
 

 
Vanaf maandag 9 maart legt Combinatie Herepoort een duiker aan bij het Helperdiep en onder de 
Helperzoom. De werkzaamheden aan de Helperzoom en de Kempkensberg zijn voor een deel in één 
weekend met één nacht en hiervoor zijn enkele verkeersafsluitingen nodig. In deze brief leest u meer 
over deze werkzaamheden en mogelijke hinder. 
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit het verbinden van het Helperdiep onder de Kempkensberg en de 
Helperzoom door. Dit doen we door middel van een zogenoemde ‘duiker’. De afwatering leggen we 
in vier weken aan: van maandag 9 maart tot vrijdag 3 april. Zie voor een overzicht van de 
werkzaamheden en mogelijke hinder de tabel op de achterzijde van deze brief. We werken op 
doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur, met uitzondering van één weekend: van vrijdag 
20 maart tot maandag 23 maart. We werken dan vrijdagnacht en op zaterdag en zondag overdag.  
 
 
 

 

  

Aan de bewoners van dit pand 

(Weekend) werkzaamheden aanleg duiker Helperdiep/Helperzoom  

 

Groningen, 6 maart 2020   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

(Weekend) werkzaamheden aanleg duiker Helperdiep/Helperzoom 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1748 

  
  
 

Geachte heer/mevrouw,  



 

 

Hinder 
Voor de werkzaamheden is het nodig de Helperzoom één weekend af te sluiten tussen de Haydnlaan 
en de Kempkensberg (zie de afbeelding bij deze brief). Dit doen we van vrijdag 20 maart 19.00 uur 
tot maandag 23 maart 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid. Woningen aan de Helperzoom en de 
Haydnlaan blijven altijd bereikbaar. Van maandag 23 maart 06.00 uur tot maandag 30 maart 06.00 
uur is de Kempkensberg afgesloten tussen de Helperzoom en het Engelse Kamp. 

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 Helpman/Coendersborg of blijf op de hoogte via ons SMS-service. Meer 
informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 

 

 

Wanneer 
    

Maandag 9 maart tot 
vrijdag 20 maart 

Grondwerkzaamheden tussen 
Helperzoom en spoor 

-  - 

Tijdens de werkzaamheden kan 
het voorkomen dat verkeer op 
de Helperzoom korte tijd moet 
wachten. Verkeersregelaars 
begeleiden hierin. 

Vrijdag 20 maart 19.00 
uur tot maandag 23 
maart 06.00 uur 

Inzagen en verwijderen asfalt 
Helperzoom, 
grondwerkzaamheden, plaatsen 
duiker en bestraten Helperzoom 

Vrijdagnacht, 
zaterdag en 
zondag overdag 

Zaagwerk en 
machines 

Helperzoom afgesloten tussen 
Haydnlaan en Kempkensberg. 

Maandag 23 maart tot 
vrijdag 27 maart  

Grondwerkzaamheden 
Kempkensberg/Engelse Kamp 

-   - - 

Maandag 30 maart tot 
vrijdag 3 april 

Afrondende werkzaamheden in de 
bermen 

- - - 

Tabel: Overzicht werkzaamheden van 9 maart tot 3 april 2020 
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