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OPERATIE JULIANAPLEIN 
11 FEB - 9 MEI 
 

INLEIDING 
In deze wekelijkse update informeren we over de periode 20 tot en met 26 april van Operatie Julianaplein. We kijken 
terug op de vierde en deels vijfde week van fase 5. Ook geven we een stand van zaken over de werkzaamheden. 
 

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.  
 

VOLGENDE FASE: 
Fase 6 is de laatste fase van Operatie Julianaplein en 
duurt van 6 tot 9 mei. Het volledige Julianaplein is dit 
weekend afgesloten. Vanaf maandag 9 mei 6.00 uur is 
het tijdelijke Julianaplein in gebruik.  
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VOORTGANG WERKZAAMHEDEN 
AANPAK RING ZUID & COMBINATIE HEREPOORT 

WERKZAAMHEDEN WEEK 16 
Sinds maandag 28 maart is Operatie Julianaplein in fase 5. Deze fase duurt nog anderhalf week, namelijk tot 6 mei. 
In deze fase leggen we de laatste hand aan het maken van de tijdelijke T-kruising die we dan voor het gemak ‘het 
tijdelijke Julianaplein’ noemen. 
 

VORIGE WEEK 
Vorige week hebben we op de nieuwe Papiermolentunnel laag voor laag grond opgebouwd. Ook brachten we bij de 
zuidzijde van de tunnel gewapende grond aan. In de eindsituatie rijdt hier het verkeer vanaf Hoogezand richting 
Drachten overheen.  
 

DEZE WEEK 
Deze week brengen we nog meer tijdelijke gewapende grond aan om de Papiermolentunnel af te kunnen bouwen. 
Daarna brengen we alle grond terug rondom de uitgegraven tunnel. De weg over de (nu lagere) Papiermolentunnel 
moet uiteindelijk weer op een hoogte komen die aansluit bij de tijdelijke splitsing en de weg waar nu het verkeer 
Assen-Drachten en vv overheen rijdt. 
 

KOMENDE WEEK 
De laatste week gebruiken we om bijvoorbeeld hemelwaterafvoer aan te brengen. Ook sluiten we dan de nieuwe 
weg die over de Papiermolentunnel is aangelegd, aan op de weg Assen-Drachten. Net als de aansluiting van de 
tijdelijke T richting de bypass van de verdiepte ligging. Tot slot moet uiteraard fundering, asfalt, markering en 
barriers worden aangebracht.  
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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 13 t/m dinsdag 19 april). 
 

FASE 5: 28 MAART - 6 MEI 
Maandag 28 maart 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? 
Het verkeersbeeld is vergelijkbaar met de week hiervoor: stabiel, met de 
bekende drukke spitsen. Tijdens de ochtend- en avondspits is het druk 
aan met name de westkant van Groningen, het Emmaviaduct, de Stationsweg en de toegangswegen naar de stad. 
Het doseren bij de verkeerslichten bij het Emmaviaduct en de Stationsweg heeft geleid tot minder vertraging bij het 
OV.  
 
Dinsdagmiddag kantelde een vrachtwagen op de aansluiting van Ring Noord op Ring West. Dit veroorzaakte tijdens 
de avondspits vertragingen op de Noordelijke en Oostelijke ringweg en ook op het onderliggend weggennet. 
Weggebruikers konden vanaf de Noordelijke ringweg alleen recht doorrijden richting Zuidhorn (N355). Via de digitale 
bebording (Drips) werden automobilisten geïnformeerd. Verkeer richting Assen werd geadviseerd om via de N33 te 
reizen. Omstreeks 22.00 uur werd de weg vrijgegeven. 

VERKEERSINTENSITEIT 
De benodigde 20% mobiliteitsreductie wordt net als voorgaande weken in fase 5 niet op alle dagen behaald. Het 
blijft op dezelfde plekken drukker dan in eerdere fases van Operatie Julianaplein. We zien geen nieuwe knelpunten 
ontstaan.  
 
Actuele verkeerscijfers zijn ook te vinden op de site van Groningen Bereikbaar: 
https://www.groningenbereikbaar.nl/cijfers-resultaten/actuele-verkeerscijfers. 
 
 
 
 
 

PAK DE FIETS  
• Het fietsverkeer in de binnenstad blijft toenemen. 
• Afgelopen week telden we 20.100 fietsers op een gemiddelde werkdag in de 

Brugstraat. Vorige week waren dat er 19.200. 
 

 
 
 

https://www.groningenbereikbaar.nl/cijfers-resultaten/actuele-verkeerscijfers
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NEEM BUS OF TREIN • Het aantal busreizigers is met zo'n 4% toegenomen ten opzichte van de 
voorgaande week. 

 

 
 
 

GEBRUIK EEN P+R • Ook het gebruik van de P+R-terreinen is met 2% toegenomen ten opzichte 
van vorige week.  

