
 
Combinatie Herepoort werkt ter hoogte van de Europaweg en de Bornholmstraat aan de zuidelijke 
ringweg. In deze brief leest u meer over het vervolg van deze werkzaamheden in juli en augustus 2021. 
 
Europaweg 
Begin juni ontving u van ons informatie over het verwijderen en plaatsen van liggers voor de verbreding 
van het zuidelijke viaduct over de Europaweg. Helaas hebben we een deel van deze werkzaamheden niet 
kunnen uitvoeren. Daarom is het nodig in het weekend van 30 juli tot 2 augustus steeds één helft van de 
Europaweg af te sluiten. Ook gaan we de komende periode verder met het betonwerk voor het viaduct. 
Kijk in de tabel bij deze brief voor een overzicht van de hinder.  
 
Bornholmstraat 
Aan de Bornholmstraat werken we aan de noordzijde van het viaduct. We verwijderen betonnen delen, 
saneren asbest, schroeven stalen palen in en trillen een tijdelijk damwandscherm in. Voor deze 
werkzaamheden is het nodig de Bornholmstraat één weekend af te sluiten ter hoogte van de 
onderdoorgang bij de zuidelijke ringweg. Kijk in de tabel bij deze brief voor een overzicht van de hinder. 
Op 24 juli kunnen we één rijstrook van de Osloweg tussen de ‘lage’ brug en de Bornholmstraat weer 
openstellen voor het verkeer, gezien er dan alweer voldoende veilige werkruimte is. 
 
Zomerstremming 
Tot 23 augustus werkt Combinatie Herepoort aan de verbreding van de zuidelijke ringweg. Hiervoor zijn 
er meerdere afsluitingen op de ringweg en de onderliggende wegen. Kijk voor een overzicht van de 
stremmingen en de werkzaamheden op www.aanpakringzuid.nl/zomerstremming-oost. 
 
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 onze SMS-service. Meer 
informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
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 Geachte heer, mevrouw,  

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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 Wanneer 
   

 

Juli tot en met 
september 

Bouwen verbreding van zuidzijde 
viaduct over Europaweg: aanbrengen 
wapening, bekisting en beton en aan- 
en afvoeren van bouwmaterialen en 
materieel. 

Steeds één rijstrook Europaweg afgesloten in 
de periode van 12 juli tot 10 september op 
doordeweekse dagen van 10.00 uur tot 
15.00 uur. Verkeer kan doorrijden. 

12 juli tot  
23 augustus 

Slopen en renoveren viaduct 
Bornholmstraat: betonnen delen 
verwijderen, asbest saneren, stalen 
palen inschroeven en een tijdelijk 
damwandscherm intrillen. Het intrillen 
kan geluid en trillingen veroorzaken. 

• Bornholmstraat afgesloten ter hoogte van 
onderdoorgang zuidelijke ringweg van 23 juli 
20.00 uur tot 26 juli 06.00 uur.  
• Osloweg tussen ‘lage’ brug en 
Bornholmstraat afgesloten van 12 juli tot en 
met 23 juli. Panden Helsinkistraat met 
behulp van verkeersregelaars bereikbaar via 
zijde Gotenburgweg/Osloweg. 

30 juli tot  
1 augustus 

 
Uithijsen ligger en plaatsen nieuwe 
liggers zuidzijde viaduct over 
Europaweg. Het inzagen van de ligger 
kan geluid veroorzaken. Deze 
werkzaamheden zijn zowel overdag als 
’s nachts. 

• Europaweg ter hoogte van zuidelijke 
ringweg afgesloten voor verkeer richting 
knooppunt Westerbroek van 30 juli 22.00 
uur tot 31 juli 20.00 uur. 
• Europaweg ter hoogte van zuidelijke 
ringweg afgesloten voor verkeer richting 
centrum Groningen van 31 juli 20.00 uur tot 
2 augustus 06.00 uur. 

6 augustus 

Slopen ‘landhoofd’ van het zuidelijke 
viaduct Europaweg (aansluiting tussen 
weg en viaduct). Het slopen kan geluid 
en trillingen veroorzaken. 

- 

20 tot 23 
augustus en  
27 tot 30 
augustus 

Intrillen van een tijdelijk 
damwandscherm bij de Europaweg. Het 
intrillen kan geluid en trillingen 
veroorzaken. Deze werkzaamheden zijn 
zowel overdag als ’s nachts. 

- 

 

Afsluitingen  


