
 
Combinatie Herepoort werkt ter hoogte van de Europaweg en de Bornholmstraat aan de nieuwe 
zuidelijke ringweg. In deze brief leest u meer over het vervolg van deze werkzaamheden in de komende 
maanden. 
 
Afronding verleggen rijbanen 
Een gedeelte van de rijbanen van de zuidelijke ringweg is verlegd. In het Paasweekend ronden we deze 
werkzaamheden af. We werken van vrijdag 2 april om 22.00 uur tot maandag 5 april om 06.00 uur. De 
zuidelijke ringweg is dan afgesloten voor het verkeer richting Hoogezand tussen de afrit Europaweg en 
de oprit Kieler Bocht. De oprit Kieler Bocht is wel open. De week voorafgaand aan dit weekend voeren 
we op doordeweekse nachten voorbereidende werkzaamheden uit. Hiervoor is steeds één rijstrook per 
rijrichting afgesloten. Het verkeer kan gewoon doorrijden. 
 
Vervolg werkzaamheden 
Nadat de rijbanen zijn verlegd, slopen we het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg. Dit 
doen we in april in twee weekenden. Hiervoor is het nodig om steeds één helft van de Europaweg af te 
sluiten. Kijk in de tabel bij deze brief voor een overzicht van de verkeershinder. Daarna werken we verder 
aan de sloop en bouw van het nieuwe viaduct. ’s Nachts voeren we bouwmaterialen en materieel aan en 
af en heien we een deel van de buispalen in. Hiervoor is het nodig één of enkele rijstroken van de 
Europaweg en één rijstrook op de zuidelijke ringweg af te sluiten. Het verkeer kan hierdoor doorrijden. 
 
Bornholmstraat 
Aan de Bornholmstraat werken we de komende periode verder aan de sloop van delen van het viaduct 
en brengen we de fundering aan voor verbreding van de zuidelijke ringweg. Hiervoor is het nodig de helft 
van het parkeerterrein onder de ringweg afgesloten te houden. Eerder meldden wij u dat dit naar 
verwachting tot en met maart 2021 zou zijn. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het volledige 
parkeerterrein weer opengesteld kan worden. 
  

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Update werkzaamheden Europaweg/Bornholmstraat 

Groningen, 30 maart 2021   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Update werkzaamheden Europaweg/Bornholmstraat 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2099 
  
 

 

 
 Geachte heer, mevrouw,  



 

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 Oost of blijf op de hoogte via onze 

SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

Locaties werkzaamheden rond Europaplein en Bornholmstraat 
  

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Wanneer 
   

 

2 april tot 5 april 
Verleggen rijbanen richting Hoogezand 
en verwijderen asfalt voormalige 
rijbanen  

Zuidelijke ringweg richting Hoogezand 
afgesloten van afrit Europaweg tot oprit 
Kieler Bocht van 2 april 22.00 uur tot 5 april 
06.00 uur 

5 april tot 19 
april 

Sloopwerkzaamheden zuidoostzijde 
viaduct over Europaweg op 
doordeweekse dagen en in twee 
weekenden 

Europaweg t.h.v. zuidelijke ringweg 
afgesloten: 
• voor verkeer richting centrum Groningen 
van 9 april 22.00 uur tot 12 april 06.00 uur 
•  voor verkeer richting knooppunt 
Westerbroek van 16 april 22.00 uur tot 19 
april 06.00 uur 

6 april tot 9 april  
Aanbrengen tijdelijke damwand in de 
nacht t.h.v. viaduct Europaweg 

In de nachten van 6 april, 7 april en (reserve) 
8 april één rijstrook op de zuidelijke ringweg 
afgesloten. Verkeer kan doorrijden. 

12 april tot 
medio mei 

 
Bouwen fundering nieuwe viaduct 
Europaweg: inheien buispalen en 
intrillen damwandplanken (deels in de 
nacht) en aan- en afvoeren van 
bouwmaterialen en materieel (in de 
nacht) 

In de nachten van maandagen tot en met 
vrijdagen: steeds één rijstrook per rijrichting 
op de Europaweg afgesloten t.h.v. zuidelijke 
ringweg. Verkeer kan doorrijden. 

April 2021 tot 
medio juli 2021 

• Sloopwerkzaamheden: verwijderen 
leuningen en betonnen delen van de 
zijkant van het viaduct, saneren van 
asbesthoudende delen 
• Inschroeven van stalen palen en 
aanbrengen betonwerk 

Bornholmstraat t.h.v. onderdoorgang 
zuidelijke ringweg afgesloten van:  
• 23 april 22.00 uur tot 24 april 06.00 uur 
(alleen autoverkeer) 
• 24 april 22.00 uur tot 25 april 06.00 uur 
(alle verkeer) 
• 25 april 22.00 uur tot 26 april 06.00 uur 
(alle verkeer) 

 

Afsluitingen  


