
 
Combinatie Herepoort is bezig met de bouw van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. De 
aankomende periode gaan we verder met de aanleg van het kabelkanaal langs de verdiepte ligging. 
Daarnaast krijgt een deel van de Kempkensberg, aan de zuidzijde van het DUO-gebouw, een nieuwe 
laag asfalt. In deze brief leest u hier meer over. 
 
Afsluiting Helperzoom 
Aan de zuidzijde van de verdiepte ligging leggen wij een kabelkanaal aan. Hierin komen alle leidingen 
te liggen die nodig zijn voor de verdiepte ligging. We gaan verder met de bouw hiervan. Hiervoor 
gaat de Helpzoom, ter hoogte van het DUO-gebouw richting het centrum, een periode dicht voor 
autoverkeer. In die periode is het DUO-gebouw bereikbaar vanaf de Waterloolaan. Fietsers en 
voetgangers kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de Helperzoom. In de afbeelding 
hieronder staat de locatie van de werkzaamheden aangegeven. In het bijgevoegde 
werkzaamhedenoverzicht wordt aangegeven wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Afsluiting deel van Kempkensberg (zuidzijde) en kruising Helperzoom 
Van 7 september tot en met 14 september asfalteren we een deel van de Kempkensberg (aan de 
zuidzijde van het DUO-gebouw), en van 12 september tot en met 14 september asfalteren we de 
aanliggende kruising op de 
Helperzoom. In deze periode is 
dit deel afgesloten voor al het 
verkeer. Het Engelse Park en de 
DUO zijn bereikbaar via de 
Haydnlaan en de Bachkade. De 
paaltjes op het Engelse kamp 
en de Kempkensberg zijn 
tijdelijk weg. In de afbeelding 
hiernaast is de locatie met 
paars en geel aangegeven.  
 
  

Aan de bewoners van dit pand 

 

Werkzaamheden verdiepte ligging rondom DUO-gebouw  

Groningen, 20 juni 2022    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden verdiepte ligging rondom DUO-gebouw  
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2575 
  
   Geachte heer/mevrouw,  



Zo blijft u op de hoogte 

• Actuele informatie over het project Aanpak Ring Zuid: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. 

• Aanmelden voor digitale nieuwsbrief Zuiderplantsoen: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 

• SMS-service (bericht bij veranderingen in de planning): www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
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. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

 
 
 
 
 
  

mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
http://www.aanpakringzuid.nl/


 

 

Bijlage: Werkzaamhedenoverzicht 

In de tabel staan de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van geluid en/of 

verkeer.  

 

 

Wanneer 

 

 

 
 

Maandag 4 juli 
07:00 uur t/m 
vrijdag 9 
september 20:00 
uur 

Fase 1: 
Openbreken van de weg, 
intrillen damwandplanken, 
aanbrengen betonwerk 
kabelkanaal, herstellen 
van de weg  

Overdag 

Het intrillen van 
damwandplanken 
zorgt voor geluid 
en trillingen.  

Helperzoom (ter hoogte 
van DUO-gebouw) 
gesloten voor autoverkeer 
richting centrum. DUO 
met auto bereikbaar via 
Waterloolaan, en via 
Kempkensberg zuid- en 
westzijde. 

Maandag 11 juli 
07:00 uur t/m 
vrijdag 7 oktober 
18:00 uur  

Fase 2: 
Verwijderen asfalt 
Kempkensberg ter hoogte 
van DUO,  
Intrillen damwandplanken, 
aanbrengen betonwerk 
kabelkanaal, herstellen 
van de weg 

Overdag  

Het intrillen van 
damwandplanken 
zorgt voor geluid 
en trillingen 

Kempkensberg noordzijde 
gesloten. Parkeergarage 
DUO met auto bereikbaar 
via Waterloolaan, en via 
Kempkensberg zuidzijde-
westzijde.  
  

Maandag 10 
oktober 07:00 
uur t/m vrijdag 
25 november 
18:00 uur 

Fase 3: 
Intrillen damwandplanken 
ter hoogte van DUO, 
aanbrengen betonwerk 
kabelkanaal, herstellen 
van de weg 

Overdag 

Het intrillen van 
damwandplanken 
zorgt voor geluid 
en trillingen 

Parkeergarage DUO is 
weer bereikbaar via de 
Helperzoom en 
Kempkensberg noordzijde.  

 
Woensdag 7 
september 07:00 
uur t/m 
woensdag 14 
september 18:00 
uur 
 

Fase 4:  
Asfalteren Kempkensberg 
(zuidzijde)  

Overdag  

Het asfalteren 
van de weg kan 
geluidshinder 
geven voor de 
directe omgeving 

Afsluiting Kempkensberg 
zuidzijde voor al het 
verkeer. Omleiding via 
Bachkade en Engelse 
kamp 

 
Maandag 12 
september 07:00 
uur t/m 
woensdag 14 
september 18:00 
uur 
 

Fase 5:  
Asfalteren kruising 
Helperzoom – 
Kempkensberg (zuidzijde) 

Overdag 

Het asfalteren 
van de weg kan 
geluidshinder 
geven voor de 
directe omgeving 

Afsluiting kruising 
Helperzoom – 
Kempkensberg  (zuidzijde) 
voor auto’s . Omleiding via 
Bachkade en Engelse 
Kamp. 


