
  
 
 
 

 
Combinatie Herepoort gaat tijdens de treinvrijeperiode van 31 juli tot en met 7 augustus de 
Helperzoomtunnel inschuiven. Voor de start van de treinvrije periode is Combinatie Herepoort bezig 
met de voorbereidende werkzaamheden zoals het aanbrengen van de staalconstructies voor het 
inschuiven. Die werkzaamheden zullen naast in de gewone werktijden ook in de nachten en in het 
weekend plaatsvinden. In deze brief leest u de planning voor de werkzaamheden tot en met 7 
augustus 2019.  
 

Periode Werktijden en werkzaamheden Hinder 

Zaterdag 20 juli 
en zondag 21 juli 

Voorbereidende werkzaamheden tussen 
07.00 uur en 19.00 uur. 

Het gebruik van machines, zoals een 
hijskraan, een kleine shovel kan voor 
geluidshinder zorgen.  
 

Maandag 22 juli 
tot en met 
dinsdag 31 juli 

Voorbereidende werkzaamheden 24 uur 
per dag. 

Het gebruik van machines, zoals een 
hijskraan, een kleine shovel en 
slagmoersleutels, kan voor 
geluidshinder zorgen.  
 

Woensdag 31 juli 
tot en met 7 
augustus 

Werkzaamheden 24 uur per dag. 
- het spoor demonteren en de 

spoordijk ontgraven 
- de schuifbaan voorbereiden en 

tunnel op zijn plek schuiven.  
- Het zand aanvullen en het spoor 

weer opbouwen  
 

Het gebruik van grote machines, zoals 
het slijpen en het transport voor het 
afvoeren van grond kan voor 
geluidshinder zorgen. De Helperzoom 
is afgesloten voor autoverkeer tussen 
de Helper Brink en de Groenendaal. Er 
rijdt meer bouwverkeer door de wijk 
(zie afbeelding op volgende pagina). 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Werkzaamheden Helperzoomtunnel 24 uur per dag  

   

Groningen, 17 juli 2019   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Helperzoomtunnel 24 uur per dag  

 Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1525 
  
  
 

Geachte heer/mevrouw,  



  

 
 
Kijk live mee      
Volg de werkzaamheden via de webcam op onze website. Of kijk mee vanaf de tribune bij de 
kinderwerktuin op 31 juli en 2 augustus van 13.00 tot 17.00 uur en 3 augustus van 9.00 uur tot 13.00 
uur.  
 
Infokeet 
Tijdens het inschuiven van de Helperzoomtunnel staat de informatiekeet aan de Helperzoom. U kunt 
hier terecht met vragen of klachten. De openingstijden zijn:  
 
Woensdag 31 juli – 13.00 uur tot 17.00 uur 
Vrijdag 2 augustus – 13.00 uur tot 17.00 uur 
Zaterdag 3 augustus – 9.00 uur tot 13.00 uur  
 
Overige werkzaamheden 
Niet alleen bij de Helperzoom wordt (na)bij het spoor gewerkt. Project Groningen Spoorzone start 
met de uitbreiding van station Groningen Europapark en de voorbereidingen voor de bouw van een 
vierde spoor tussen het Hoofdstation en het nieuwe opstelterrein ‘De Vork’ in Haren. Daarom werkt 
aannemer Strukton Rail van 31 juli (02:00 uur) t/m 8 augustus (04:00 uur) tussen het viaduct 
Hereweg en De Vork in Haren (de splitsing van de sporen richting Assen en Winschoten) op diverse 
plekken op en rond het spoor. 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.  
 
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 Helperzoom of blijf op de hoogte 
via onze SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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