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INLEIDING 
In deze wekelijkse update informeren we over de periode 23 tot en met 29 maart van Operatie Julianaplein. We 
kijken terug op de laatste week van fase 4 (tot 28 maart) en de eerste twee dagen van fase 5 (vanaf 28 maart). Ook 
geven we een stand van zaken over de werkzaamheden. 

VORIGE FASE: 
Fase 4 duurde van 28 februari tot 28 maart. Het 
westelijke deel van het Julianaplein was afgesloten. 
Verkeer vanuit en richting Drachten kon niet via het 
Julianaplein. Verkeer tussen de richtingen Assen en 
Hoogezand kon wel via de tijdelijke weg.  
 

HUIDIGE FASE: 
Fase 5 duurt van 28 maart t/m 6 mei. Het oostelijke 
deel van het Julianaplein is afgesloten. Verkeer vanuit 
en richting Hoogezand kan niet via het Julianaplein. 
Verkeer tussen de richtingen Drachten en Assen kan 
wel via de tijdelijke weg.  
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VOORTGANG WERKZAAMHEDEN 
AANPAK RING ZUID & COMBINATIE HEREPOORT 

WERKZAAMHEDEN WEEK 13 
Sinds maandag 28 maart is Operatie Julianaplein in fase 5. Deze fase duurt tot 6 mei. In deze fase slopen we de 
oude Papiermolentunnel, aan de oostzijde van het oude Julianaplein. 
 

VORIGE WEEK 
Vorige week was de laatste week van fase 4. Tussen de tijdelijke brug en het tijdelijke Julianaplein hebben we een 
hemelwaterafvoer aangelegd. Daarna hebben we dit nieuwe stuk weg geasfalteerd en hierop de markering 
aangebracht. Ook hebben we hier lichtmasten, geleiderails en barriers (lage muurtjes) geplaatst. Bij de kruising en 
richting het westen hebben we de blauwe borden neergezet. Bij de A28 is een tijdelijk portaal geplaatst. In de nacht 
van vrijdag op zaterdag hebben we de onderdoorgang bij de Van Ketwich Verschuurlaan teruggebracht naar de 
oude situatie. Hier was tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Maandagochtend is de aansluiting voor het verkeer 
vanaf Haren/Assen richting Hoogkerk/Drachten en omgekeerd in gebruik genomen, inclusief de tijdelijke brug. 
 

DEZE WEEK 
Deze week zijn we begonnen we aan de oostzijde van het Julianaplein. Daar gaan we onder meer de 
Papiermolentunnel slopen. Dat is de verbinding voor fietsers en voetgangers onder de zuidelijke ringweg door, 
tussen de Rivierenbuurt en openluchtzwembad De Papiermolen. We verwijderen asfalt en gaan de tunnel uitgraven. 
Daarna verwijderen we de damwanden aan de zuidzijde van de tunnel. We slopen het dek, de vloer en de wanden 
van de tunnel. We verwijderen de oude hemelwaterafvoer en brengen een nieuwe aan. Bij de grondwerkzaamheden 
krijgen we begeleiding van archeologen. Verder plaatsen we nog de laatste verkeersregelinstallatie van het tijdelijke 
Julianaplein. De werkzaamheden bij de Papiermolentunnel is te volgen via een tijdelijke webcam op de website van 
Aanpak Ring Zuid. 
 

KOMENDE WEEK 
Komende week brengen we bij de Papiermolentunnel zogenaamde ‘tubexpalen’ aan. Dat zijn holle palen die later 
met een cementmengsel worden gevuld. Ook boren we 78 funderingspalen in. We hijsen de balken in waarop later 
de liggende delen van de tunnel worden gelegd. De eerste kant-en-klare tunnelelementen worden aangeleverd. 
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VERKEERSDRUKTE 
GRONINGEN BEREIKBAAR 
Hoe was de situatie op de weg? Reden er daadwerkelijk minder auto's? We blikken terug op de afgelopen week 
(woensdag 23 t/m dinsdag 29 maart). 
 

FASE 4: 28 FEBRUARI - 28 MAART 
Fase 4 is afgerond. In deze fase was het Julianaplein helemaal 
afgesloten. Het verkeer tussen Assen en Hoogezand kon wel in beide 
richtingen rijden via de tijdelijke weg. Verkeer van/naar de richting 
Drachten werd omgeleid via de ringwegen. 

