotondes afgesloten.  

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