 
 
 

KOMENDE WEEK 
Fase 5 duurt in totaal zes weken lang. Er zijn de komende week geen andere afsluitingen gepland. De meivakantie, 
de stille tocht op 4 mei en het bevrijdingsfestival 5 mei leiden tot gewijzigde verkeerstromen. Waar nodig en waar 
mogelijk treffen we ook dan aanvullende 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.  
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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 
 

Bij het Loket Verkeer & 
Werkzaamheden van de gemeente 
Groningen zijn de afgelopen week 
32 vragen via de telefoon binnen 
gekomen en 9 via de e-mail.  

Er zijn via social media 12 vragen, 
meldingen of signalen bij ons 
binnengekomen waar we op 
moesten reageren. In totaal 
kwamen er 73 reacties binnen op 
onze berichten. 
 

Nieuwe cijfers over het gebruik van 
Ask&Go volgen volgende week.  

 
 

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:   
 
Vrijdag 6 mei start de laatste fase van Operatie Julianaplein  
Bericht | Datum: 25 april 2022 | Bereik: 5.920 | Clicks: 277 
 
FC Groningen speelt zondag thuis. Kom op de fiets.  
Bericht | Datum: 20 april 2022 | Bereik: 4.714 | Clicks: 66 
 
Ga jij morgen naar Koningsdag in Groningen? Ons advies: ga te voet, pak de fiets, reis met ov 
Bericht | Datum: 26 april 2022 | Bereik: 2.876 | Clicks: 13 
 
Met bus of trein reis je snel en comfortabel naar je bestemming. Profiteer van 40% korting.  
Bericht | Datum: 20 april 2022 | Bereik: 2.827 | Clicks: 13 
 
Kom zondag op de fiets naar FC Groningen en win mooie prijzen. 
Bericht | Datum: 22 april 2022 | Bereik: 2.693 | Clicks: 56 
 

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:   
 
Aanpak Ring Zuid-mensen achter het project 
Voorman-timmerman Wilco Gustin: "Als het Vrijheidsplein klaar is, laat ik mijn gezin zien wat 
we hier gebouwd hebben" - Website Aanpakringzuid 
 
Aanpak Ring Zuid – verdiepte ligging vorderingen in beeld 
Uithijsen stempels verdiepte ligging | 19 april 2022 | Foto's: Raymond Bos - Website 
Aanpakringzuid 
 
  

https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/286495400337498
https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/283435427310162
https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/287114740275564
https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/283475760639462
https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/videos/3297241650531437/
http://www.aanpakringzuid.nl/
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/verhalen/loop-dag-mee/voorman-timmerman-wilco-gustin-vrijheidsplein/
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/verhalen/loop-dag-mee/voorman-timmerman-wilco-gustin-vrijheidsplein/
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/foto/2022/04/uithijsen-stempels-verdiepte-ligging-19-april-2022/
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/foto/2022/04/uithijsen-stempels-verdiepte-ligging-19-april-2022/
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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: 

 

 

VIP-FIETSENSTALLING BIJ FC 
GRONINGEN. UITDEEL- EN 
WINACTIE VOOR SUPPORTERS. 
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BEELDEN AANPAK RING ZUID: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN DE TOEKOMSTIGE ‘TUNNEL’ ZATEN EEN TIJDLANG 
STEMPELS DIE DE WANDEN STABILITEIT EN TIJD MOESTEN 
GEVEN OM TE ZETTEN. NA EEN TIJD KUNNEN ZE ERUIT, 
ZOALS OP DEZE FOTO VAN RAYMOND BOS TE ZIEN IS. 

 


	inleiding
	VOLGENDE FASE:
	HUIDIGE FASE:
	Voortgang werkzaamheden
	Aanpak Ring zuid & combinatie herepoort
	Werkzaamheden week 16

	verkeersdrukte
	GRONINGEN BEREIKBAAR
	Fase 5: 28 maart - 6 mei
	Wat is het verkeersbeeld?
	Verkeersintensiteit
	komende week


	Omgevingsanalyse highlights
	GRONINGEN BEREIKBAAR
	MELDINGEN over Operatie Julianaplein

	operatie julianaplein ONLINe
	top 5 berichtgeving groningen bereikbaar over operatie julianaplein

	Aanpak Ring zuid & combinatie herepoort
	Wat hebben we gedaan, wat gaan we doen en hoe ziet het eruit?


	ASK&GO
	SOCIAL MEDIA
	E-MAIL EN TELEFOON
	contactinfo en websites
	contactINFO
	Vragen/klachten
	persvragen

	meer informatie
	verkeershinder rond julianaplein
	Actuele verkeersinformatie en afsluitingen
	werkzaamheden
	REis- en routevragen via Ask&GO


	BEELDMATERIAAL
	Foto's GRONINGEN BEREIKBAAR:
	BEELDEN AANPAK RING ZUID:

	VIP-FIETSENSTALLING BIJ FC GRONINGEN. UITDEEL- EN WINACTIE VOOR SUPPORTERS.
	In de toekomstige ‘tunnel’ zaten een tijdlang stempels die de wanden stabiliteit en tijd moesten geven om te zetten. Na een tijd kunnen ze eruit, zoals op deze foto van Raymond Bos te zien is.