WAT IS HET VERKEERSBEELD? 
Fase 4 is afgelopen weekend succesvol afgerond. Ook de extra 
stremmingen die dit weekend nodig waren, voor de start van fase 5, 
zijn voorspoedig verlopen. 

VERKEERSINTENSITEIT 
De hoeveelheid verkeer in de laatste week van fase 4 was vergelijkbaar met de weken ervoor. 
 
Actuele verkeerscijfers zijn ook te vinden op de site van Groningen Bereikbaar: 
https://www.groningenbereikbaar.nl/cijfers-resultaten/actuele-verkeerscijfers. 
 

FASE 5: 28 MAART - 6 MEI 
Afgelopen maandag is fase 5 van start gegaan. Ook in deze fase is het 
Julianaplein helemaal afgesloten. Het verkeer tussen Assen en 
Drachten kan wel in beide richtingen rijden via de tijdelijke weg. Verkeer 
van/naar de richting Hoogezand wordt omgeleid via de ringwegen. 

WAT IS HET VERKEERSBEELD? 
Tijdens de eerste twee dagen van fase 5 zien we dat het verkeer moet 
wennen aan de nieuwe verkeerssituatie en nieuwe routes. Tijdens de 
ochtend- en avondspits is het op verschillende plekken drukker en is verkeer meer zoekende. Dit heeft ook te maken 
met de kaarten en navigatiesystemen die niet bij alle providers bijgewerkt zijn. 
  
Op ring Noord en ring West zien we dat het verkeer de omleidingsroutes goed volgt. Wel stroopt het verkeer op Ring 
West op. Het is van belang dat beide rijbanen goed benut worden, zodat de doorstroming zo optimaal mogelijk is. 
Automobilisten die vanaf Ring West richting Assen willen, kunnen het beste de linker rijbaan nemen. Bebording 
wordt hierop aangepast en via de online communicatiekanalen zijn mensen hierop extra geattendeerd. De Laan 
Corpus den Hoorn is nog drukker dan verwacht. Vermoedelijk rijdt hier ook verkeer dat van Assen naar Drachten 
rijdt en andersom en zich nog niet bewust is van de nieuwe route via de tijdelijke kruising. 
Verder is de route Stationsweg - Griffeweg - Sontweg drukker en ook in de wijk Oosterpoort is meer verkeer. Om te 
voorkomen dat het verkeer in de stad en in de wijken vastloopt, blijft het van belang dat automobilisten de 
omleidingsroute via de ringwegen volgen. We blijven dit de komende dagen monitoren. 
 
Tot slot zijn nog niet alle kaarten in de navigatiesystemen bijgewerkt. Hierop is extra actie ondernomen. 

https://www.groningenbereikbaar.nl/cijfers-resultaten/actuele-verkeerscijfers
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VERKEERSINTENSITEIT 
Doordat we te maken hebben met een nieuwe verkeerssituatie met andere afsluitingen, zien we andere 
verkeersstromen ontstaan dan in de periode hiervoor. Dit levert vertragingen op in het Sontplein-gebied, rondom 
Waterhuizen en op Laan Corpus den Hoorn. We zien dus een verschuiving van verkeersdrukte naar andere plekken 
in de stad. In de eerste dagen van fase 5 wordt de mobiliteitsreductie van 20% nog steeds behaald.  
 
Actuele verkeerscijfers zijn ook te vinden op de site van Groningen Bereikbaar: 
https://www.groningenbereikbaar.nl/cijfers-resultaten/actuele-verkeerscijfers. 
 
 
 
 
 

PAK DE FIETS • Het fietsgebruik blijft toenemen. 
• Afgelopen week telden we 21.000 fietsers op een gemiddelde werkdag. 

 

 
 
 

NEEM BUS OF TREIN • Ook in het OV-gebruik zien we een lichte stijging ten opzichte van afgelopen 
week.  

 

 
 
 

GEBRUIK EEN P+R • Het gebruik van de P+R-terreinen is ook licht gestegen. 

