
 
Bij u in de omgeving werken we aan het verbreden van de westelijke ringweg, het renoveren en 
verbreden van het Vrijheidsplein en de aanleg van het nieuwe viaduct over de Leonard Springerlaan. 
In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en vindt u het nieuwe 
werkzaamhedenoverzicht. 
 
Werkzaamheden Vrijheidsplein 
Zowel op het viaduct als op de nieuwe 
bocht voor het Mercure Hotel brengen we 
aan de zijkant van de weg betonnen 
muurtjes aan. We storten een deel van 
deze muurtjes in de nacht van woensdag 
11 op 12 januari en op zaterdag 28 
januari. Zie de oranje stippen in het 
kaartje hiernaast. Omwonenden kunnen 
hiervan geluidsoverlast hebben. 
 
 
Werkzaamheden rotondes Corpus den Hoorn 
Op maandag 9 januari gaan we verder met riool- en asfaltwerkzaamheden tussen de zuidelijke 
rotonde bij Corpus den Hoorn/Stadspark en het Vrijheidsplein (zie de gele lijn op het kaartje 
hieronder). Op deze locatie verwijderen we in de nacht van 9 op 10 januari ook de tijdelijke barriers 
met geluidsschermen.  
 

 
 
 

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

Groningen, 22 december 2022    
 
Onderwerp:  

  
Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein januari 

Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2734 
 
Geachte heer/mevrouw,  



 

 

Werkzaamheden westelijke ringweg 
Bij de westelijke ringweg zijn we bezig met de bouw van het viaduct over de Leonard Springerlaan en 
de Concourslaan (bij Gasunie). Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en voldoende 
ruimte te hebben, passen we de rijstroken aan. Vanaf donderdag 12 januari tot en met maart is er 
vanaf het Vrijheidsplein richting de westelijke ringweg maar één rijstrook beschikbaar voor verkeer. 
In de nacht van 11 op 12 januari passen we hiervoor de weg aan. We plaatsen en verplaatsen 
barriers en brengen belijning aan. 
 
Op dinsdag 10 januari starten we met de sloop van een deel van het viaduct over de Concourslaan 
(Stadspark). Hier zijn we een week mee bezig. Van 23 januari tot en met 3 februari brengen we een 
aantal funderingspalen aan. Het eerste deel van elke buispalen trillen we in, het laatste deel gaan we 
heien. Tussen 10 januari en 3 februari is deze onderdoorgang dicht voor alle verkeer. Na 3 februari 
kunnen fietsers en voetgangers de werkzaamheden passeren via een rij containers. 
 
Werkzaamheden A7 en zuidelijke ringweg tussen Vrijheidsplein en Hoogkerk 
Tussen Hoogkerk en het Vrijheidsplein zijn de werkzaamheden aan de noordkant van de A7 en de 
zuidelijke ringweg afgerond. In 2023 gaan we verder aan de zuidzijde. Halverwege januari passen we 
hiervoor in de nachten de rijstroken aan. We verwijderen geleiderails en oude lichtmasten. We 
brengen riolering, kabels en leidingen aan. We voeren dan ook snoeiwerkzaamheden uit ter hoogte 
van Tuindersvereniging Diverdoatsie. Vanaf halverwege maart plaatsen we nieuwe lichtmasten. 
 
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 januari 2023 – maart 2023  
 

Wanneer 
    

 

9 januari 22.00 uur tot 
10 januari 6.00 uur 

Aanpassen barriers 
en belijning ter 
hoogte van de 
botrotondes en 
verwijderen 
tijdelijke barriers 
met 
geluidsschermen 

Nacht 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Oprit van dubbele rotonde Corpus 
den Hoorn/Stadspark en afrit 36 
(Groningen-West) richting 
Vrijheidsplein dicht 

