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Geachte heer, mevrouw, 

 

Vanaf maandag 12 maart voeren we in uw omgeving werkzaamheden uit. In deze brief leest u wat we 

gaan doen en welke hinder de werkzaamheden voor u kunnen opleveren. 

 

Aansluiting op Helperzoom 

We werken aan de aansluiting van de Helperzoom op de 

weg naar de Helperzoomtunnel. In verband met deze 

werkzaamheden is de Helperzoom vanaf de kruising 

Groenendaal tot aan kruising Händellaan vanaf 12 

maart tot en met 7 mei afgesloten voor gemotoriseerd 

verkeer. De Helper Brink is vanaf de Strausslaan tot de 

kruising Helperzoom afgesloten. Fietsers en voetgangers 

kunnen passeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Afsluiting Helperzoom door werkzaamheden Helperzoomtunnel 

     

Groningen, 28 februari 2018   

 

Onderwerp: Hinder door werkzaamheden aan de Helperzoom 

Contactpersoon: Bert Kramer 

Kenmerk: ARZ-COR-SYS-0727 
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De Helperzoomtunnel 

De Helperzoomtunnel zorgt ervoor dat ook in de toekomst de wijken Helpman/Coendersborg en 

Europapark/Oosterpoortwijk/De Linie met elkaar verbonden blijven. De tunnel is een verbinding voor 

auto’s, fietsers en voetgangers. Vrachtverkeer is verboden. Bussen en hulpdiensten mogen er wel 

doorheen.  

 

Hinder 

Om de aansluiting te maken gaan we eerst asfalt verwijderen en grondwerkzaamheden uitvoeren. Hiervoor 

werken we met groot materieel, zoals een kraan en is er meer bouwverkeer op de Helperzoom. 

Bouwverkeer tijd over de Helperzoom naar de zuidelijke ringweg en niet door Helpman. Het frezen van 

asfalt kan geluidshinder geven. We voeren de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07:00u en 19:00u.  

 

Actuele informatie  

Data zijn onder voorbehoud van planning. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele 

planning  leest u op 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? Meldt u dan via de website aan voor de nieuwsbrief zuiderplantsoen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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