
EEN MEGA KLUS! 

ONDERWEG NAAR EEN NIEUW 
JULIANAPLEIN 



Onderwerpen 

5 van 8

• Voorstellen

• Bouw tijdelijk Julianaplein

• Werkzaamheden in de omgeving

• Verkeersmaatregelen

• Gevolgen voor de wijken

• Wat kunt u doen?

• Vragen?



BOUW TIJDELIJK JULIANAPLEIN



• Van kruising met verkeerslichten naar ongelijkvloers knooppunt (3 niveaus)
• Vervangen beweegbare brug door circa 3 m hogere vaste brug
• Vervangen fietstunnel Papiermolen door een nieuwe fietstunnel



Waarom een tijdelijk Julianaplein?
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• Bestaande wegen aansluiten op tijdelijke wegen

• Overbruggen van flinke hoogteverschillen (van 1 naar 3 niveaus)

• Overbruggen van Noord-Willemskanaal

• Aanbrengen damwanden en keerwanden (doorsnijden van bestaande en 
tijdelijke wegen)

• Bouw Papiermolentunnel (dwars door de zuidelijke ringweg)

• Vanwege bebouwing, Rijksmonument De Papiermolen, kabels en leidingen 
geen ruimte om verkeer langs de werkzaamheden te leiden

• Tijdelijk Julianaplein is de beste oplossing voor omwonenden en verkeer



Waarom een tijdelijk Julianaplein?
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• Zonder tijdelijk Julianaplein
• Langdurige (nachtelijke) hinder van bouwwerkzaamheden voor omwonenden;

• Grootschalige en langdurige stremmingen voor het verkeer.

• Met tijdelijk Julianaplein
• Merendeel van de werkzaamheden kan overdag; 

• Minder (nachtelijke) overlast voor omwonenden;

• Relatief korte maar hevige verkeershinder;

• Verkeerssituatie is zo’n twee jaar grotendeels gelijk (verkeer went aan situatie = veiliger).

• Aangetoond dat contracteis (twee rijstroken in beide richtingen open) teveel 
nadelen heeft



WERKZAAMHEDEN IN DE OMGEVING
SAMENVATTING



Werkzaamheden Julianaplein
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Deze werkzaamheden zijn 
nodig voor de aanleg van het 
tijdelijke Julianaplein. 

We starten in deze periode 
ook al met de ontmanteling 
van het huidige Julianaplein.



Werkzaamheden Papiermolentunnel

4 van 8

31 januari t/m 6 februari

• Verwijderen asbestleiding onder 
Papiermolentunnel

Vanaf 28 maart

• Start ontgraven Papiermolentunnel

• Uittrillen damwanden aan zuidzijde 
Papiermolentunnel

• Start sloop Papiermolentunnel

Vanaf 4 april

• Aanbrengen nieuwe fundering 
Papiermolentunnel

• Plaatsen prefab tunneldelen



Mogelijke hinder
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• Tijdens Operatie Julianaplein werken we 7 dagen per week
– Deels 16 uren per dag

– Deels 24 uur per dag 

• De werkzaamheden met veel geluidsoverlast, zoals bijvoorbeeld het uittrillen
van damwanden, zullen we zoveel mogelijk overdag doen.

• Geluid van asfaltfrezen

• Geluid van betonprikken

• Geluid van bouwverkeer

• Uittrillen damwanden

• Geluid van asfalt leggen

• Geluid van metaal op metaal bij bouw brug

• Nachtwerk



Hoofdroutes bouwverkeer
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Over de A28 en ter hoogte van de Vondellaan 
het bouwterrein op.

Over de A28 en via een deel van het tijdelijke Julianaplein, over 
de afrit Hereweg en dan via de oprit Hereweg en de bouwweg
bij de Maaslaan het bouwterrein op.



BOUW TIJDELIJK JULIANAPLEIN
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Bouw tijdelijk kruispunt

• We nemen het tijdelijk 
kruispunt in een periode 
van 13 weken in gebruik: 
11 februari vanaf 20.00 
uur tot 9 mei 2022 06.00 
uur.

• Dit doen we in fases; zodat 
het verkeer zoveel 
mogelijk linksom of 
rechtsom door kan blijven 
rijden.

• Alleen het laatste weekend 
is het kruispunt volledig 
dicht van  6 mei – 9 mei

• Hierna kunnen we met 
weinig verkeershinder het 
nieuwe Julianaplein 
bouwen. 



13-weken plan: 3 hoofdfasen en 3 omzetweekenden
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13-weken plan: 3 hoofdfasen en 3 omzetweekenden
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13-weken plan: 3 hoofdfasen en 3 omzetweekenden
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20% MINDER VERKEER 
NOODZAKELIJK!



Minder verkeer noodzakelijk – Aanpak

5 van 8

• Hulpdiensten en openbaar vervoer moet door!

• Minder verkeer op de ringweg noodzakelijk.

• 80% heeft bestemming/herkomst in de stad.

1. Thuiswerken als dat kan, alleen in de auto als het echt moet.

2. Regionaal verkeer langs Groningen via rijkswegen (N33) en provinciale wegen 
(N386, N372)

3. Sturen van bestemmingsverkeer via ringwegen

4. Verkeersmaatregelen in de wijken om verkeersdruk te verdelen.



Sturen van regionaal verkeer
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Ca. 25% van het verkeer vanaf de A28/N34 moet naar 
het Oosten van de stad (als eindbestemming of is op 
doorreis). Veruit het grootste aandeel hiervan rijdt 
hedendaags via het Julianaplein.

Huidige situatie

Inzet

Ca. 25%

“Oost Groningen, 
sneller via….”



Sturen van verkeer over de ringweg
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“Lokaal verkeer in de stad 
vermijden en de ringweg 
stimuleren”

Stremmen noordbaan zuidelijke 
ringweg Euvelgunne - Europaweg



Verkeersmaatregelen in de wijken
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Ook met alle maatregelen veel verkeersoverlast in de wijken!

• Maatregelen nodig voor veiligheid en leefbaarheid. 

• Doseren van verkeerslichten op belangrijke toegangswegen.

• Veilig oversteken voor voetgangers en fietsers

• Waarschuwingsborden voor bouwverkeer

Tijdens de werkzaamheden: monitoring van verkeerssituatie, direct contact met 
hulpdiensten en openbaar vervoer.



VERKEERSMAATREGELEN IN DE WIJKEN
SAMENVATTING



Verkeersmaatregelen Corpus den Hoorn
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Aanpassingen Groningen - Zuid
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Eenrichtingsverkeer Helpman

4 van 8

Snelheidsremmende
maatregelen i.o.m. 

gemeente



WAT KUNT U DOEN?
GRONINGEN BEREIKBAAR







Informatie en communicatie
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Diverse manieren omwonenden en weggebruikers te 
informeren

• Direct omwonenden worden per brief periodiek op 
de hoogte gehouden van de werkzaamheden. 

• Informatiebijeenkomsten voor wijkbewoners en 
omwonenden.

• ‘Keet van Cees’ de wijken in, zie voor de planning de 
volgende sheet.

• Folders, advertenties, radiocommercials.
• Online: aanpakringzuid.nl en operatiejulianaplein.nl.



Informatie en communicatie
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VRAGEN?