 
 
 

KOMENDE WEEK 
Bij elke fasewisseling gaan we uit van een gewenningsperiode van een dag of drie. Automobilisten moeten wennen 
aan de nieuwe verkeerssituatie. Fase 5 duurt in totaal zes weken lang. Er zijn de komende week geen andere 

https://www.groningenbereikbaar.nl/cijfers-resultaten/actuele-verkeerscijfers
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afsluitingen gepland. Waar nodig en waar mogelijk treffen we maatregelen, zodat het verkeer en met name het OV 
en de hulpdiensten doorgang kan vinden. Hierbij valt te denken aan het anders afstellen van verkeerslichten of de 
inzet van verkeersregelaars.  
 
Zaterdag 2 april staat er nog een thuiswedstrijd gepland bij FC Groningen. Dit kan mogelijk dan voor meer 
verkeersdrukte zorgen. In samenwerking met FC Groningen roepen we supporters op om zoveel mogelijk op de 
fiets of met het OV naar het stadion te komen. Ook Donar speelt aankomende zaterdag thuis. Supporters die op de 
fiets naar de wedstrijd in Martiniplaza komen maken kans op een Donarprijzenpakket. 
 

MOBILITEITSACTIES- EN CAMPAGNES 
Om de stad tijdens Operatie Julianaplein zo goed mogelijk bereikbaar te houden, blijft het van belang dat reizigers 
zoveel mogelijk de auto laten staan door thuis te werken, de fiets of het OV te pakken of door via een P+R te reizen. 
Groningen Bereikbaar blijft inzetten op mobiliteitsacties- en campagnes om dit gedrag te stimuleren.  
Op zaterdag 26 maart en maandag 28 maart konden P+R-gebruikers in Haren en Hoogkerk weer gebruikmaken van 
de service van de organisatie Band op Spanning. Op zaterdag 26 maart werden er op P+R Haren 48 auto's 
gecontroleerd waarvan er 83% met onderspanning reed. Op maandag 28 maart werden er op P+R Hoogkerk 40 
auto's gecontroleerd. 80% reed met onderspanning. In totaal hadden 8 auto's vermoedelijk een lekke band. De 
autobanden met onderspanning zijn weer op de juiste spanning gebracht. Met de juiste bandenspanning rijden 
automobilisten veiliger, besparen zij brandstof en stoten ze minder CO2 uit. 
 
Op zaterdag 26 maart heeft Gastvrij Groningen op het Sontplein, in de winkelcentra in Groningen-zuid en in P+R 
Haren bloemetjes uitgedeeld aan bezoekers met informatie over de start van fase 5. 
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OMGEVINGSANALYSE HIGHLIGHTS 
GRONINGEN BEREIKBAAR 

MELDINGEN OVER OPERATIE JULIANAPLEIN 
Hoeveel klachten en vragen kregen we de afgelopen week binnen?  
 

E-MAIL EN TELEFOON 
 

SOCIAL MEDIA 
 

ASK&GO 
 

Nieuwe cijfers over het aantal binnen 
gekomen vragen bij het Loket Verkeer 
& Werkzaamheden volgen volgende 
week.  

Er zijn via social media 42 vragen, 
meldingen of signalen bij ons 
binnengekomen waar we op 
moesten reageren. In totaal 
kwamen er 231 reacties binnen op 
onze berichten. 
 

Ask&GO heeft van woensdag 23 
maart t/m dinsdag 29 maart 582 
reis- en routevragen beantwoord. 
 
Dat is een flinke stijging t.o.v. van 
vorige week (201). Op maandag 28 
en dinsdag 29 maart, begin fase 5, 
zo'n 150 à 200 gesprekken per dag. 

 
 

OPERATIE JULIANAPLEIN ONLINE         
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TOP 5 BERICHTGEVING GRONINGEN BEREIKBAAR OVER OPERATIE JULIANAPLEIN 
De volgende nieuwsberichten van afgelopen week vanuit Groningen Bereikbaar over Operatie Julianaplein hadden 
het grootste bereik via Facebook:   
 
Interview: Met de speed pedelec naar Martini Ziekenhuis 
Bericht | Datum: 23 maart 2022 | Bereik: 11.575 | Clicks: 471 
 
Verkeer moet wennen aan fase 5. Uitleg nieuwe verkeerssituatie. 
Bericht | Datum: 29 maart 2022 | Bereik: 8.587 | Clicks: 871 
 
