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Geachte heer, mevrouw, 

 

De afgelopen periode is aannemer Combinatie Herepoort al volop bezig met werkzaamheden aan de 

Helperzoomtunnel. Normaal werken we daar overdag op doordeweekse dagen. Van 6 t/m 14 augustus  

werken we 24 uur per dag, dus ook ’s nachts en in de weekenden.  

 

6 t/m 14 augustus: Let op: 24 uur per dag werkzaamheden! 

Van 6 tot en met 14 augustus 2017 rijden er geen treinen. Die periode gebruiken we om onder het 

spoor te werken, op de plek waar straks de tunnel komt. We gaan een duiker en de oude kademuur 

slopen die we eerder aantroffen. Ook bereiden we alles voor om later de tunnel vanaf de 

voorbouwlocatie, in één keer onder het spoor op z’n plek te kunnen schuiven. In deze periode werken 

we dag en nacht door, ook in de weekenden. Dit kan voor u geluidshinder opleveren. 

 

Planning 

Nacht van zaterdag 5 aug. op zondag 6 aug.:   Doorslijpen spoorstaven, spoor verwijderen  
Vanaf zondag 6 augustus:      Grond afgraven, slopen kademuur en duiker 
Vanaf maandag 7 augustus:      Grondwerkzaamheden 
Vanaf zaterdag 12 augustus:      Spoor weer terugbouwen 
Maandagochtend:        Treinen rijden weer 
 

Esperantokruising 

In dezelfde periode zijn er ook werkzaamheden rond en onder het spoor bij de kruising Esperantostraat 

- Waterloolaan. Hier werken we aan de voorbereidingen voor de verdiepte ligging. De gehele kruising 

is hiervoor afgesloten; Helperzoom vanaf Paviljoen Sterrebos tot het spoor en de overgang bij de 

Esperantostraat is dicht. Fietsers worden omgeleid via station Europapark. De omleidingen voor de 

fietsers en het autoverkeer worden aangegeven op de borden.   

 

Aan de bewoners van dit adres 

Adres 

 

Werkzaamheden Helperzoomtunnel 

van 6 t/m 14 augustus 2017 (dag en nacht)  

Groningen,  juli 2017   
 
Onderwerp: Werkzaamheden Helperzoomtunnel 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-0380 
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Nieuwsbrief Helperzoomtunnel 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden bij de Helperzoomtunnel? Meld 

u dan aan voor de nieuwsbrief via www.aanpakringzuid.nl/nieuwsbrief. 

 

We vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan 

kunt u een mail sturen naar info@aanpakringzuid.nl. Meer informatie over de werkzaamheden vindt 

u op www.aanpakringzuid.nl. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 

 

http://www.aanpakringzuid.nl/nieuwsbrief
mailto:info@aanpakringzuid.nl.
http://www.aanpakringzuid.nl/

