
 

 

 
 
 
Aan de bewoners, eigenaren 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
De spoorwegovergang ter hoogte van de Esperantokruising in Groningen gaat op zaterdag 4 april om 
01.00 uur definitief dicht voor alle verkeer. In deze brief leest u meer over de afsluiting en de 
werkzaamheden die Combinatie Herepoort op deze plek uitvoert van zaterdag 4 april tot maandag 6 
april. 

Extra spoor 
De spoorwegovergang ter hoogte van de Esperantokruising gaat dicht vanwege de komst van een 
extra spoor tussen stations Groningen en Groningen Europapark (project Groningen Spoorzone). 
Hierdoor kunnen er straks meer treinen rijden. De huidige kruising is complex en onoverzichtelijk, 
door meerdere toe- en afleidende rijbanen. Met de nieuwe situatie van meer sporen en meer treinen 
is het voor de veiligheid noodzakelijk de overweg op te heffen. 

Nieuwe routes 
Op vrijdag 3 april gaat de Helperzoomtunnel open voor fietsers, voetgangers en autoverkeer. In de 
toekomst komt er ter hoogte van de Esperantokruising een fietstunnel onder het spoor. De opening 
daarvan is naar verwachting in 2025. Wilt u meer weten over de nieuwe routes, bereikbaarheid en 
de gevolgen voor de buslijnen? Kijk op www.groningenbereikbaar.nl/esperanto. 

Werkzaamheden 
Combinatie Herepoort voert direct na het sluiten van de spoorwegovergang werkzaamheden uit aan 
de twee kruisingen naast de gesloten overgang. Op de kruising Verlengde Lodewijkstraat/ 
Esperantostraat schakelen we de verkeerslichten uit en passen we de belijning op de weg aan. De 
kruising Helperzoom/Kempkensberg/ Verlengde Willemstraat/Waterloolaan richten we opnieuw in. 
Deze kruising is afgesloten van zaterdag 4 april 01.00 uur tot maandag 6 april 06.00 uur. De 
herinrichting is nodig omdat de voorrangssituaties veranderen en de Helperzoom op deze plek 
verlegd wordt. Zo ontstaat voldoende ruimte voor de bouwkuip van de verdiepte ligging. Zie voor 
een overzicht van de werkzaamheden en mogelijke hinder de tabel op de achterzijde van deze brief. 
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Waarom werken we 's nachts? 
De werkzaamheden in het weekend van 4 tot 6 april zijn zowel overdag als ’s nachts. We hebben 
hiervoor gekozen om de werkzaamheden, en daarmee de overlast, zo snel mogelijk en in één 
weekend af te ronden. We begrijpen dat dit voor u vervelend kan zijn. Daarom proberen de 
medewerkers zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines 
niet langer aan te zetten dan strikt noodzakelijk. 

Vragen en klachten 
Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan 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 Zuiderplantsoen van Aanpak Ring Zuid of blijf op de hoogte via de SMS-service. 
Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. Wilt u meer weten over de 
werkzaamheden van project Groningen Spoorzone? Kijk dan op www.groningenspoorzone.nl. 

Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone volgen de maatregelen van de Rijksoverheid om bijeenkomsten 
met meer dan 100 personen vanwege het coronavirus af te lasten. Dat betekent dat de Preview van de 
Helperzoomtunnel van zaterdag 28 maart en de feestelijke opening van de Helperzoomtunnel op vrijdag 3 
april niet doorgaan. Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid is tot nader bericht gesloten.  

Met vriendelijke groet, 
Mede namens project Groningen Spoorzone. 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 

 

Wanneer 
    

Zaterdag 4 april 01.00 
tot 07.00 uur 

Afsluiten spoorwegovergang, plaatsen 
hekken en barriers 
 
Aanpassen belijning kruising Verlengde 
Lodewijkstraat/ Esperantostraat (ten 
oosten van spoor) 

 
Nacht 

Draaiende 
machines Kruising Helperzoom/ 

Kempensberg/Verlengde 
Willemstraat/Waterloolaan 
afgesloten van zaterdag 4 
april 01.00 uur tot 
maandag 6 april 06.00 uur 

 

Zaterdag 4 april 07.00 
tot 19.00 uur 

Verwijderen asfalt en aanbrengen 
afwatering (ten westen van spoor) 

Overdag 
Asfalt zagen 
en draaiende 
machines 

Zondag 5 april 07.00 
tot 19.00 uur 

Aanbrengen bestrating en belijning 
(ten westen van spoor) 

Overdag  - 

 

Tabel: Overzicht werkzaamheden van 4 tot 6 april 2020 

http://www.aanpakringzuid.nl/
http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden
http://www.groningenspoorzone.nl/

