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

Groningen, 17 juni 2022
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fffffVervangen
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ARZ-COR-SYS-2583
Geachte heer/mevrouw,
Bij u in de omgeving werken we aan de nieuwe op- en afritten rondom de rotondes Corpus den
Hoorn/Stadspark 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 7 juli open
voor verkeer. Op de impressie hiernaast is de afrit te zien bij
de rode pijl.

Werkzaamheden Vrijheidsplein
Aan de zuidkant van het Vrijheidsplein brengen we in het verdiepte deel de stempels (liggende
buizen) aan. Daarna graven we de bouwkuip uit. De funderingspalen die zijn aangebracht, worden in
juli op gelijke hoogte gemaakt. Dit doen we door elke paal in te korten met een drilboor. Hier zijn we
ongeveer twee weken mee bezig.
Aan de noordkant van het Vrijheidsplein werken we verder aan het dek van de verbindingsboog voor
het verkeer vanaf het Julianaplein naar de westelijke ringweg.
Werkzaamheden westelijke ringweg
Inmiddels zijn we op de westelijke ringweg gestart met de werkzaamheden aan het riool. Op 20 juni
starten we met het aanbrengen van piepschuimblokken tussen de Leonard Springerlaan en de
Concourslaan (Stadspark). Deze vormen de constructie van de nieuwe weg. Ook starten we in juli
met het aanbrengen van piepschuimblokken langs de Expositielaan. De planning is dat tegen het eind
van het jaar het verkeer over deze nieuwe weg kan rijden.
Werkzaamheden zuidelijke ringweg tussen Hoogkerk en rotondes Corpus den Hoorn/Stadspark
Tussen Hoogkerk en Corpus den Hoorn werken we aan de noordzijde van de zuidelijke ringweg. De
geluidsschermen van hout en glas ter hoogte van de rotondes bij Hoogkerk en een deel hiervan langs
de Rozenburglaan gaan we tijdelijk verwijderen. Dat is nodig vanwege onderhoud en
werkzaamheden in de bermen. De locaties zijn in het kaartje op de volgende pagina in het blauw
aangegeven. We verwachten de schermen in oktober terug te plaatsen.

Vanaf 27 en 28 juni zijn we bezig met het aanbrengen van heipalen voor nieuwe portalen. Dat zijn de
constructies over de weg heen waaraan verkeersborden hangen. Zie voor de locaties hiervan de drie
oranje stippen op het kaartje. Ook brengen we kabels en leidingen aan onder de noordzijde van de
weg. Na de zomervakantie gaan we een nieuw riool aanleggen, de weg verbreden, de bermen
inrichten en kabels aanleggen.

Zo blijft u op de hoogte
Actuele informatie over het project Aanpak Ring Zuid: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden.
Aanmelden voor digitale nieuwsbrief West of voor de 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 26 juni tot en met 8 juli

Wanneer

26 juni 22.00 uur tot 8
juli 22.00 uur

6 juli 22.00 uur tot 7
juli 6.00 uur

7 juli 6.00 uur

Zuidelijke ringweg
tussen Hoogkerk
en rotondes
Corpus den
Hoorn/Stadspark:
rioleringswerkzaamheden,
aanbrengen kabels
en leidingen, palen
voor portalen
heien en
graafwerkzaamheden.
Nieuwe afrit van
Drachten richting
Vrijheidsplein:
asfalteren,
markering
aanbrengen,
aanbrengen
barriers en
schoonmaakwerkzaamheden
nieuwe viaduct
-

Overdag

Nacht

-

Geluid van
metaal op
metaal

Geluid van
vrachtwagens
en machines

-

Oprit 36 rotondes Corpus den Hoorn
richting Drachten dicht.
Afrit 35 Hoogkerk (vanuit Groningen)
dicht.

Afrit 36 Groningen-West vanaf
Drachten richting Martini Ziekenhuis
dicht.
Afslag vanaf rotonde Laan Corpus den
Hoorn richting Vrijheidsplein en
Julianaplein dicht.

Nieuwe afrit van Drachten richting
Vrijheidsplein open.

Aanbrengen
Zuidelijke ringweg tussen afrit 36
barriers in de buurt
Martiniplaza en Hoogkerk dicht.
7 juli 22.00 uur tot 8
van Hoogkerk en
Nacht
juli 6.00 uur
de rotondes
Afslag vanaf rotonde Corpus den Hoorn
Corpus den Hoorn
richting Vrijheidsplein dicht
De data zijn onder voorbehoud. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot en met zaterdag tussen
07.00 uur en 19.00 uur.

