
 
Graag informeren wij u over de werkzaamheden bij u in de buurt. Komende periode gaan we onder 
andere verder met het aanbrengen van de fundering voor de verbreding van het viaduct bij Laan 
Corpus den Hoorn en het aanbrengen van grond langs de zuidelijke ringweg. Verder werken we 
overdag en in enkele nachten aan de aansluiting van het Vrijheidsplein (op- en afritten) op de 
tijdelijke oprit bij de Laan van de Vrede. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden in 
november  
  
Locaties werkzaamheden 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aan de bewoners van dit pand 
 

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein november 

   

Groningen, 28 oktober 2020   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein november  

 Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1953 
  
  

 Geachte heer/mevrouw,  



 
 
 
 
 
 
 
Werkzaamhedenoverzicht 
In bijgaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied 
van: nachtwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 uur en 19.00 
uur en veroorzaken geen hinder voor de omgeving. 
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.  
 
Vragen en klachten 
Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of 
loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte 
blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief West of blijf op de hoogte via 
ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 



 

 

Wanneer 

    

28 september 
tot 16 
november 

Boren leiding voor 
riolering onder 
westelijke ringweg bij 
Leonard Springerlaan 

Overdag  - 

Aansluiting van westelijke 
ringweg (N370) op de Leonard 
Springerlaan (MartiniPlaza) 
afgesloten. Ook de afslag van de 
Concourslaan naar de westelijke 
ringweg is dicht. 

5 oktober tot 
medio 
november 

Palen van oude 
geluidsschermen 
verwijderen langs 
zuidelijke ringweg 
t.h.v. 
Donderslaanvijver 

Overdag 
Trillingen en 
geluid 

- 

12 oktober tot 
medio 
november 

Dempen deel 
Donderslaanvijver 
t.b.v. nieuwe 
Vrijheidsplein 

Overdag Werkverkeer - 

26 oktober tot  
6 november 

Verleggen van de afrit 
tussen Vrijheidsplein 
en Laan Corpus den 
Hoorn (36a) 

Overdag en mogelijk ’s 
nachts in de week van 2 
november 

Geluid 

Van 26 oktober 20.00 uur tot 6 
november 06.00 uur afrit 36a 
tussen Vrijheidsplein en Laan 
Corpus den Hoorn afgesloten. 

26 oktober tot 
18 januari 

Bouwen van de 
aansluitingen 
Vrijheidsplein op de 
tijdelijke oprit Laan van 
de 
Vrede/Paterswoldsewe
g (locatie 
werkzaamheden: 
Vrijheidsplein, 
Expositielaan en Laan 
van de Vrede) 

Overdag op 
doordeweekse dagen en: 
• Weekend 6 tot en met 
9 november (dag en 
nacht) 
•Weekend 14 en 15 
november (dag) 
• Weekend 21 en 22 
november (dag) 
•Weekend 27 tot en met 
29 november (dag en 
nacht) 
•Weekend 11 tot en met 
14 december (dag en 
nacht) 

Geluid 

• Van 26 oktober 07.00 uur tot 18 
januari 17.00 uur fietspad ten 
oosten van Vrijheidsplein 
afgesloten (tussen Apollo Hotel 
en Mercure Hotel/MartiniPlaza). 
• Van 6 november 22.00 uur tot 7 
december 6.00 uur oprit vanaf 
Vrijheidsplein naar Julianaplein 
afgesloten. 
• Weekend 27 t/m 29 november 
(reserve 4 t/m 6 december): 
ringweg in oostelijke richting 
tussen Julianaplein en 
Vrijheidsplein afgesloten ivm  
omzetten verkeer naar bypass. 
• Weekend 11 t/m 14 dec 
(reserve 15 t/m 17 jan): ringweg 
in westelijke richting tussen 
Julianaplein+Vrijheidsplein dicht 
voor. omzetten verkeer zuidbaan. 

Nacht van 30 
op 31 oktober 

Verplaatsen barrier en 
ingebruikname 
verlegde afrit van 
Julianaplein richting 
Vrijheidsplein (parallel 
aan Expositielaan). 

‘s Nachts Geluid 

Van 30 oktober 22.00 uur tot 31 
oktober 06.00 uur afrit van het 
Julianaplein naar het 
Vrijheidsplein afgesloten. 

Nacht van 6 op 
7 december 

Aanpassen rijbanen 
Vrijheidsplein t.b.v. 
openen aangepast 
oprit vanaf 
Vrijheidsplein naar 
Julianaplein. 

‘s Nachts Geluid 

• Van 6 december 22.00 uur tot 7 
december 06.00 uut:  Parallelweg 
N370 bij Vrijheidsplein afgesloten 
• Op 7 december om 06.00 uur 
aangepaste oprit naar 
Julianaplein geopend. 

Afsluitingen  


