
 
Combinatie Herepoort is sinds afgelopen zomer aan het werk rond het Europaplein. In deze brief leest u 
meer over het vervolg van deze werkzaamheden in januari en februari van 2021. 
 
Ruimte maken 
Tussen het Europaplein en de Bornholmstraat schuiven we de rijbanen van de zuidelijke ringweg tijdelijk 
iets op naar het noorden. Door de rijbanen te verleggen kunnen we straks het zuidelijke deel van het 
viaduct over de Europaweg slopen en hebben we voldoende werkruimte voor de werkzaamheden op het 
bouwterrein bij de Bergenweg. Tussen de Bornholmstraat en de Euvelgunnerbrug schuiven we de 
noordelijke rijbanen op richting de middenberm. Hierdoor ontstaat bij de Bornholmstraat/Osloweg 
voldoende veilige werkruimte voor de verbreding van de zuidelijke ringweg. Zie de afbeelding in de deze 
brief. 
 
Werkzaamheden 
Van januari tot en met maart werkt Combinatie Herepoort zowel overdag als ’s nachts rond het 
Europaplein. Zie voor een overzicht van de werkzaamheden de tabel bij deze brief. 
 
De zuidelijke ringweg bij de Bergenweg wordt in de toekomst tijdelijk verlegd richting het zuiden. Ter 
voorbereiding brengen we hier en bij de Skivijver grond aan. Deze grondwal wordt hoger dan dat straks 
nodig is (dit noemen we voorbelasting). De grond moet namelijk eerst ‘inklinken’. Is de grond stevig 
genoeg? Dan halen we de bovenlaag er af om op de juiste hoogte te komen. Deze bovenlaag is drie 
meter hoog. Het aanbrengen van de grond duurt ongeveer acht weken. Zie voor een overzicht van de 
werklocaties de afbeelding in deze brief. 
 
Verkeershinder 
Het aanpassen van de rijbanen van de zuidelijke ringweg voeren we uit in een aantal weekenden in 
januari en februari. In een weekend is de ringweg steeds in één rijrichting volledig afgesloten tussen de 
Europaweg en de oprit Kieler Bocht/knooppunt Euvelgunne. Daarnaast sluiten we de Lübeckweg zes 
nachten af. Zie voor een overzicht van de hinder de tabel bij deze brief. Volg voor de omleidingsroutes de 
gele borden. 
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 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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Werkzaamhedenoverzicht  

 

De hierboven genoemde data zijn onder voorbehoud. Houdt de website van Groningen Bereikbaar in de 

gaten voor eventuele wijzigingen. 

Wanneer 
   

 

Januari & 
februari 2021 

• Fundering oude portaal 
Lübeckweg/Bergenweg verwijderen 
• Noordelijke rijbanen ringweg t.h.v. 
Bornholmstraat/Euvelgunnerbrug naar 
middenberm verleggen en lichtmasten 
verplaatsen 
• Afbouwen tijdelijke verbreding 
ringweg t.h.v. Lückweg en verkeer 
richting Drachten omzetten naar 
verlegde rijbanen 

Zuidelijke ringweg richting Drachten 
afgesloten van knooppunt Euvelgunne tot 
oprit Europaweg: 
• Van 22 januari 22.00 uur tot 25 januari 
06.00 uur 
• Van 29 januari 22.00 uur tot 1 februari 
06.00 uur 
• Van 5 februari 22.00 uur tot 8 februari 
06.00 uur 
• Van 12 februari 22.00 uur tot 15 februari 
06.00 uur (reserve) 

Februari &  
maart 2021 

• Plaatsen damwandschermen bij 
onderdoorgang Europaweg (weekend 
19-22 februari) 
• Inrichten rijbanen en verkeer richting 
Hoogezand omzetten naar verlegde 
rijbanen t.h.v. Lübeckweg 
• Aanbrengen grondwal bouwterrein 
Bergenweg t.h.v. Century 
• Aanbrengen goot in de middenberm 

Zuidelijke ringweg richting Hoogezand 
afgesloten van afrit Europaweg tot oprit 
Kieler Bocht: 
• Van 19 februari 22.00 uur tot 22 februari 
06.00 uur 
• Van 26 februari 22.00 uur tot 1 maart 
06.00 uur 
• Van 12 maart 22.00 uur tot 15 maart 06.00 
uur (reserve) 
 
Op doordeweekse nachten voor beide 
rijrichtingen één rijstrook afgesloten tussen 
afrit Europaweg en oprit Kieler Bocht 

8 februari tot 
17 februari 

Verplanten bomen tussen Lübeckweg 
en fietspad langs Lübeckweg 

Lübeckweg afgesloten van 21.00 uur tot 
06.30 uur in de nachten van 8, 9, 10, 11, 15 
en 16 februari 

Afsluitingen  


