Aan de bewoners/bedrijven van dit pand
Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein mei

Groningen, 2 mei 2022
Onderwerp:
Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein mei
Contactpersoon:
Bert Kramer
fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-2540
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 komende periode
werken we aan de afrit
van Drachten richting
het Vrijheidsplein.
Deze nieuwe afrit gaat
27 juni open voor
verkeer. Op de
impressie hiernaast is
de afrit te zien bij de
rode pijl.
Op 8 juni is de
onderdoorgang bij de
rotondes Laan Corpus
den Hoorn dicht. We
werken dan aan de
onderzijde van het dek.
Werkzaamheden Vrijheidsplein
Op 10 mei gaat de tijdelijke afrit van het Vrijheidsplein richting Laan van de Vrijheid dicht voor
autoverkeer. Deze weg blijft wel open voor bouwverkeer.
Inmiddels zijn de damwanden geplaatst voor het verdiepte deel van het Vrijheidsplein. In de
bouwkuip die hierdoor is ontstaan, gaan we verder met het boren van palen en het aanbrengen van
stempels (liggende buizen). Daarna graven we de bouwkuip uit.
We werken verder aan de weg van het Julianaplein richting de westelijke ringweg. We leggen het dek
en storten beton.

Werkzaamheden westelijke ringweg
Op dit moment zijn weg bezig met het verleggen
van kabels en leidingen aan de oostzijde van de
westelijke ringweg (zie de afbeelding hiernaast).
In mei beginnen we met het ophogen van de weg
met piepschuim blokken.

Werkzaamheden zuidelijke ringweg tussen Hoogkerk en rotondes Laan Corpus den Hoorn.
Tussen Hoogkerk en Corpus den Hoorn werken we aan de noordzijde van de zuidelijke ringweg. We
brengen nieuwe riolering aan, verbreden de weg, verwijderen en leggen asfalt, we plaatsen
geleiderails, lichtmasten, portalen en borden, en werken de buitenberm af. Ter hoogte van het
kantoor van RDW komt een bouwweg van de ringweg naar de Rozenburglaan.

Voor deze werkzaamheden sluiten we de komende periode een aantal nachten enkele delen van de
zuidelijke ringweg af. In de nachten van 18 en 19 mei gaan we asfalt frezen (slopen) bij de blauwe
vierkantjes op het kaartje hierboven. Omwonenden kunnen het geluid van het asfalt frezen horen.
Zo blijft u op de hoogte
Actuele informatie over het project Aanpak Ring Zuid: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden.
Aanmelden voor digitale nieuwsbrief Zuiderplantsoen: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.
SMS-service (bericht bij veranderingen in de planning): www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.
Vragen en klachten
Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket
Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of www.loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht 6 mei tot en met 27 juni

Wanneer

6 mei 20.00 uur
tot 9 mei 6.00 uur

Werkzaamheden
voor opening
tijdelijk
Julianaplein

10 mei 22.00 uur
tot 11 mei 6.00 uur

Aanbrengen
markering en
barriers tussen
rotondes Corpus
den Hoorn en
Vrijheidsplein

Nacht

Aanbrengen
markering en
barriers

Nacht

Geluid van
vrachtwagens
en machines

A7 richting Julianaplein tussen
Hoogkerk en afrit 36 (Groningen-West)
dicht

Graafwerkzaamheden,
puinbaan
aanleggen en asfalt
aanbrengen ter
hoogte van
Hoogkerk

Nacht

Geluid van
vrachtwagens
en machines.
Geluid van
zaagwerk en
frezen.

Zuidelijke ringweg richting Drachten
tussen afrit 36 (Groningen-West) en
oprit 35 (Hoogkerk) dicht

Aanbrengen
markering en
barriers

Nacht

Geluid van
vrachtwagens
en machines

Zuidelijke ringweg richting Drachten
tussen afrit 36 (Groningen-west) en
oprit 35 (Hoogkerk) dicht

Afwerken
onderzijde dek

Overdag en
nacht

Geluid van
vrachtwagens
en machines

Onderdoorgang bij de rotondes Corpus
den Hoorn dicht.

Overdag en
nacht

Geluid van
asfalt frezen
en leggen.
Geluid van
machines en
vrachtwagens

Weg tussen rotonde Laan Corpus den
Hoorn, na oprit 36 (richting
Julianaplein) en Vrijheidsplein dicht.

Overdag en
nacht

-

Geluid van
vrachtwagens
en machines

Zuidelijke ringweg vanaf afrit 36
(Groningen-West) dicht
Weg tussen rotonde Corpus den
Hoorn, na oprit 36 (richting
Julianaplein) en Vrijheidsplein dicht
Tijdelijke afrit vanaf Vrijheidsplein naar
Laan van de Vrijheid definitief dicht.

10 mei 22.00 uur
tot 11 mei 6.00 uur
11 mei 22.00 uur
tot 12 mei 6.00 uur
Reserve: 12 mei 22.00
uur
tot 13 mei 6.00 uur
16 mei 22.00 uur
tot 17 mei 6.00 uur
17 mei 22.00 uur
tot 18 mei 6.00 uur
18 mei 22.00 uur
tot 19 mei 6.00 uur
19 mei 22.00 uur
tot 20 mei 6.00 uur
20 mei 22.00 uur
tot 21 mei 6.00 uur
Reserve: 21 mei 22.00
uur tot 22 mei 6.00 uur
8 juni 6.00 uur
tot 8 juni 20.00 uur

Palen boren en
asfalteren op het
Vrijheidsplein
17 juni 22.00 uur
tot 20 juni 6.00 uur

Asfalt frezen en
asfalt leggen bij
nieuwe afrit bij
rotondes Laan
Corpus

24 juni 22.00 uur
tot 27 juni 6.00 uur

Asfalteren,
markering,
barriers, borden bij
nieuwe afrit
richting
Vrijheidsplein

Overdag en
nacht

Geluid van
vrachtwagens
en machines

vanaf 27 juni 6.00 uur

-

-

-

Weg tussen rotonde Laan Corpus den
Hoorn, na oprit 36 (richting
Julianaplein), en Vrijheidsplein dicht.
Afrit 36 (Groningen-West) van
Drachten richting rotondes Laan
Corpus den Hoorn dicht.
Nieuwe afrit van Drachten richting
Vrijheidsplein open.

De data zijn onder voorbehoud. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot
en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

