
 
Combinatie Herepoort begint op maandag 17 augustus met werkzaamheden aan de zuidkant van het 
Europaplein. Sinds 16 juni werken we al aan de noordkant bij de oude afrit Lübeckweg. De afrit is 
afgesloten en ontmanteld en de grondwal zijn we hier aan het opbouwen. Vanaf maandag 17 augustus 
werken we ook aan de zuidkant van het Europaplein. In deze brief leest u meer over deze 
werkzaamheden. 
 
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 ontstaat er voldoende ruimte voor de 
werkzaamheden aan de zuidkant. Het verkeer kan hierdoor tijdens de werkzaamheden aan het 
Europaplein zoveel mogelijk doorrijden. 
 
Werkzaamheden 
De op- en afritten aan de zuidkant van het Europaplein worden in de toekomst verlegd. Ter 
voorbereiding brengen we hier 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 3 meter hoog. Het 
aanbrengen van de grond duurt ongeveer 8 weken. Naast het aanbrengen van grond, verwijderen we 
asbest en verplaatsen we een verkeerscamera. Zie voor een overzicht van de werklocaties de afbeelding 
bij deze brief. 
 
Verkeershinder 
Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, zullen we de meeste werkzaamheden ’s nachts 
uitvoeren. Overdag voeren we, waar mogelijk, enkele voorbereidende werkzaamheden uit en werken we 
verder aan de kant van de Lübeckweg. In de nachten kan het verkeer doorrijden. Wel kan het voorkomen 
dat één rijstrook op de zuidelijke ringweg of één voorsorteerstrook op de afrit Europaplein is afgesloten. 
Zie voor een overzicht van de hinder de tabel bij deze brief. 
 
 
 
  

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Werkzaamheden Europaplein augustus/september 2020  

Groningen, 12 augustus 2020   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Europaplein augustus/september 2020 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1890 
  
   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. 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
Bijlage: Locaties werkzaamheden rond Europaplein 
  

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

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


 

 

 

Wanneer 
   

 

Maandag 17 augustus tot 
zaterdag 22 augustus  

Aanbrengen voorbelasting 
zuidoostkant, verwijderen 
asbest en verplaatsen 
verkeerscamera zuidwestkant. 

• 1 van de 2 voorsorteerstroken afrit 
Europaplein voor linksafslaand 
verkeer afgesloten van 22.00 uur tot 
06.00 uur. 

• Donderdag 20 augustus één rijstrook 
zuidelijke ringweg richting 
Hoogezand afgesloten van 20.00 uur 
tot 06.00 uur. 

 
Maandag 24 augustus tot 
zaterdag 29 augustus 

Aanbrengen voorbelasting 
beide kanten en reservenacht 
verplaatsen verkeerscamera 
zuidwestkant. 

• 1 van de 2 voorsorteerstroken afrit 
Europaplein voor linksafslaand 
verkeer afgesloten van 22.00 uur tot 
06.00 uur. 

• RESERVE Vrijdag 28 augustus één 
rijstrook zuidelijke ringweg richting 
Hoogezand afgesloten van 20.00 uur 
tot 06.00 uur. 

Maandag 31 augustus en 
dinsdag 1 september 

Aanbrengen voorbelasting 
beide kanten. 

1 van de 2 voorsorteerstroken afrit 
Europaplein voor linksafslaand verkeer 
afgesloten van 22.00 uur tot 06.00 uur. 

Maandag 7 september 
en dinsdag september 

Maandag 14 september 
en dinsdag 15 september 

Donderdag 24 september 
en vrijdag 25 september 

Afsluitingen  


