
ONDERWEG NAAR EEN 
NIEUW JULIANAPLEIN 
EEN MEGA KLUS!  
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Het Julianaplein is de grootste 
en drukste kruising van Noord-
Nederland. In de spits staan 
hier regelmatig files. Om dit 
verkeersprobleem op te lossen, 
wordt de kruising compleet 
omgebouwd. Een megaklus! 
Zo ontstaat het grootste 
ongelijkvloerse verkeersknoop-
punt van Noord-Nederland. 

Het nieuwe Julianaplein is in 2024 
klaar. Voor het zover is, leggen we 
eerst een tijdelijk Julianaplein aan, 
iets ten zuiden van de huidige 
kruising. We hebben dan alle ruimte 
om veilig, vlot en minder vaak ‘s 
nachts te bouwen aan het nieuwe 

Julianaplein. Het verkeer maakt 
ondertussen gebruik van de tijdelijke 
kruising en ervaart hierdoor weinig 
overlast. Groningen blijft dus open 
tijdens de ombouw. Het tijdelijke 
verkeersplein blijft enkele jaren 
liggen: zolang de bouw van het 
nieuwe Julianaplein duurt.

De aanleg van het tijdelijke 
Julianaplein zorgt wél korte tijd 
voor veel overlast. Zowel voor het 
verkeer als voor omwonenden. De 
ingrijpende werkzaamheden staan dit 
voorjaar gepland. In deze brochure 
lees je wat we gaan doen, wat het 
voor jou betekent en met welke 
overlast je rekening kan houden.

Tijdelijk Julianaplein vanaf mei 2022
De bouw van het tijdelijke Julianaplein duurt 
13 weken en staat gepland van 11 februari 
tot 9 mei 2022. Tijdens de bouw leggen we 
tijdelijke wegen aan, een tijdelijke brug en 
plaatsen we verkeerslichten om het verkeer 
te kunnen regelen. 

De bouw van het tijdelijke Julianaplein zorgt 
voor grote verkeershinder. Automobilisten 
rijden eerst zes weken via de westelijke 
ringweg en daarna zes weken via de 
oostelijke ringweg. Ook omwonenden 
merken de werkzaamheden. Bijvoorbeeld 
door geluidsoverlast en meer (bouw)
verkeer door de wijken. Bovendien gaan de 
werkzaamheden 24 uur per dag en soms ook 
in het weekend door.

ONDERWEG NAAR EEN 
NIEUW JULIANAPLEIN

HET NIEUWE JULIANAPLEIN
Hoe ziet het nieuwe Julianaplein 

er straks uit? Het plein wordt 
ongelijkvloers en krijgt maar 
liefst drie verdiepingen. Elke 

verkeersrichting krijgt zijn eigen 
rijbaan, boven elkaar. De hoogste 
rijbaan ligt op 10 meter hoogte. 
Dat is ruim 3 meter hoger dan 
nu. We bouwen een vaste brug 

over het Noord-Willemskanaal en 
verwijderen de verkeerslichten. 

Na de ombouw van het 
Julianaplein kan het verkeer uit 

alle richtingen grotendeels zonder 
oponthoud doorrijden.
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HOE ZIET HET TIJDELIJKE 
JULIANAPLEIN ER UIT?

We sluiten het tijdelijke 
Julianaplein op drie plekken aan 
op de bestaande wegen richting 
Drachten, Hoogezand en Assen. 
Het verkeer van en naar het 
centrum rijdt via de Brailleweg.

Brailleweg
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Voor de bouw van het tijdelijke Julianaplein voeren we 
de komende maanden verschillende werkzaamheden 
uit. Hieronder een beknopt overzicht.

NOORDZIJDE JULIANAPLEIN
Aan de noordzijde slopen we de verbinding tussen het Emmaviaduct 
en het bestaande Julianaplein. De ruimte die vrijkomt gebruiken we als 
bouwplaats en als bouwroute naar het tijdelijke Julianaplein. We leggen 
fundering en asfalt aan en plaatsen barriers. Zodra het verkeer over het 
tijdelijke Julianaplein rijdt, starten we aan de noordzijde met de bouw 
van het nieuwe Julianaplein.

ZUIDWESTZIJDE JULIANAPLEIN
Tot februari 2022 werken we hier aan de bouw van een tijdelijke weg en een tijdelijke brug 
over het Noord- Willemskanaal. Daarnaast hogen we de grond op met zand en EPS, een 
soort piepschuim blokken. Is de brug klaar en de grond opgehoogd? Dan asfalteren we de 
tijdelijke weg, brengen we belijning aan en plaatsen we barriers en geluidschermen.

