
 
Combinatie Herepoort begint op dinsdag 16 juni met werkzaamheden op en rond de afrit 
Lübeckweg/Euroborg. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van de zuidelijke 
ringweg tussen het Europaplein en de Bornholmstraat. In deze brief leest u meer over deze 
werkzaamheden. 
 
Afsluiting afrit  
Op maandag 15 juni om 22.00 uur gaat de afrit van de zuidelijke ringweg bij de Lübeckweg voor enkele 
jaren dicht. Deze afrit bij Dagblad van het Noorden vervalt vanwege de werkzaamheden op en rond het 
Europaplein. Door de afrit tijdens de verbouwing van het Europaplein af te sluiten, is er voldoende 
ruimte om rijbanen van de zuidelijke ringweg te verleggen. Het verkeer kan hierdoor tijdens de 
werkzaamheden aan het Europaplein zoveel mogelijk doorrijden. Meer weten over de bereikbaarheid 
van uw pand na 15 juni? Kijk op de website van Groningen Bereikbaar: www.groningenbereikbaar.nl. 
 
Werkzaamheden 
Zodra de afrit bij de Lübeckweg is afgesloten, gaat Combinatie Herepoort hier aan de slag. Vanaf dinsdag 
16 juni verwijderen we op de afrit de geleiderail, de verlichting, het asfalt en kabels en leidingen. Hierna 
brengen we zand aan bij de Lübeckweg. Het zandlichaam wordt hoger dan dat straks nodig is (dit 
noemen we voorbelasting). Het zand moet namelijk eerst ‘inklinken’. Is het zand stevig genoeg? Dan 
halen we de bovenlaag er af om op de juiste hoogte te komen. Deze bovenlaag is 3 meter hoog. We 
werken op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur 
 
Naast het werken aan het zandlichaam, voeren we een proef uit bij het viaduct aan de kant van de 
Bornholmstraat (zie de afbeelding in de bijlage). We verwijderen een aantal betonnen randelementen 
die aan het viaduct zitten. De proef geeft inzicht in toekomstige werkmethodes voor de sloop van een 
deel van dit viaduct. Ook doen we langs de Lübeckweg enkele bodemonderzoeken door middel van 
boringen. Beide werkzaamheden doen we vanuit de berm. Wel kan het voorkomen dat de Lübeckweg 
korte tijd versmald is. Het verkeer kan altijd passeren. 
 
 
 

  

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Werkzaamheden rond de afrit Lübeckweg 

Groningen, 15 juni 2020    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden rond de afrit Lübeckweg 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1823 
  
   Geachte heer, mevrouw,  

http://www.groningenbereikbaar.nl/


 

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 rong Lübeckweg 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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