
 
Bij u in de omgeving werken we aan de nieuwe op- en afritten rondom de rotondes Laan Corpus den 
Hoorn en het renoveren en verbreden van het Vrijheidsplein. In deze brief leest u meer over de 
werkzaamheden en het nieuwe werkzaamhedenoverzicht voor september en oktober. 
 
Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn 
De verbreding van het viaduct Laan Corpus den Hoorn ligt op beide kanten van de weg op zijn plek. 
Nu gaan we verder met de op- en afritten rondom de Laan Corpus den Hoorn.  
 
Werkzaamheden Vrijheidsplein 
Aan de noordzijde gaan we verder met het slopen 
en renoveren van het viaduct. Deze 
werkzaamheden bestaan uit boren, hakken van 
beton en asfalt verwijderen. Om het viaduct te 
verbreden gaan we aan de noordzijde de 
betonrand slopen. De werkzaamheden aan het 
deel van het viaduct boven het Vrijheidsplein 
voeren we uit in de nacht.  
 
Ook starten we met de verbreding van de 
landhoofden aan de noordzijde van het 
Vrijheidsplein en de bouw van de fundering voor 
het nieuwe viaduct. Hier gaan we onder anderen 
damwanden intrillen, palen boren en beton werkzaamheden uitvoeren.  
 
De werkzaamheden rondom het Vrijheidsplein veroorzaken hinder op het gebied van geluid en 
trillingen. De nachtwerkzaamheden staan vermeld in de bijlage: Werkzaamhedenoverzicht. 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de bewoners/bedrijven van dit pand 

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein september/oktober  

   

Groningen, 21 september 2021    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein september/oktober 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2277 
 

Geachte heer/mevrouw,  



 
Aanpassen rijbanen 
Op de N7 ter hoogte van de Campinglaan tot en met het Vrijheidsplein gaan we regelmatig rijbanen 
aanpassen om werkruimte te creëren op de weg. In de komende periode kunnen we hierdoor de 
betonbarrier aanbrengen in de middenberm. Daarna gaan we de rijbanen aanpassen zodat we aan 
de zuidzijde de nieuwe toerit vanaf de concourslaan/botrotonde naar de N7 verder kunnen 
afbouwen.  
 
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


 

 

Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht  

In de bijlage van deze brief vindt u het werkzaamhedenoverzicht. In de tabel staan alleen de 

werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: nachtwerk, geluid en verkeer. 

Overige werkzaamheden voeren we uit op en maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 

19.00 uur en veroorzaken minder hinder voor de omgeving. 

Wanneer 

  

 

 

22 september 7.00 uur 
tot 19.00 uur  

Betonstorten dek 
viaduct Laan Corpus den 
Hoorn    

In de nacht  
Geluid van 
Machines. 

Onderdoorgang rotondes 
Laan Corpus den Hoorn 
dicht.  

24 september tot en 
met 2 november 

Start onderbouw nieuw 
viaduct noordzijde 
Vrijheidsplein 

Overdag  
Intrillen palen 
geluid van 
staal op staal. 

-  

24 september 22.00 uur 
tot 3 oktober 22.00 uur.  

Oprit Drachten definitief 
inrichten.  

Overdag en in 
de nacht 

Geluid van 
Machines. 

Oprit Drachten dicht.  
- Af en toe één rijstrook 

dicht op de N7  

24 september 22.00 uur 
tot 27 september 06.00 
uur.  
 

Herinrichting rijbanen 
N7 tussen de rotondes 
Laan Corpus den Hoorn 
en het Vrijheidsplein.  

In de nacht  

Barriers 
verplaatsen, 
asfalt frezen 
en belijning 
aanpassen.  

- 24 september op 25 
september: Oprit 35 
Hoogkerk richting 
Julianaplein dicht, 
rijbanen N7 richting 
Julianaplein dicht 
tussen  rotondes Laan 
Corpus den Hoorn en 
het Vrijheidsplein. 

- Hele weekend één 
rijstrook op de N7 
richting Drachten dicht.  

26 september tot 30 
september tussen 20.00 
uur en 06.00 uur. 

Asfaltwerkzaamheden  In de nacht 
Geluid van 
machines.  

- Eén rijstrook dicht 
richting Drachten.  

1 oktober 22.00 uur tot 
4 oktober 06.00 uur. 

Herinrichting rijbanen 
N7 tussen het 
Vrijheidsplein en de 
rotondes Laan Corpus 
den Hoorn . 

 

Barriers 
verplaatsen, 
asfalt frezen 
en belijning 
aanpassen. 

- Afrit 36a N7 richting 
ring west dicht 

- N7 tussen afrit en oprit 
rotondes Laan Corspus 
den Hoorn dicht.  



 

 

 

 

30 september tussen 
22.00 uur en 23.59 uur 
 
*Reservenacht:  
1 oktober tussen 22.00 
uur en 23.59 uur  
 

Verplaatsen Machine 
voor funderingspalen  

In de nacht 
Geluid van 
machines.  

- Oostzijde Vrijheidsplein 
dicht.  

4 oktober tot 9 oktober 
tussen 22.00 uur tot 
06.00 uur.  

Rijbanen omzetten 
Vrijheidsplein  

In de nacht  
Geluid van 
machines  

- N7 richting Drachten 
dicht tussen oprit 
Drachten en het 
Julianaplein. Omleiding 
via de ring Oost, Noord 
& West.  

- Oprit Hereweg richting 
Drachten dicht 

- N7 richting Hoogezand 
dicht tussen oprit 
Vrijheidsplein naar N7 
en afrit N7 naar het 
Vrijheidsplein. 
Omleiding via de af- en 
oprit.  

11 oktober tot 16 
oktober tussen 22.00 
uur en 06.00 uur  

Barrier plaatsen in 
middenberm op de N7 
ter hoogte van de 
campinglaan tot aan het 
Vrijheidsplein  

In de nacht 

Langzaam 
rijdende 
machine + 
bevoorrading 
beton.  

Eén rijstrook in beide 
richtingen dicht.  

7 oktober tot 15 
oktober 

Zagen en slopen 
betonrand noordzijde  

11, 13 en 15 
oktober in de 
nacht  

Geluid van 
zaagmachine 
en hakken van 
beton.  

In de nacht: 
- 11 en 15 okt: Vrijheidsplein 
Westzijde dicht 
- 13 okt: Vrijheidsplein 
Oostzijde dicht 
-  N7 richting Drachten dicht 
tussen afrit 36 ring west en 
de oprit 36 richting 
Drachten  

25 oktober tot 2 
november  

Damwanden plaatsen 
voor verbreden 
landhoofden noordzijde 
Vrijheidsplein 

Overdag 
Trillingen staal 
op staal. 

-  

25 oktober tot 29 
oktober  

Liggers plaatsen voor 
nieuwe oprit vanaf 
verbindingsweg naar N7 
richting Julianaplein 

28 oktober in 
de nacht 
tussen 22.00 
uur – 06.00 
uur.  

 

In de nacht van 28 oktober: 
Verbindingsweg tussen 
rotondes Laan Corpus den 
Hoorn richting Vrijheidsplein 
dicht.  


