
 
Bij u in de omgeving werken we aan de westelijke ringweg, het renoveren en verbreden van het 
Vrijheidsplein en de aanleg van het nieuwe viaduct van de Leonard Springerlaan richting de 
Concourslaan. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en vindt u het nieuwe 
werkzaamhedenoverzicht. 
 
Werkzaamheden Vrijheidsplein 
Op het viaduct zelf zijn we bezig met betonwerkzaamheden. 
 
Binnenkort starten we met het plaatsen van rode bakstenen panelen aan de zijkanten van de 
viaducten.  
 
Aan de zuidzijde (in het verdiepte deel) zijn we bezig met graafwerk en betonwerk. We storten hier 
een aantal delen van de vloer en beginnen ook met het storten van de wanden. 
 
Op 9 november nemen we de nieuwe 
verbindingslus vanaf afrit Drachten 
naar de westelijke ringweg in gebruik. 
Deze nieuwe lus gaat onder de net 
aangelegde verbindingsboog bij het 
Mercure Hotel door. Om deze 
verbindingslus aan te kunnen sluiten 
op de andere wegen, is de westelijke 
ringweg tussen het Vrijheidsplein en 
afrit Zeeheldenbuurt (afrit 18) dicht 
van 30 oktober tot 9 november. Deze 
periode zijn er graafwerkzaamheden, 
storten we puin en leggen we asfalt. 
Daarna sluiten we deze 
verbindingslus aan op de tijdelijke 
weg die over de piepschuimblokken 
loopt op de plek van het fietspad 
langs de westelijke ringweg.  
 
 

Aan de bewoners/bedrijven van dit pand 

Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein november 

   

Groningen, 19 oktober 2022    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein november 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2669 
 

Geachte heer/mevrouw,  

Oranje: oude verbindingslus 
Groen: nieuwe verbindingslus 



 

 

Werkzaamheden rotondes Corpus den Hoorn 
14 november starten we met riool- en asfaltwerkzaamheden tussen de zuidelijke N7-rotonde bij Laan 
Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein (zie de lijnen in het kaartje hieronder). Deze werkzaamheden 
duren tot en met februari volgend jaar. Van 14 november tot half december is het fietspad op deze 
locatie dicht. Vanaf 9 januari 2023 tot en met 24 februari is de weg van de rotondes Corpus den 
Hoorn richting de westelijke ringweg dicht. Dit is nodig om ook deze weg definitief in te richten.  
 

 
Geel: rioleringswerkzaamheden  
Rood: asfalt- en rioleringswerkzaamheden  
 

Werkzaamheden westelijke ringweg 
Voor de bouw van het viaduct tussen de Leonard Springerlaan en de Concourslaan (bij Gasunie) gaan 
we kabels en leidingen verleggen of opruimen. Ook verwijderen we asfalt. In de week van 14 
november boren we palen in de grond voor de fundering van het nieuwe viaduct. 
 
De nieuwe verbindingsboog bij het Mercure Hotel sluiten we aan op de westelijke ringweg. Ook hier 
leggen we piepschuimblokken om voldoende hoogte te creëren. 
 
Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en voldoende ruimte te hebben, is de Leonard 
Springerlaan sinds 10 oktober afgesloten van de westelijke ringweg. Daarnaast zetten we enkele 
rijstroken af. Van 31 oktober tot april volgend jaar blijft er één rijstrook beschikbaar voor verkeer van 
de westelijke ringweg richting de dubbele rotonde bij Laan Corpus den Hoorn/Stadspark. Vanaf 13 
januari tot april is er van het Vrijheidsplein richting de westelijke ringweg ook maar één rijstrook 
beschikbaar voor verkeer. 
 
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 

http://www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden
http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden
mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl


 

 

Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht oktober 2022 – februari 2023  
 

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 

    
 

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  

Freeswerkzaamhed
en, grondwerk, 
asfalt 
werkzaamheden. 
Barriers plaatsen en 
belijning 
aanbrengen.  

Westelijke ringweg vanaf 
Vrijheidsplein tot afrit 18 
Zeeheldenbuurt dicht 
 
A7-afrit van Drachten richting 
Vrijheidsplein dicht 
 
Oprit van dubbele rotonde Corpus 
den Hoorn/Stadspark richting 
Vrijheidsplein dicht  
 
Afrit 36 Groningen-west dicht 

14 november 7.00 uur 
tot 24 februari 19.00 
uur 

Uitvoeren 
rioolwerkzaamhed
en 

Overdag 

Geluid van 
asfaltfrezen en 
graafwerkzaam-
heden 

14 november 7.00 uur tot 16 
december 17.00 uur  
- Fietspad langs de oprit van 

rotonde Corpus den Hoorn 
richting Vrijheidsplein dicht 

 
9 januari 6.00 uur tot 24 februari 
19.00 uur  
- Oprit van dubbele rotonde 

Corpus den Hoorn/Stadspark 
richting Vrijheidsplein dicht 

 

21 november 22.00 uur 
tot en met 24 
november 6.00 uur 

Omzetten rijbanen 
zuidelijke ringweg 

Nacht  

Asfalt 
werkzaamheden. 
Barriers plaatsen en 
belijning 
aanbrengen. 

Zuidelijke ringweg dicht tussen 
Afrit 36 MartiniPlaza en Hoogkerk 
in de nachten 

19 december 22.00 uur 
tot 20 december 6.00 
uur 

Omzetten rijbanen 
zuidelijke ringweg 

Nacht 

Asfalt 
werkzaamheden. 
Barriers plaatsen en 
belijning 
aanbrengen. 

Zuidelijke ringweg dicht tussen 
Hoogkerk en Groningen-West 
 
Zuidelijke ringweg dicht tussen 
Afrit 36 MartiniPlaza en Hoogkerk 


