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Beste bewoners,
U heeft er vast al iets over gehoord: Operatie Julianaplein. Vanaf 11 februari tot en met 9 mei 2022
bouwen we een tijdelijk Julianaplein, iets ten zuiden van het huidige Julianaplein. De aanleg van het
tijdelijke Julianaplein geeft veel verkeersoverlast in de wijken rondom de zuidelijke ringweg. In deze
brief leest u wat we gaan doen, waarom en wat dat voor u kan betekenen. Ook nodigen we u uit
voor een online informatiebijeenkomst op dinsdag 18 januari 2022.
Onderweg naar een nieuw Julianaplein
We bouwen aan het grootste verkeersknooppunt van Noord-Nederland: het nieuwe Julianaplein. Een
megaklus! We willen veilig en vlot bouwen terwijl het verkeer doorrijdt. Dat doen we door iets
zuidelijker een tijdelijk Julianaplein aan te leggen. Deze blijft twee jaar liggen. Op die manier is er
voldoende ruimte om het nieuwe Julianaplein grotendeels overdag te bouwen terwijl het verkeer
doorrijdt. Is het tijdelijke Julianaplein eenmaal klaar, dan kan het verkeer weer via de gebruikelijke
routes over de zuidelijke ringweg rijden. In de bijgesloten folder leest u hier meer over.
De aanleg van het tijdelijke Julianaplein zorgt vanaf februari 2022 drie maanden lang voor overlast in
de omgeving en voor ernstige verkeershinder op de weg.
Ernstige verkeershinder
Tijdens de bouw van het tijdelijke Julianaplein sluiten we het Julianaplein vaak gedeeltelijk en soms
helemaal af. Deze afsluitingen hebben grote gevolgen voor de stad Groningen. We verwachten
ernstige verkeershinder op de omleidingsroutes, maar ook op veel andere wegen in en rond de stad.
Om het verkeer door te laten stromen is het nodig dat er tussen februari en mei elke dag 80.000
minder auto's op de wegen in en rond Groningen rijden.

Om te voorkomen dat de stad Groningen in die periode vastloopt, bijvoorbeeld met verkeer dat zich
niet aan de omleidingsroutes houdt, krijgt iedereen het dringende advies zoveel mogelijk thuis te
werken, met het openbaar vervoer te reizen of op de fiets te gaan. Het verkeer dat er nog wel rijdt,
wordt verwezen naar de P+R-terreinen en omgeleid via de ringwegen en andere rijks- en provinciale
wegen. Alleen in uitzonderingsgevallen zijn er omleidingsroutes over gemeentelijke wegen.
Desondanks verwachten we dat het in die periode in de wijken drukker is dan normaal. Meer verkeer
is helaas niet te voorkomen omdat de meeste automobilisten in de stad moeten zijn of vanuit de stad
zelf komen.
Tijdelijke maatregelen in Helpman
Om de toename van verkeersdrukte in de zuidelijke stadswijken tegen te gaan nemen we een flink
aantal maatregelen. In Helpman worden de Goeman Borgesiuslaan en de Helperzoomtunnel tijdelijk
eenrichtingsverkeer. De verkeerslichten bij de kruising Verlengde Hereweg – Goeman Borgesiuslaan
stellen we zo in dat er minder verkeer de Goeman Borgesiuslaan in kan rijden. Ook brengen we
verkeersdrempels aan in de Goeman Borgesiuslaan.
Online informatiebijeenkomst
We begrijpen dat de aanleg van het tijdelijke Julianaplein vragen oproept en zorgen geeft over de
verkeersdruk in uw wijk. We zijn hierover ook in gesprek met het Wijkcomité Helpman.
We nodigen u graag uit voor een digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 18 januari van 19.30 uur
tot 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over de werkzaamheden, de stremmingen
en de verkeersmaatregelen in de wijken. Ook is er voldoende gelegenheid om uw vragen te
beantwoorden. Aanmelden kan tot en met maandag 17 januari via www.aanpakringzuid.nl/helpman.
Meer informatie
Meer informatie over de bouw van het tijdelijke Julianaplein leest u op
www.aanpakringzuid.nl/tijdelijkjulianaplein. Meer weten over wat u kunt doen om de stad
bereikbaar te houden? Kijk dan op www.operatiejulianaplein.nl.
De bouw van het tijdelijke Julianaplein levert drie maanden flinke overlast op. Het is een zure appel
waar we met elkaar doorheen moeten op weg naar een nieuwe zuidelijke ringweg. Maar met elkaar:
bewoners, weggebruikers, werkgevers en bouwers zorgen we ervoor dat we ook deze klus gedaan
krijgen!
Met vriendelijke groet,
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