Aan de bewoners/bedrijven van dit pand
Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein maart + uitnodiging informatiebijeenkomst

Groningen, 17 februari 2022
Onderwerp:
Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein maart + uitnodiging informatiebijeenkomst
Contactpersoon:
Bert Kramer
fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-2475
Geachte heer/mevrouw,
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
De nieuwe oprit naar de zuidelijke ringweg richting
Julianaplein vanaf de rotondes nemen we 28 maart
in gebruik. Zie de rode pijl in de afbeelding hiernaast.
De rotondes zijn op dat moment ook weer in beide
richtingen open.

Werkzaamheden Vrijheidsplein
We gaan in februari verder met het aanbrengen van nieuw asfalt op en rondom het Vrijheidsplein.
Het verbreden van de landhoofden aan de noordzijde van het Vrijheidsplein en de bouw van de
fundering voor het nieuwe viaduct ronden we eind februari af. Begin maart boren we palen ter
hoogte van het Mercure hotel. Daarna gaan we verder met betonwerkzaamheden.
Op 25 februari nemen we de tijdelijke
weg voor verkeer vanaf Laan Corpus
den Hoorn richting de westelijke
ringweg in gebruik. Dat geldt ook voor
de tijdelijke weg terug vanaf die weg
richting Laan Corpus den Hoorn. Op
dat moment gaan de rotondes Laan
Corpus den Hoorn dicht van Laan
Corpus den Hoorn naar Drachten. Ook
wordt dan de bestaande oprit vanaf
het Vrijheidsplein naar het
Julianaplein definitief afgesloten.

Verdiept deel Vrijheidsplein
In de definitieve situatie gaat de
weg van Drachten naar de
westelijke ringweg “onder” het
Vrijheidsplein door. Dit noemen
we het verdiepte deel van het
Vrijheidsplein. Zie de rode pijl in de
afbeelding hiernaast.
Eind februari beginnen we met het
verwijderen van oud asfalt en het
opruimen van kabels en leidingen.
Deze werkzaamheden duren tot
eind maart. Het verwijderen van
oud asfalt veroorzaakt
geluidshinder voor de omgeving.
Vervolgens beginnen we 21 maart met het indrukken en intrillen van damwanden naast het
Leonardo Hotel. Dit duurt tot half mei. Deze werkzaamheden vinden overdag plaats. Het intrillen van
damwanden geeft geluidsoverlast en hinder door trillingen.
Uitnodiging informatiebijeenkomst
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan nodigen wij u graag uit de informatiebijeenkomst in
Paviljoen Ring Zuid, Muntinglaan 2, op 7 maart van 19.30 uur tot 20.30 uur. Kijk voor meer informatie
en om u aan te melden op www.aanpakringzuid.nl/bijeenkomst-vrijheidsplein. Aanmelden kan tot en
met 6 maart.
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
Ask&Go
Ask&GO geeft routeadvies via Whatsapp. Ask&GO is van 7 tot 11 februari van 09.00 tot 17.00 uur
beschikbaar en vanaf 12 februari tot 9 mei van 07.00 tot 19.00 uur van maandag tot en met zaterdag.
Stuur via Whatsapp een bericht naar: 085 065 909
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

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 februari 22.00 uur tot
23 februari 6.00
Reserve: 23 februari
22.00 uur tot 24 februari
6.00 uur

Asfalteren tijdelijke
weg richting
westelijke ringweg en
westelijke ringweg bij
het Vrijheidsplein

24 februari 20.00 uur tot
25 februari 6.00 uur

Aanbrengen belijning
en barriers tijdelijke
weg richting
westelijke ringweg en
westelijke ringweg bij
het Vrijheidsplein

24 februari 20.00 uur
25 februari tot en met
eind maart

Verwijderen oud
asfalt Vrijheidsplein

Overdag

Frezen van
asfalt

Dicht:
Rotonde Laan Corpus richting
Vrijheidsplein
Vrijheidsplein richting
Julianaplein
Julianaplein richting westelijke
ringweg
Dicht:
Leonard Springerlaan
aansluiting met westelijke
ringweg
Rotonde Laan Corpus den
Hoorn richting Vrijheidsplein
Julianaplein richting westelijke
ringweg
Oprit Vrijheidsplein richting
Julianaplein definitief dicht
Een aantal parkeerplekken op de
Donderslaan dicht
Tijdelijke weg voor verkeer van
Laan Corpus den Hoorn richting
westelijke ringweg open

25 februari 6.00 uur

Tijdelijke weg terug van
Vrijheidsplein richting Laan Corpus
den Hoorn open
25 februari 6.00 uur tot
27 maart 6.00 uur

vanaf 21 maart tot en
met eind mei

28 maart 6.00 uur

Onderdoorgang rotondes Laan
Corpus den Hoorn dicht van zuid
naar noord, dus van Corpus den
Hoorn richting Drachten
Indrukken en intrillen
damwanden bij
Leonardo Hotel

Overdag

Trillingen en
het geluid van
metaal op
metaal

Open:
Nieuwe oprit van rotondes
Laan Corpus den Hoorn
richting Julianaplein.
Zuidelijke ringweg richting
Julianaplein en zuidelijke
ringweg vanaf Julianaplein
naar Drachten

