
 

 
Combinatie Herepoort is bij bedrijventerrein Driebond bezig met het realiseren van een nieuwe oprit 
naar de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Stettinweg. Tegelijkertijd met de opening van de 
nieuwe oprit wordt de Lübeckweg definitief afgesloten. In deze brief leest u meer over de afsluiting 
van de Lübeckweg, de opening van de nieuwe oprit en de mogelijke hinder. Ook nodigen we u uit 
voor een digitale informatiebijeenkomst op donderdag 9 september van 16.30 uur tot 17.30 uur. 
 
Definitieve afsluiting Lübeckweg 
De Lübeckweg loopt parallel aan de zuidelijke ringweg en verbindt momenteel de Bornholmstraat 
met de Europaweg. Op maandag 20 september 2021 om 6.00 uur gaat de Lübeckweg definitief dicht. 
In de eindsituatie komt de Lübeckweg niet meer terug zoals hij was. Dan is de Lübeckweg namelijk 
voor verkeer vanuit het oosten de afrit van de zuidelijke ringweg naar de Europaweg. Hij sluit dan 
niet meer aan op de rotonde bij de Bornholmstraat. Het autoverkeer dat straks vanaf de 
Bornholmstraat weer richting het Julianaplein wil, kan in de eindsituatie gebruik maken van een 
nieuwe oprit bij de Bornholmstraat op de zuidelijke ringweg. Deze nieuwe oprit loopt straks onder de 
afrit (de huidige Lübeckweg) door. Automobilisten hoeven dan dus niet meer een lange tijd 
evenwijdig aan de ringweg te rijden, om pas na de Europaweg in te kunnen voegen. 
 
We realiseren ons dat de afsluiting van de Lübeckweg hinder veroorzaakt. In de afbeelding onderaan 
deze brief ziet u drie alternatieve routes waarvan u vanaf 20 september gebruik kunt maken. 
 
Opening nieuwe oprit Stettinweg 
Tijdens de zomerstremming hebben we grote stappen gezet met de bouw van een nieuwe op- en 
afrit bij de Stettinweg, op bedrijventerrein Driebond. De nieuwe afrit is op zondag 22 augustus 2021 
opengesteld. Bij de nieuwe oprit vinden momenteel afrondende werkzaamheden plaats. Deze oprit 
gaat op maandag 20 september 2021 om 06.00 uur open. Daarmee zijn de werkzaamheden voor dit 
deelproject afgerond. 
 
 
 
 

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Definitieve afsluiting Lübeckweg en opening nieuwe oprit Stettinweg 

Groningen, 2 september 2021   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Definitieve afsluiting Lübeckweg en opening nieuwe oprit Stettinweg 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2268 
  
   Geachte heer, mevrouw,  



 

 

Verkeersafsluitingen 
Voordat we de nieuwe oprit kunnen openstellen, zijn tussen 7 september en 20 september 2021 nog 
een aantal verkeersstremmingen nodig in uw omgeving. Zie de tabel voor een overzicht hiervan. 
 

Wanneer 

 

 
Dinsdag 7 september 20.00 uur tot woensdag 8 
september 06.00 uur (nachtafsluiting) 
RESERVE: 
- Woensdag 8 september 20.00 uur tot donderdag 9 
september 06.00 uur (nachtafsluiting) 
- Woensdag 15 september 20.00 uur tot donderdag 
16 september 06.00 uur (nachtafsluiting) 
  

Oostzijde botrotonde afgesloten voor 
verkeer van de Gotenburgweg (zuidzijde) 
naar de Osloweg (noordzijde).  

 
Vrijdag 10 september 22.00 uur tot zaterdag 11 
september 20.00 uur 
RESERVE: 
Vrijdag 17 september 22.00 uur tot zaterdag 18 
september 20.00 uur 
 

Europaweg ter hoogte van viaduct 
zuidelijke ringweg afgesloten voor verkeer 
richting knooppunt Westerbroek. 

 
Zaterdag 11 september 20.00 uur tot maandag 13 
september 06.00 uur 
RESERVE: 
Zaterdag 18 september 20.00 uur tot maandag 20 
september 06.00 uur 
  

Europaweg ter hoogte van viaduct 
zuidelijke ringweg afgesloten voor verkeer 
richting centrum Groningen. 

Dinsdag 14 september 20.00 uur tot woensdag 15 
september 06.00 uur (nachtafsluiting) 

 
Oostzijde botrotonde afgesloten voor 
verkeer van de Gotenburgweg (zuidzijde) 
naar de Osloweg (noordzijde). 
 

Vrijdag 17 september 22.00 uur tot maandag 20 
september 06.00 uur (weekendafsluiting) 

 
Zuidelijke ringweg afgesloten voor verkeer 
richting Drachten van knooppunt 
Euvelgunne tot de Europaweg, voor het 
uitvoeren van de laatste 
grondwerkzaamheden. 
 

Afsluitingen  



 

 

Digitale bijeenkomst  
Graag hadden wij u als eigenaar/medewerker persoonlijk geïnformeerd over de afsluiting van de 
Lübeckweg. Door de coronamaatregelen kunnen wij echter geen fysieke bijeenkomst organiseren. 
Om toch uw vragen te kunnen beantwoorden, houden we op donderdag 9 september van 16.30 uur 
tot 17.30 uur een digitale bijeenkomst. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op  
www.aanpakringzuid.nl/afsluitinglubeckweg. Aanmelden kan tot en met woensdag 8 september. 
 
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Afbeelding: Alternatieve routes na de afsluiting van de Lübeckweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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