
 

 
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 vindt u het nieuwe werkzaamhedenoverzicht. 
 
Werkzaamheden Vrijheidsplein 
Aan de zuidkant van het Vrijheidsplein gaan we verder in het verdiepte deel. Op 18 juli beginnen we 
met bemalen, grondwerk en aansluitend betonwerk. Hier zijn we een groot deel van volgend jaar nog 
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. Dit betonnen brugdek storten we in de 
nacht van maandag 18 op dinsdag 19 juli. Dit moet in de nacht, omdat het beton in de zon te snel zou 
uitdrogen. We beginnen met de voorbereidende werkzaamheden om 18.00 uur. We werken de hele 
nacht door en verwachten klaar te zijn om 12.00 uur de volgende dag. Voor deze grote stort zijn 
ongeveer 150 vrachtwagens met beton nodig. Nadat het beton na drie weken is uitgehard, 
verwijderen we de tijdelijke ondersteuning. 
 
Werkzaamheden westelijke ringweg 
Inmiddels zijn we gestart met het aanbrengen van piepschuimblokken tussen de Leonard 
Springerlaan en de Concourslaan (Stadspark). Deze vormen de constructie van de nieuwe weg. Ook 
zijn we gestart met het aanbrengen van piepschuimblokken langs de Expositielaan. De planning is dat 
in november 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. Na 
de zomervakantie gaan we een nieuw riool aanleggen, de weg verbreden, de bermen inrichten en 
kabels aanleggen.  
 
Hinder 
Tijdens de nachtelijke betonstort op 18 juli is er geluidshinder van twee continu knallende 
betonpompen, draaiende betonmolens en trilnaalden. Daarnaast rijdt er veel vrachtverkeer. Ook 
branden er lampen op het werk. 
 
 

Aan de bewoners/bedrijven van dit pand 

Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein juli 

   

Groningen, 12 juli 2022    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein juli 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2604 
 

Geachte heer/mevrouw,  



 

 

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 18 juli tot en met 27 juli 
 

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

 

Wanneer 

    
 

18 juli 18.00 uur tot 19 
juli 12.00 uur (reserve 
26 juli 18.00 uur tot 27 
juli 12.00 uur) 

Betonstort 
verbindingsboog 
Julianaplein 
richting westelijke 
ringweg 

Overdag en 
nacht 

Geluid van 
betonpompen, 
trilnaalden, 
betonmolens, 
machines en 
vrachtverkeer is 
te horen. Licht 
van bouwlampen 
is te zien. 
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