
 
Bij u in de omgeving werken we aan het verbreden van het viaduct over de rotondes Laan Corpus 
den Hoorn en het renoveren en verbreden van het Vrijheidsplein. In deze brief leest u meer over de 
werkzaamheden in de nacht en het nieuwe werkzaamhedenoverzicht voor juli.  
 
Werkzaamheden Vrijheidsplein 
Om de werkzaamheden in het midden van het Vrijheidsplein uit te kunnen voeren moeten we deels 
in de nacht werken. Om de overlast voor omwonenden te beperken gaan wij van 15 juli tot en met 1 
augustus één rijstrook afsluiten op de zuidelijke ringweg richting het Julianaplein. Door deze 
afsluiting kan het werkverkeer overdag op een veilige manier het werkvak bereiken en kunnen we de 
werkzaamheden overdag uitvoeren. 
 
Overlast in de nacht van 20 juli en 21 juli  
In de nacht van 20 juli en 21 juli gaan we de betonranden van het viaduct slopen aan de westzijde en 
de oostzijde van het Vrijheidsplein. Deze werkzaamheden moeten we in de nacht uitvoeren omdat 
dan ook een deel van het Vrijheidsplein dicht moet. Deze werkzaamheden gaan hinder veroorzaken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de bewoners/bedrijven van dit pand 

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein juli  

   

Groningen, 7 juli 2021    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein juli 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2213 
 

Geachte heer/mevrouw,  



 
Werkzaamhedenoverzicht  
In de bijlage het werkzaamhedenoverzicht. In deze 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. Voor een actueel 
overzicht van de verkeerstremmingen en omleidingsroutes in Groningen ga naar: 
www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden
http://www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie
http://www.aanpakringzuid.nl/
http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden
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Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht  

Wanneer 

  

 

 

1 maart tot 
januari 2022 

Fase 1: Slopen en 
renoveren zuidzijde 
Vrijheidsplein. 

Overdag  
Boren, hakken, 
zagen, stralen 
en slopen.  

-  

7 juli, 8 juli, 12 
juli, 13 juli, 14 juli 
en 15 juli.  
Van 22.00 uur tot 
06.00 uur.  

Asfaltwerkzaamheden In de nacht 
Geluid van 
Machines  

Zuidelijke ringweg tussen 
afrit 36 Laan Corpus den 
Hoorn en oprit 36 
Vrijheidsplein richting 
Julianaplein. Omleiding 
via de afrit en oprit.  

15 juli tot en met 
1 augustus  

In en uitvoegen 
werkverkeer.  

Overdag  
Geluid van 
machines. 

Rijstrook dicht zuidelijke 
ringweg tussen afrit 36 
Laan Corpus den Hoorn 
en oprit 36 Vrijheidsplein 
richting Julianaplein. 

20 juli en 21 juli 
22.00 uur tot 
06.00 uur.  
*Reserve: 22 juli 
en 23 juli  
 

Slopen betonranden van 
het viaduct.   

In de nacht  Asfalt zagen.  

Nacht van 20 juli: 
Vrijheidsplein westzijde 
dicht.  
Nacht van 21 juli: 
Vrijheidsplein oostzijde 
dicht.  

19 juli 22.00 uur 
tot 20 juli 06.00 
uur. 

Barrier verwijderen 
tussen rotondes Laan 
Corpus den Hoorn en het 
Vrijheidsplein. 

In de nacht 
Geluid van 
machines. 

Parallelweg zuidzijde 
tussen rotondes Laan 
Corpus den Hoorn en het 
Vrijheidsplein dicht.  

Juni en juli  

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

overdag  
Geluid van 
machines.  

- 
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Wanneer 

  

 

 

12 juli 06.00 uur 
tot en met 16 juli 
20.00 uur.  

Voorbereidende 
werkzaamheden voor het 
inrijden van het dek op de 
Jan Evert Scholtenlaan.  

Overdag en 
in de nacht  

Geluid van 
machines. 

Jan Evert Scholtenlaan  
dicht.  
Omleiding naar Stadspark  
via de Peizerweg en de  
Campinglaan. 

16 juli 20.00 uur 
tot en met 19 juli 
06.00 uur.  

Inrijden dek vanaf de Jan 
Evert Scholtenlaan naar 
de zuidelijke ringweg.  

Overdag en 
in de nacht 

Geluid van 
machines. 

Noordzijde van rotondes  
Laan Corpus den Hoorn,  
verbindingsweg richting  
rotondes en de oprit  
Drachten dicht.  
Omleiding naar Stadspark  
via de Peizerweg en de  
Campinglaan. 

24 juli 20.00 uur 
tot en met 26 juli 
06.00 uur. 

Inhijsen dek vanaf 
rotondes Laan Corpus 
den Hoorn over de 
zuidelijke ringweg heen. 
En lichtmasten en 
barriers verwijderen.  

Overdag en 
in de nacht 

Geluid van 
machines. 

Onderdoorgang rotondes  
Laan Corpus den Hoorn,  
Jan Evert Scholtenlaan en  
zuidelijke ringweg tussen  
op- en afrit rotondes Laan  
Corpus den Hoorn dicht.  
Omleiding naar Stadspark  
via de Peizerweg en de  
Campinglaan. 

26 juli 22.00 uur 
tot 27 juli 06.00 
uur. 

Barrier plaatsen tussen 
rotondes Laan Corpus 
den Hoorn en het 
Vrijheidsplein. 

In de nacht 
Geluid van 
machines. 

Parallelweg zuidzijde 
tussen rotondes Laan 
Corpus den Hoorn en het 
Vrijheidsplein dicht.  

Eind mei t/m 
september 

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

Overdag 
Geluid van 
machines. 

-  

Juni t/m 
september  

Bouwen tijdelijke 
verbindingsweg van het 
Julianaplein richting de 
westelijke ringweg.  

Overdag 
Geluid van 
machines  

-  