10 januari 6.00 uur tot 
31 maart 6.00 uur 

Uitvoeren 
rioolwerk-
zaamheden  

Overdag 

Geluid van 
asfaltfrezen en 
graafwerkzaam-
heden  

10 januari 6.00 uur tot 30 maart 
22.00 uur  
- Oprit van dubbele rotonde 

Corpus den Hoorn/Stadspark 
richting Vrijheidsplein dicht 

 
6 februari 6.00 uur tot 31 maart 
6.00 uur  
- Fietspad langs de oprit van 

rotonde Corpus den Hoorn 
richting Vrijheidsplein dicht 

10 januari 6.00 uur tot 
3 februari 19.00 uur 

Sloop en 
funderingswerkzaa
mheden viaduct 
Stadspark 

Overdag 
Geluid van metaal 
op metaal en 
trillingen 

Onderdoorgang viaduct Stadspark 
is dicht 

11 januari 19.00 uur 
tot 12 januari 6.00 uur 
 
Reserve: 
12 januari 19.00 uur tot 
13 januari 6.00 uur 
13 januari 19.00 uur tot 
14 januari 6.00 uur 

Aanpassen barriers 
en belijning en 
storten betonnen 
muurtjes 
Vrijheidsplein 

Nacht 

Geluid van 
machines, 
vrachtwagens en 
betonpompen 

Dicht: 
- Westelijke ringweg van 

Vrijheidsplein tot afrit 18 
(Zeeheldenbuurt) 

- Oprit van dubbele rotonde 
Corpus den Hoorn/Stadspark 
en afrit 36 (Groningen West) 
richting Vrijheidsplein 

- Afrit 36 van Julianaplein 
richting westelijke ringweg 

16 januari 22.00 uur 
tot 17 januari 6.00 uur 
 
17 januari 22.00 uur 
tot 18 januari 6.00 uur 
 
18 januari 22.00 uur 
tot 19 januari 6.00 uur 
 
19 januari 22.00 uur 
tot 20 januari 6.00 uur 
 
Reserve: 
20 januari 22.00 uur tot 
21 januari 6.00 uur 

Aanpassen barriers 
en belijning tussen 
de atletiekbaan en 
Hoogkerk  

Nacht 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Zuidelijke ringweg tussen afrit 36 
en Hoogkerk 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. 
 

23 januari 22.00 uur tot 
24 januari 6.00 uur 
24 januari 22.00 uur tot 
25 januari 6.00 uur 
25 januari 22.00 uur tot 
26 januari 6.00 uur 
26 januari 22.00 uur tot 
27 januari 6.00 uur 
27 januari 22.00 uur tot 
28 januari 6.00 uur 
18 januari 22.00 uur 
tot 19 januari 6.00 uur 
 
19 januari 22.00 uur 
tot 20 januari 6.00 uur 
 
20 januari 22.00 uur 
tot 21 januari 6.00 uur 
 
21 januari 22.00 uur 
tot 22 januari 6.00 uur 
 
Reserve: 
25 januari 22.00 uur tot 
26 januari 6.00 uur 
26 januari 22.00 uur tot 
27 januari 6.00 uur 
27 januari 22.00 uur tot 
28 januari 6.00 uur 
28 januari 22.00 uur tot 
29 januari 6.00 uur 

Aanpassen barriers 
en belijning tussen 
Hoogkerk en de 
atletiekbaan. 
Snoeiwerkzaam-
heden. 

Nacht 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Zuidelijke ringweg tussen 
Westpoort en afrit 36 (Groningen-
West) dicht 

28 januari 6.00 uur tot 
28 januari 18.00 uur 

Funderingswerkzaa
mheden viaduct 
Stadspark en 2e 
stort betonnen 
muurtjes 
Vrijheidsplein 

Overdag 

Geluid van 
betonpompen en 
vrachtwagens en 
geluid van metaal 
op metaal en 
trillingen 

Dicht: 
- Westelijke ringweg van 

Vrijheidsplein tot afrit 18 
Zeeheldenbuurt 

- Oprit van dubbele rotonde 
Corpus den Hoorn/Stadspark 
en afrit 36 (Groningen-West) 
richting Vrijheidsplein 

- Afrit 36 van Julianaplein 
richting westelijke ringweg 

6 februari 

Trillen en heien 
fundering 
geluidsschermen 
langs oprit 
rotondes Corpus 
den Hoorn richting 
Vrijheidsplein 

Overdag 
Geluid van metaal 
op metaal en 
trillingen 

- 


