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OPERATIE JULIANAPLEIN 

11 FEB - 9 MEI 

 

INLEIDING 
In deze wekelijkse update informeren we over de periode 27 april tot en met 3 mei van Operatie Julianaplein. We 

kijken terug op de vijfde en deels zesde en laatste week van fase 5. Ook geven we een stand van zaken over de 

werkzaamheden. We blikken vooruit op de laatste fase: fase 6. 

 

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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OPERATIE JULIANAPLEIN 

11 FEB - 9 MEI 

 

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN 
AANPAK RING ZUID & COMBINATIE HEREPOORT 

WERKZAAMHEDEN WEEK 17 

 

VORIGE WEEK 
Vorige week hebben we tijdelijke gewapende grond aangebracht om de Papiermolentunnel af te kunnen bouwen. 

Daarna hebben we alle grond rondom de uitgegraven tunnel teruggebracht. De weg over de (nu lagere) 

Papiermolentunnel hebben we op de juiste hoogte gebracht zodat we deze kunnen aansluiten op de overige 

wegen. 

 

DEZE WEEK 
Deze laatste week gebruiken we voor de afronding van het tijdelijke Julianaplein. Zo brengen we bijvoorbeeld 

hemelwaterafvoer aan. Ook sluiten we het nieuwe asfalt over de Papiermolentunnel aan op de weg Assen-

Drachten, zodat de tijdelijke T-kruising ontstaat. Verder brengen we op het nieuwe asfalt markering aan en 

plaatsen we barriers (lage muurtjes). 

 

KOMENDE WEEK 
Dit weekend regelen we de nieuwe verkeerslichten in en testen we of alles goed werkt. Op de tijdelijke T-kruising 

brengen we de definitieve belijning aan. Tot slot controleren we of alles veilig is. Op maandagochtend 6.00 uur 

nemen we het tijdelijke Julianaplein in gebruik. 
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OPERATIE JULIANAPLEIN 

11 FEB - 9 MEI 

 

VERKEERSDRUKTE 
GRONINGEN BEREIKBAAR 

Hoe was de situatie op de weg? Reden er daadwerkelijk minder auto's? We blikken terug op de afgelopen week 

(woensdag 27 april t/m dinsdag 3 mei). 

 

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 niet anders dan in de weken hiervoor.  

VERKEERSINTENSITEIT 
Ook de verkeersintensiteit is vergelijkbaar met de weken hiervoor. De benodigde 20% mobiliteitsreductie wordt 

ook deze week niet op alle dagen gehaald.  

 

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 blijft op hetzelfde niveau als afgelopen week. 

 We telden wederom ruim 20.000 fietsers op een gemiddelde werkdag in de 

Brugstraat.  

 

 
 

 

NEEM BUS OF TREIN  Het aantal busreizigers is met zo'n 15% afgenomen. Dit is conform 

verwachting gezien Koningsdag en de start van de meivakantie. 

 Op Koningsdag werden er uitzonderlijk veel losse buskaarten verkocht. Dit 

is nog niet in de telling meegenomen en de daadwerkelijke daling van het 

aantal busreizigers zal daardoor kleiner zijn.  
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OPERATIE JULIANAPLEIN 

11 FEB - 9 MEI 

 

 

 

GEBRUIK EEN P+R  Het P+R-gebruik is toegenomen ten opzichte van afgelopen week.  

  

 
 

 

KOMENDE WEEK 
Komende week is de laatste fasewisseling. Fase 5 duurt nog tot vrijdag 6 mei 20.00 uur en dan start fase 6. In 

fase 6 is het Julianaplein een weekend lang volledig afgesloten. Naar verwachting heeft dit ernstige 

verkeershinder tot gevolg in en rondom Groningen. We roepen op om tijdens dit weekend de auto zoveel mogelijk 

te laten staan en met de fiets of het OV te reizen. Lees meer: https://www.groningenbereikbaar.nl/nieuws/fase-6-

van-operatie-julianaplein-dit-weekend.  

 

De meivakantie, de stille tocht op 4 mei en het bevrijdingsfestival op 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.  

 

Komend weekend rijden er vanaf zaterdag 7 mei bussen in plaats van treinen tussen Assen en Meppel. Vanwege 

de werkzaamheden aan het Julianaplein rijden de treinen nog wel tussen Assen en Groningen. Van dinsdag 10 

mei (dus na Operatie Julianaplein) t/m 19 mei rijden er op het hele traject Groningen-Meppel bussen in plaats van 

treinen. Lees meer: https://www.groningenbereikbaar.nl/nieuws/werkzaamheden-aan-het-spoor-in-mei.    
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OPERATIE JULIANAPLEIN 

11 FEB - 9 MEI 

 

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 

18 vragen via de telefoon binnen 

gekomen en 10 via de e-mail.  

Er is via social media 1 vraag, 

meldingen of signalen bij ons 

binnengekomen waar we op 

moesten reageren. In totaal 

kwamen er 40 reacties binnen op 

onze berichten. 

 

Ask&Go heeft in de afgelopen twee 

weken 334 reis- en routevragen 

beantwoord.  

 

 

OPERATIE JULIANAPLEIN ONLINE         
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OPERATIE JULIANAPLEIN 

11 FEB - 9 MEI 

 

TOP 5 BERICHTGEVING GRONINGEN BEREIKBAAR OVER OPERATIE JULIANAPLEIN 
Vanwege de vakantieperiode is er afgelopen week weinig gedeeld via Facebook. Vanaf vandaag wordt er in de 

communicatie extra aandacht geschonken aan komend weekend.  

 

Hoe ziet het tijdelijke Julianaplein er straks uit? (bericht ARZ) 

Bericht | Datum: 28 april 2022 | Bereik: 8.129 | Clicks: 1.904 

 

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.  

 

Er zijn geen actuele artikelen.  
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OPERATIE JULIANAPLEIN 

11 FEB - 9 MEI 

 

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 
Over werkzaamheden en project: Aanpak Ring Zuid 

Kirsten Smit 

06 - 83 600 754 

kirsten.smit@rws.nl 

 

Over 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.  
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BEELDMATERIAAL 

BEELDEN AANPAK RING ZUID: 
 

  
 

 

 

 

DE TIJDELIJKE GEWAPENDE GROND BIJ DE 
PAPIERMOLENTUNNEL (24 APRIL). FOTO: RAYMOND BOS. 

DE ACTUELE SITUATIE BIJ DE PAPIERMOLENTUNNEL (3 
MEI). FOTO: WEBCAM AANPAK RING ZUID. 