ZUIDOOSTZIJDE JULIANAPLEIN
Ook aan de zuidoostzijde bouwen we een tijdelijke weg. We hogen de grond op met zand 
en EPS. Verder verwijderen we het oude asfalt. Is dit klaar, dan kunnen we de tijdelijke weg 
asfalteren, belijning aanbrengen en geluidschermen plaatsen.

BIJNA KLAAR...
In het weekend van 6 tot 9 mei 2022 is het Julianaplein afgesloten voor alle verkeer.  
We brengen de laatste lijnen op de weg aan, plaatsen verkeersborden en verkeerslichten.  
Vanaf 9 mei is het tijdelijke Julianaplein open voor gebruik. 

MEER WETEN?
Kijk op: www.aanpakringzuid.nl/tijdelijkjulianaplein.

WAT GAAN WE
PRECIES DOEN?

Stapels EPS vormen de basis 
van de tijdelijke wegen. Gebruik 
van EPS scheelt tijd en ruimte. 
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HOE BOUWEN WE  
HET TIJDELIJKE JULIANAPLEIN?

Een tijdelijk Julianaplein, waarom? 
Het toekomstige Julianaplein wordt ongelijkvloers. 
Zo zijn er straks geen verkeerslichten meer nodig 
en kan het verkeer goed doorrijden, een hele klus.

1
Omdat de ruimte beperkt is, bouwen 
we eerst een tijdelijk Julianaplein.  
Zo houden we Groningen bereikbaar. 
Hoe we dat doen, leg ik je uit!

Hier gebeurt het 
We gebruiken het tijdelijke 
kruispunt tot het nieuwe 
Julianaplein klaar is. Naar 
verwachting is dat eind 2024. 

2 We bouwen het tijdelijke 
Julianaplein aan de zuidzijde 
van het huidige Julianaplein. 

Stap 1: grond en EPS aanbrengen3

Op verschillende plekken hogen we de 
grond op met zand. Een beetje geduld 
is wel nodig… de grond moet namelijk 
6 maanden inzakken om het gewicht 
van de nieuwe weg te kunnen dragen. 

Op andere plaatsen hebben we niet 
voldoende tijd. Daarom gebruiken 
we hier piepschuimblokken (EPS). 
Superhandig, want hiermee bouwen 
we snel en recht omhoog.

Stap 2: bouw van de tijdelijke Julianabrug4

We brengen de palen in het  
Noord-Willemskanaal aan vanaf  
een ponton in het water.

Als het eerste dek ligt kunnen we vanaf daar  
met een telekraan de rest van de dekken plaatsen. 
In totaal zijn het er 25.

We beginnen met de 
onderbouw van de 
tijdelijke brug. Deze 
vervangt de huidige 
Julianabrug. We heien 
funderingspalen 
vanaf het water en 
het land in-in-innn.

Hierna zijn de 
brugdekken aan de 
beurt. Het eerste dek 
plaatsen we vanaf 
het land op de palen. 
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Stap 3: asfalteren van het tijdelijke kruispunt
De grond en de brug voor het tijdelijke Julianaplein  
liggen op hun plek. Tijd voor de volgende stap.

Stap 4: de opbouw van het tijdelijke kruispunt in fasen
We bouwen het tijdelijke kruispunt op in fasen. Zo kan het verkeer 
zoveel mogelijk linksom of rechtsom door blijven rijden.
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Alle data van de afsluitingen zetten we ruim van te voren online op aanpakringzuid.nl 

Voor het asfalteren moeten we 
regelmatig rijrichtingen afsluiten 
op het Julianaplein. Gelukkig 
hoeft het Julianaplein maar één 
weekend helemaal dicht. 

Nu komt de asfalt-
machine in actie. 
We brengen het 
asfalt aan in 
verschillende fasen. 
Zo sluit straks alles 
goed op elkaar aan. 

 In fase 3 gaan we verder met de 
rijbanen vanaf Drachten richting de  
A28 naar Assen. In fase 4 volgen de 
rijbanen van de A28 richting Drachten. 

In fase 1 starten we met de rijbanen 
op de A28 vanuit Assen richting 
Hoogezand. In fase 2 volgen de rijbanen 
van Hoogezand richting de A28.

Kijk, zo gaat  
het tijdelijke 
kruispunt 
eruitzien!

Bovendien zetten we 
de puntjes op de i, we 
brengen de belijning 
aan en plaatsen de 
verkeersborden en 
verkeerslichten.

