
 
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. 
 
Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn 
Voor een betere doorstroming tijdens de bouw van het tijdelijke Julianaplein passen we de rotondes 
bij Laan Corpus den Hoorn en de onderdoorgang bij het Vrijheidsplein aan. Dit wordt als het ware 
samen één rotonde. We starten op 10 januari met de werkzaamheden. Daarnaast werken we verder 
aan de nieuwe oprit naar de zuidelijke ringweg richting Julianaplein vanaf de rotondes. 
 
Werkzaamheden Vrijheidsplein 
Eind januari starten we met het aanbrengen van nieuw asfalt op en rondom het Vrijheidsplein. We 
gaan verder met de verbreding van de landhoofden aan de noordzijde van het Vrijheidsplein en de 
bouw van de fundering voor het nieuwe viaduct.  
 
In januari gaan we de verbindingsweg tussen de Gasunie en de rotondes Laan Corpus den Hoorn 
verbreden. De westelijke ringweg tussen de Concourslaan en de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn 
is dan twee keer één week dicht.  
 
Onder het Vrijheidsplein komen drie nieuwe tijdelijke wegen (zie afbeelding op de volgende pagina):  

- Een tijdelijke weg vanaf het Vrijheidsplein richting Laan van de Vrede;  
- Een tijdelijke verbindingsweg richting de westelijke ringweg;  
- Een tijdelijke keerlus terug richting Laan Corpus den Hoorn. 

 
We starten in januari met de aanleg van de tijdelijke weg van het Vrijheidsplein richting Laan van de 
Vrijheid. Deze weg is 28 januari klaar.  
 
In verband met deze werkzaamheden is de kruising Donderslaan – Laan van de Vrijheid vanaf 11 
januari dicht voor alle verkeer.  
 
Op 25 februari nemen we de verbindingsweg voor verkeer vanaf Laan Corpus den Hoorn richting de 
westelijke ringweg in gebruik. Dat geldt ook voor de tijdelijke keerlus vanaf de verbindingsweg terug 
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Geachte heer/mevrouw,  



 

richting Laan Corpus den Hoorn. Ook wordt dan de bestaande oprit vanaf het Vrijheidsplein naar het 
Julianaplein definitief afgesloten.  
 
In de afbeelding hieronder de nieuwe situatie, met de tijdelijke wegen en de afsluiting van het 
kruispunt Donderslaan – Laan van de Vrijheid. 

 
 
Begin februari starten we met het afbreken van het huidige Vrijheidsplein. We beginnen aan de 
westzijde en gaan vervolgens verder met de oostzijde. Hier zijn we twee maanden mee bezig, waarna 
de werkzaamheden aan de bouwkuip aan de zuidkant van het Vrijheidsplein gaan beginnen. 
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/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/werkzaamheden
http://www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie
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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 

    

11 januari 6.00 uur 
Start bouw tijdelijke weg 
richting Laan van de 
Vrijheid 

  
Kruising Donderslaan – Laan 
van de Vrijheid dicht voor alle 
verkeer tot en met 2024 

11 januari 6.00 uur tot 
17 januari 6.00 uur 
 
26 januari 6.00 uur tot 
28 januari 6.00 uur 
 
18 februari 22.00 uur tot 
22 februari 22.00 uur 
 
*Reserve:  
17 januari 6.00 uur tot 
25 januari 22.00 uur 
 
22 februari 22.00 uur tot 
25 februari 22.00 uur 
 

Verbreden westelijke 
ringweg 

Overdag - 
Westelijke ringweg tussen 
Concourslaan en rotondes Laan 
Corpus den Hoorn dicht 

In de nachten, tussen 
22.00 uur en 6.00 uur, 
van: 
17 januari  
18 januari  
19 januari  
20 januari  
24 januari  
25 januari  

Plaatsen en verwijderen 
lichtmasten 

Nacht 
Geluid van 
vrachtwagens 
en machines 

Zuidelijke ringweg Drachten 
richting Julianaplein tussen afrit 
36 en oprit 36 dicht 

In de nachten, tussen 
22.00 uur en 6.00 uur, 
van: 
26 januari  
27 januari  

Herinrichten rotondes Nacht  

Rotondes dicht van noord naar 
zuid. Verkeer kan niet vanaf het 
Vrijheidsplein naar Laan Corpus 
den Hoorn. 

28 januari 22.00 uur  
 

Start bouw tijdelijke weg 
richting westelijke 
ringweg 

  

Onderdoorgang westzijde 
Vrijheidsplein van westelijke 
ringweg richting Julianaplein 
definitief dicht 



 

 

 

24 februari 22.00 uur 
Start bouw nieuwe 
Vrijheidsplein 

  
Oprit Vrijheidsplein richting 
Julianaplein definitief dicht 

25 februari 6.00 uur 

In gebruikname tijdelijke 
weg voor verkeer vanaf 
Laan Corpus den Hoorn 
richting de westelijke 
ringweg 

  - 


