
 
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 
weken. 
 
Europaweg 
Een groot deel van het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg is gesloopt en de fundering 
voor de verbreding van dit viaduct is aangebracht. De komende weken werken we verder aan het 
betonwerk voor dit viaduct. In één weekend in juni en één weekend in juli gaan we de laatste twee 
liggers van het oude viaduct uithijsen en plaatsen we de nieuwe liggers voor het nieuwe, bredere 
viaduct. Hiervoor is het nodig om steeds één helft van de Europaweg af te sluiten. In het eerste weekend 
trillen we daarnaast de laatste damwandplanken in voor een damwandscherm ter hoogte van het 
gesloopte deel van het viaduct. Dit kan geluid en trillingen veroorzaken. Kijk in de tabel bij deze brief 
voor een overzicht van de hinder.  
 
Zomerstremming 
Deze zomer werkt Combinatie Herepoort in uw omgeving aan de verbreding van de ringweg en de op- en 
afrit bij de Stettinweg. Hiervoor is het nodig de zuidelijke ringweg langdurig te stremmen, namelijk het 
gedeelte vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Europaweg. Dit deel is afgesloten voor verkeer richting 
Drachten vanaf maandag 12 juli (06.00 uur) tot maandag 23 augustus (06.00 uur). Het verkeer kan deze 
zes weken omrijden via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. Uiteraard informeren wij u voor 
de start van de werkzaamheden nader over de planning van de werkzaamheden en de mogelijke hinder. 
 
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. 

 

 

   

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Update werkzaamheden Europaweg  

Groningen, 10 juni 2021   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Update werkzaamheden Europaweg 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2173 
  
 

 

 
 Geachte heer, mevrouw,  

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Wanneer 
   

 

Tot 2 juli 

Bouwen verbreding van zuidzijde 
viaduct over Europaweg: aanbrengen 
wapening, bekisting en beton 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. 

18 juni tot 21 juni 

Intrillen damwanden, verleggen 
rijbanen richting Hoogezand en 
uithijsen van ligger zuidzijde viaduct 
over Europaweg. Het intrillen van 
damwanden kan geluid en trillingen 
veroorzaken. 

Zuidelijke ringweg afgesloten richting 
Drachten van knooppunt Euvelgunne tot 
Europaweg: 
• van 18 juni 20.00 uur tot 19 juni 08.00 uur 
• van 19 juni 18.30 uur tot 20 juni 09.30 uur 
• van 20 juni 18.30 uur tot 21 juni 06.00 uur 
 
Zuidelijke ringweg afgesloten richting 
Hoogezand van afrit Europaweg tot oprit 
Kieler Bocht van 18 juni 22.00 uur tot 21 juni 
06.00 uur 
 
Europaweg t.h.v. zuidelijke ringweg 
afgesloten voor verkeer richting centrum 
Groningen van 20 juni 22.00 uur tot 21 juni 
06.00 uur. 

2 juli tot 5 juli 
Uithijsen ligger en plaatsen nieuwe 
liggers zuidzijde viaduct over 
Europaweg. 

Europaweg t.h.v. zuidelijke ringweg 
afgesloten: 
• voor verkeer richting centrum Groningen 
van 2 juli 22.00 uur tot 3 juli 20.00 uur 
•  voor verkeer richting knooppunt 
Westerbroek van 3 juli 20.00 uur tot 5 juli 
06.00 uur 

Juli en augustus 
2021 

Aanleggen extra rijstrook richting 
Drachten en afbouwen op- en afrit 
Stettinweg. 

Langdurige stremming: zuidelijke ringweg 
afgesloten voor verkeer richting Drachten 
tussen knooppunt Euvelgunne en 
Europaweg van 12 juli 06.00 uur tot 23 
augustus 06.00 uur. 

 

Afsluitingen  