In dit weekend gaan we de rijbanen 
vanaf Drachten naar Hoogezand en vanaf 
Hoogezand naar Drachten afmaken.

Het tijdelijke kruispunt is klaar!
Nu kunnen we het oude kruispunt verwijderen  
en het uiteindelijke Julianaplein gaan bouwen. 
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Stap 5: aansluiten tijdelijk kruispunt
Voordat we het tijdelijk kruispunt gaan gebruiken is 
het Julianaplein een heel weekend dicht voor verkeer. 

7
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De bouw van het tijdelijke Julianaplein zorgt voor veel verkeershinder op de 
ringwegen en in de zuidelijke stadswijken. Vanaf 11 februari tot en met 9 mei 
2022 is het Julianaplein soms volledig en regelmatig gedeeltelijk afgesloten 
voor verkeer. De langdurige stremmingen staan hier op de kaartjes aangegeven. 
Het meest ingrijpend is de volledige afsluiting van het Julianaplein in het weekend 
van 6 t/m 9 mei 2022. Lees meer over de werkzaamheden en de afsluitingen op 
www.aanpakringzuid.nl.
 

OMLEIDINGSROUTES
Tijdens de bouw van het tijdelijke Julianaplein maakt het verkeer gebruik van 
verschillende omleidingsroutes, vooral via de westelijke, noordelijke en oostelijke 
ringwegen. In een aantal wijken, zoals in Helpman, De Wijert en Corpus den Hoorn, 
passen we de verkeerssituatie aan. Zo leiden we het verkeer in goede banen en 
blijft Groningen bereikbaar. Een volledig overzicht van alle omleidingsroutes en 
verkeersmaatregelen staat op www.groningenbereikbaar.nl/julianaplein.

ERNSTIGE VERKEERSHINDER TUSSEN 
11 FEBRUARI EN 9 MEI 2022
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FEITEN EN CIJFERS
BOUW TIJDELIJK JULIANAPLEIN

sloopfrezen
5.400 TON

asfalt
4.300 TON

22.000

16

gewapende grond
6.500 M³

manuren

inspectieputten

16.500
kopjes koffie

14

zand

125.000 M³

20.000 M³
EPS

We doen ons best om de overlast te beperken. Toch kunnen 
we het tijdelijke Julianaplein niet zonder hinder aanleggen. 
Wat kun je de komende periode verwachten?

WAT MERK JE VAN  
DE WERKZAAMHEDEN?

24/7 AAN HET WERK
We werken dag en nacht. Soms gaan de werkzaamheden ook in 
het weekend door. Bijvoorbeeld om verkeersstromen over nieuwe 
rijstroken te leiden en als het werk uitloopt. 

Direct op de hoogte bij uitloop van werkzaamheden? 
Meld je dan aan voor onze sms-service via 
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.

BOUWVERKEER EN BOUWPLAATSEN
Bouwverkeer voert materieel, machines en zand af 
en aan. Op sommige plekken rijdt het bouwverkeer 
over tijdelijke bouwwegen, in andere gebieden 
over de openbare weg. Op de Maaslaan komt een 
bouwterrein met tien bouwketen. Vanaf dit centrale 
punt begeleiden we alle bouwwerkzaamheden. 

GELUID
De sloopwerkzaamheden en de bouw van wegen 
zorgen voor geluidshinder. Niet alleen overdag,  
ook ‘s nachts. We proberen de werkzaamheden met 
de meeste geluidshinder overdag uit te voeren, 
maar dat lukt helaas niet altijd.
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MELD JE AAN VOOR  
DE SMS-SERVICE
Wil je als eerste op de hoogte zijn van 
bijzonderheden tijdens de bouw? Meld 
je dan aan voor onze sms-service via:
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.

MEER INFORMATIE

BEZOEK ONS PAVILJOEN RING ZUID

Op www.aanpakringzuid.nl vind je actuele informatie over de 
werkzaamheden en antwoorden op veel gestelde vragen.

In ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid vind je praktische informatie over de bouw 
en kun je al je vragen stellen. Verder kun je er de maquette van het project, impressies 
van de nieuwe ringweg en handige filmpjes bekijken. Je vindt Paviljoen Ring Zuid aan de 
Muntinglaan 2. Open van donderdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

CONTACT
Heb je vragen of klachten? Bel naar het Loket verkeer 
en werkzaamheden, telefoon: 050 367 89 89 
of mail naar info@aanpakringzuid.nl.

Volg ons via:
  facebook.com/aanpakringzuid

 @aanpakringzuid

 @aanpakringzuid


