
 

 
Bij u in de omgeving werken we aan de westelijke ringweg 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 
Het nieuwe en oude deel van het viaduct zijn klaar om met elkaar verbonden te worden. We storten 
tussen het oude en nieuwe deel beton. Dit noemen we een natte knoop. 16 september en 7 oktober 
zijn hiervoor twee betonstorten in de nacht. De eerste stort is aan de kant van het Leonardo Hotel 
(zuidzijde), de tweede stort aan de kant van het Mercure Hotel (noordzijde). 
 
Half september starten we met het plaatsen van de rode bakstenen panelen aan de zijkanten van de 
viaducten.  
 
In het verdiepte deel (aan de zuidzijde) zijn we bezig met graafwerk en betonwerk. Begin september 
storten we een deel van de werkvloer, waarna we de wapening kunnen aanbrengen. Eind september 
kunnen we de eerste vloeren storten. 
 
In oktober starten we met de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe verbindingslus van 
Drachten naar de westelijke ringweg. Deze nieuwe lus gaat onder de net aangelegde bocht bij het 
Mercure Hotel door. Hiervoor zijn er graafwerkzaamheden, storten we puin en leggen we asfalt. 
Daarna sluiten we deze verbindingslus aan op de tijdelijke weg op de plek van het fietspad die langs 
de westelijke ringweg loopt (gebouwd met EPS, een soort piepschuimblokken). In november kan het 
verkeer daar overheen rijden. 
 
Werkzaamheden westelijke ringweg 
In september beginnen we met het bouwen van een tijdelijke weg langs de westelijke ringweg. Deze 
loopt vanaf de Concourslaan tot aan de Peizerweg. De tijdelijke weg is nodig om de westelijke 
ringweg aan te kunnen passen. Ook deze tijdelijke weg bouwen we op met EPS. Nadat alle 
piepschuimblokken zijn geplaatst, komt hier zand en vervolgens asfalt overheen. 
 
Op 10 oktober wordt de Leonard Springerlaan afgesloten van de westelijke ringweg. We starten hier 
met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het viaduct tussen de Leonard 
Springerlaan en de Concourslaan bij Gasunie. We verleggen kabels en leidingen of ruimen ze op en 
verwijderen asfalt. Deze verbinding blijft dicht tot en met 2024. 

Aan de bewoners/bedrijven van dit pand 
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Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein september 
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Geachte heer/mevrouw,  



 

 

 
Hinder 
Tijdens de nachtelijke betonstorten op 16 september en 7 oktober is er geluidshinder van twee 
betonpompen. Zij maken een continu zuigend geluid. Ook zijn er draaiende betonmolens en 
trilnaalden. Verder rijdt er veel vrachtverkeer en staan er grote bouwlampen op de bouwplaats aan. 
 
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 loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht 12 september tot en met 11 november 
In onderstaande overzicht staan alle werkzaamheden die geluidshinder opleveren voor de omgeving. Op 
www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden staan de overige werkzaamheden en stremmingen voor deze 
periode. 

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 

    
 

12 september 22.00 
uur tot 13 september 
6.00 uur 

Plaatsen bekisting 
voor natte knoop 

Nacht  

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens. 
Licht van 
bouwlampen 

Afrit van Drachten en oprit van 
botrotonde Corpus den Hoorn 
richting Vrijheidsplein dicht 

16 september 22.00 
uur tot 17 september 
6.00 uur 

Storten natte 
knoop 

 Nacht 

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens. 
Licht van 
bouwlampen 

A7 vanaf Hoogkerk tot Julianaplein 
dicht 
 
Oprit van botrotonde Corpus den 
Hoorn richting Vrijheidsplein en 
Julianaplein dicht 

26 september 22.00 
uur tot 27 september 
6.00 uur 

Verwijderen 
bekisting 

Nacht 

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens. 
Licht van 
bouwlampen 

Afrit van Drachten en oprit van 
botrotonde Corpus den Hoorn 
richting Vrijheidsplein dicht 

7 oktober 22.00 uur tot 
8 oktober 6.00 uur 

Storten natte 
knoop noordzijde 

Nacht 

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens. 
Licht van 
bouwlampen 

Afrit van Drachten en oprit van 
botrotonde Corpus den Hoorn 
richting Vrijheidsplein dicht 

17 oktober 22.00 uur 
tot 18 oktober 6.00 uur 

Verwijderen 
bekisting 

Nacht 

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens. 
Licht van 
bouwlampen 

Afrit van Drachten en oprit van 
botrotonde Corpus den Hoorn 
richting Vrijheidsplein dicht 

30 oktober 22.00 uur 
tot 31 oktober 6.00 uur 

Aansluiting nieuwe 
verbindingslus 

Nacht  
Barriers plaatsen 
en belijning 
aanbrengen 

Westelijke ringweg vanaf afrit 18 
Zeeheldenbuurt tot Vrijheidsplein 
dicht 

30 oktober 22.00 uur 
tot 9 november 6.00 
uur 
Reserve: 9 november 
6.00 uur tot 11 
november 22.00 uur 

Aansluiting nieuwe 
verbindingslus 

Overdag  

Barriers plaatsen 
en belijning 
aanbrengen. 
Asfalt 
werkzaamheden. 

Westelijke ringweg vanaf 
Vrijheidsplein tot afrit 18 
Zeeheldenbuurt dicht 
 
Afrit van Drachten en oprit van 
botrotonde Corpus den Hoorn 
richting Vrijheidsplein dicht  
 
Afrit 36 Groningen-west dicht 

http://www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden

