
 
Combinatie Herepoort is bezig met de bouw van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. Vanaf 
maandag 18 april tot maandag 9 mei 2022 maken wij gebruik van een tijdelijke bouwroute van en 
naar de Kempkensberg. In deze brief leest u hier meer over. 
 
Tijdelijke bouwroute 
De bouwroute wordt gebruikt voor het afvoeren van grond en het aanvoeren van beton. De 
vrachtwagens die de grond afvoeren, rijden leeg via de Waterloolaan naar de Kempkensberg. 
Wanneer ze zijn volgeladen, rijden ze via de Helperzoom en de Helperzoomtunnel naar de 
Europaweg. In dezelfde periode rijden de vrachtwagens die het beton aanvoeren dezelfde route. De 
volle vrachtwagens gaan dus via de Waterloolaan naar de Kempkensberg. De lege vrachtwagens 
verlaten het bouwterrein via de Helperzoom en de Helperzoomtunnel. De werktijden zijn van 07:00 
uur tot 19:00 uur.  
 
Hinder 
Het af- en aanrijden van beton en grond geeft geluidshinder en verkeershinder voor de directe 
omgeving. We vragen onze vrachtwagenchauffeurs speciaal te letten op schoolgaande kinderen. 
Brengt u uw kinderen op de fiets naar school, dan vragen wij u extra op te letten. De scholen in de 
wijk Helpman zijn op de hoogte gebracht van de tijdelijke bouwroute.  
 
Actuele informatie 
De data in deze brief zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en  
de actuele planning vindt u op www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden. 
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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 via de website aan voor de digitale nieuwsbrief 
Zuiderplantsoen. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. Ook kunt u 
zich hier aanmelden voor onze SMS-service. U krijgt dan een SMS als werkzaamheden in uw gebied 
uitlopen of als de planning verandert. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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