Vanaf 28 maart nieuwe toerit Laan Corpus den Hoorn naar Ring Zuid open 
Bericht | Datum: 24 maart 2022 | Bereik: 7. 757 | Clicks: 427 
 
Grote nachtafsluitingen Ring Zuid en A28 dit weekend 
Bericht | Datum: 24 maart 2022 | Bereik: 7.678 | Clicks: 387 
 
Maandag start fase 5. Banden op spannings-actie P+R  
Bericht | Datum: 25 maart 2022 | Bereik: 6.048 | Clicks: 35  
 

AANPAK RING ZUID & COMBINATIE HEREPOORT 

WAT HEBBEN WE GEDAAN, WAT GAAN WE DOEN EN HOE ZIET HET ERUIT? 
 
Er zijn beelden, teksten en veel vragen & antwoorden te vinden op de website van www.aanpakringzuid.nl  
De highlights van deze week: 
 
Voortgang Aanpak Ring Zuid en Operatie Julianaplein in ‘sloop’ 
Sloop Papiermolentunnel via webcam te volgen - Website Aanpakringzuid 
 
Voortgang Aanpak Ring Zuid en Operatie Julianaplein in ‘opbouw’ 
Video: noordzijde nieuw viaduct over Paterswoldseweg geopend - Website Aanpakringzuid 
 
Voortgang Aanpak Ring Zuid en Operatie Julianaplein in definitieve oplevering:  
Video: opening nieuwe oprit vanaf Laan Corpus den Hoorn richting Julianaplein - Website 
Aanpakringzuid 
 
  

 

https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/265293929124312
https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/269350392051999
https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/266079732379065
https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/266010155719356
https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/266681285652243
http://www.aanpakringzuid.nl/
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/03/sloop-papiermolentunnel-via-webcam-volgen/
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/03/video-noordzijde-nieuw-viaduct-paterswoldseweg/
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/03/video-opening-nieuwe-oprit-vanaf-laan-corpus-den/
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/03/video-opening-nieuwe-oprit-vanaf-laan-corpus-den/
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CONTACTINFO EN WEBSITES 
Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie?  

CONTACTINFO 

VRAGEN/KLACHTEN 
loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl  
050 - 367 89 89 

PERSVRAGEN 
O ver werkzaamheden en project: Aanpak Ring Zuid 
Kirsten Smit 
06 - 83 600 754 
kirsten.smit@rws.nl 
 
O ver bereikbaarheid: Groningen Bereikbaar 
Ingeborg Schroor - van Loenen 
050 - 316 43 70 
i.schroor@groningenbereikbaar.nl  

MEER INFORMATIE 

VERKEERSHINDER ROND JULIANAPLEIN 
Kijk op www.operatiejulianaplein.nl.  

ACTUELE VERKEERSINFORMATIE EN AFSLUITINGEN 
Kijk op www.groningenbereikbaar.nl.   

WERKZAAMHEDEN 
Kijk op www.aanpakringzuid.nl.  

REIS- EN ROUTEVRAGEN VIA ASK&GO 
Kijk op www.groningenbereikbaar.nl/routeadvies.  
  

mailto:loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
mailto:kirsten.smit@rws.nl
mailto:i.schroor@groningenbereikbaar.nl
http://www.operatiejulianaplein.nl/
http://www.groningenbereikbaar.nl/
http://www.aanpakringzuid.nl/
http://www.groningenbereikbaar.nl/routeadvies
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BEELDMATERIAAL 
 

FOTO'S GRONINGEN BEREIKBAAR: 
 

 

 

BAND-OP-SPANNINGSACTIE OP DE P+R EN 
BLOEMETJES VAN GASTVRIJ GRONINGEN 
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GASTVRIJ GRONINGEN DEELT BLOEMETJES UIT 
BIJ WIJKWINKELCENTRA GRONINGEN-ZUID 
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BEELDEN AANPAK RING ZUID: 
 

 
 

 

HET JULIANAPLEIN NU 

ZUIDELIJKE RINGWEG TER HOOGTE 
VAN DE PAPIERMOLENTUNNEL 
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FIETSTUNNEL 
VONDELLAAN/BRAILLEWEG 
IN AANBOUW 

ASSEN-GRONINGEN 
RIJDT NU SOEPEL 
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