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OPERATIE JULIANAPLEIN 
11 FEB - 9 MEI 
 

INLEIDING 
In deze laatste wekelijkse update informeren we over de periode 4 tot en met 9 mei van Operatie Julianaplein. We 
kijken terug op het einde van fase 5 en op de weekendstremming van het volledige Julianaplein in fase 6. 
 

VORIGE FASE: 
Fase 5 duurde van 28 maart t/m 6 mei. Het oostelijke 
deel van het Julianaplein was afgesloten. Verkeer 
vanuit en richting Hoogezand kon niet via het 
Julianaplein. Verkeer tussen de richtingen Drachten en 
Assen kon wel via de tijdelijke weg.  
 

LAATSTE FASE: 
Fase 6 was de laatste fase van Operatie Julianaplein 
en duurde van 6 tot 9 mei. Het volledige Julianaplein 
was dit weekend afgesloten. Sinds 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 18 
 

VORIGE WEEK 
Vorige week hebben we gebruikt voor de afronding van het tijdelijke Julianaplein. Zo hebben we een 
hemelwaterafvoer aangebracht. Ook hebben we het nieuwe asfalt over de Papiermolentunnel aangesloten op de 
weg Assen-Drachten, waarmee de tijdelijke T-kruising ontstond. Verder hebben we op het nieuwe asfalt markering 
aangebracht en barriers geplaatst (lage muurtjes). 
 

DEZE WEEK 
Afgelopen weekend hebben we de werkzaamheden afgerond. We hebben de nieuwe verkeerslichten ingeregeld en 
getest. Op de tijdelijke T-kruising brengen we de definitieve belijning aangebracht. Tot slot hebben we gecontroleerd 
of alles veilig is. Op maandagochtend 6.00 uur is het tijdelijke Julianaplein in gebruik genomen. 
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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 4 mei t/m maandag 9 mei). 
 

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

WAT IS HET VERKEERSBEELD? 
Het verkeersbeeld was niet anders dan in de weken hiervoor.  

VERKEERSINTENSITEIT 
De benodigde mobiliteitsreductie van 20% werd afgelopen week op werkdagen net behaald. 

 
 
FASE 6: 6 - 9 MEI 
In het weekend van 6 tot 9 mei was de laatste fase van Operatie 
Julianaplein. Het Julianaplein was in alle richtingen (Hoogezand  
Assen, Drachten  Assen en Hoogezand  Drachten) afgesloten. 

WAT IS HET VERKEERSBEELD?  
Het verkeer van en naar de stad was in aantal vergelijkbaar met in 
andere weekenden tijdens operatie Julianaplein. Wel wist het zich in tijd 
en ruimte goed te spreiden over de stad. Vooral de afname van verkeer op de A28 en veel wegen in de stad was 
opvallend. Daardoor bleven onoverkomelijke verkeerssituaties uit. Voor een deel kwam dat ongetwijfeld door de 
meivakantie, maar de medewerking van de Groningers en de mensen die van buiten Groningen naar de stad 
moesten, heeft daar zeer zeker aan bijgedragen.  

VERKEERSINTENSITEIT 
De verkeersintensiteit van en naar de stad was in het weekend vergelijkbaar met andere weekenden tijdens de 
operatie. De hoeveelheid verkeer in de stad lag wel lager dan in andere weekenden. Ondanks dat het knooppunt in 
alle richtingen was afgesloten, was de verkeershinder in de stad minder dan in een normaal weekend vóór Operatie 
Julianaplein. 
 
Actuele verkeerscijfers zijn ook te vinden op de site van Groningen Bereikbaar: 
https://www.groningenbereikbaar.nl/cijfers-resultaten/actuele-verkeerscijfers. 
 
 
 
 
 

https://www.groningenbereikbaar.nl/cijfers-resultaten/actuele-verkeerscijfers
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PAK DE FIETS 

 
• Het fietsverkeer in de binnenstad is gelijk gebleven aan voorgaande week. 

 

 
 
 

NEEM BUS OF TREIN • Het aantal busreizigers laat een daling zien ten opzichte van de week ervoor. 
 

 
 
 

GEBRUIK EEN P+R • Vanwege een storing in het P+R-telsysteem hebben we onvoldoende data 
om betrouwbare uitspraken te doen over het P+R-gebruik van afgelopen 
week. 

  

 
 
 

KOMENDE WEEK 
Operatie Julianaplein is afgerond en hiermee komt een einde aan deze wekelijkse updates. Er wordt echter nog 
volop gewerkt aan Ring Zuid. Houd de website van Groningen Bereikbaar in de gaten voor het laatste nieuws over 
stremmingen en wegafsluitingen en check de actuele verkeersinformatie voor vertrek.  
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OMGEVINGSANALYSE HIGHLIGHTS 
GRONINGEN BEREIKBAAR 

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

E-MAIL EN TELEFOON 
 

SOCIAL MEDIA 
 

ASK&GO 
 

Bij het Loket Verkeer & 
Werkzaamheden van de gemeente 
Groningen zijn woensdag en vrijdag 
18 vragen via de telefoon binnen 
gekomen en 9 via de e-mail.  

Er zijn via social media 30 vragen, 
meldingen of signalen bij ons 
binnengekomen waar we op 
moesten reageren. In totaal 
kwamen er 224 reacties binnen op 
onze berichten. 

Ask&Go heeft van 4 tot en met 9 
mei 228 reis- en routevragen 
beantwoord.  

In totaal zijn er tijdens Operatie 
Julianaplein bij het Loket Verkeer & 
Werkzaamheden van de gemeente 
Groningen 588 vragen via telefoon 
binnengekomen en 263 via de e-
mail. 

In totaal zijn er via social media  
1811 reacties binnengekomen, 
waarbij er op 312 vragen, 
meldingen of signalen gereageerd 
is. 
 

In totaal heeft Ask&GO in de 
periode 4 februari t/m 9 mei 5390 
reis- en routevragen beantwoord. 

 
 

OPERATIE JULIANAPLEIN ONLINE         
 Deze keer over de gehele periode (11 februari - 9 mei):  
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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:   
 
Operatie Julianaplein is klaar (video) 
Bericht | Datum: 9 mei 2022 | Bereik: 11.719 | Clicks: 1.514 | Weergaven: 4.786 
 
Operatie Julianaplein fase 6. Pak dit weekend extra voordelig bus of trein 
Bericht | Datum: 4 mei 2022 | Bereik: 7.737 | Clicks: 398 
 
Vanavond start de laatste fase van Operatie Julianaplein. Reis met fiets, OV of via P+R. 
Bericht | Datum: 6 mei 2022 | Bereik: 5.625 | Clicks: 215 
 
Vrijdag 6 mei om 20.00 uur start de zesde en laatste fase. Julianaplein volledig afgesloten. 
Bericht | Datum: 4 mei 2022 | Bereik: 5.430 | Clicks: 140 
 
Morgen op pad voor Moederdag? Let op: Julianaplein is in alle richtingen afgesloten. 
Bericht | Datum: 7 mei 2022 | Bereik: 4.188 | Clicks: 16 
 
 

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.  
 
Video: terugblik op een-na-laatste fase en vooruitblik op laatste fase Operatie Julianaplein 
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/05/video-we-gedaan-fase-5-we-fase-6-
operatie/ 
 
Tijdelijke Julianaplein open voor verkeer 
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/05/tijdelijke-julianaplein-open-verkeer/ 
 
Video: uitgevoerde werkzaamheden in oost tijdens afsluiting Julianaplein 
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/05/video-werkzaamheden-oost-tijdens/ 
 

  

https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/296088036044901
https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/293246522995719
https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/293966396257065
https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/292478283072543
https://www.facebook.com/GroningenBereikbaar/posts/294759566177748
http://www.aanpakringzuid.nl/
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/05/video-we-gedaan-fase-5-we-fase-6-operatie/
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/05/video-we-gedaan-fase-5-we-fase-6-operatie/
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/05/tijdelijke-julianaplein-open-verkeer/
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/05/video-werkzaamheden-oost-tijdens/
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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 
BEELDEN AANPAK RING ZUID: 
 

  
 
 
 

 
  

HET ASFALTEREN VAN DE VERBINDING TUSSEN ASSEN EN 
HOOGEZAND. FOTO: RAYMOND BOS. 

 

DE DEFINITIEVE BELIJNING WORDT AANGEBRACHT. 
FOTO: RAYMOND BOS 

 



WEKELIJKSE UPDATE - OPERATIE JULIANAPLEIN  11 mei 2022 
 

 
 
 
OPERATIE JULIANAPLEIN 
11 FEB - 9 MEI 
 

 
 
 
 

MAANDAGOCHTEND: HET TIJDELIJKE JULIANAPLEIN 
WACHT OP DE EERSTE AUTO’S.  FOTO: RAYMOND BOS 

 


	inleiding
	LAATSTE FASE:
	VORIGE FASE:
	Voortgang werkzaamheden
	Aanpak Ring zuid & combinatie herepoort
	Werkzaamheden week 18

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

	Fase 6: 6 - 9 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
	BEELDEN AANPAK RING ZUID:

	het asfalteren van de verbinding tussen assen en hoogezand. Foto: Raymond Bos.
	De definitieve belijning wordt aangebracht. foto: raymond bos
	maandagochtend: het tijdelijke julianaplein wacht op de eerste auto’s.  foto: raymond bos

