
 

 
Groningen krijgt een nieuw Julianaplein. Daarvoor gaat het huidige knooppunt op de schop en komt 
er eerst een tijdelijke kruising. Tussen 11 februari en 9 mei worden verschillende rijrichtingen 
afgesloten. Dit levert 3 maanden lang ernstige verkeershinder op. Dit noemen we Operatie 
Julianaplein. De afsluitingen hebben grote gevolgen voor de hele stad Groningen. We verwachten 
ernstige verkeershinder op de omleidingsroutes, maar ook op veel andere wegen in en rond de stad. 
Houd hier rekening mee en laat zoveel mogelijk de auto staan. Werk thuis, als dat kan. Pak de fiets of 
het OV. Als je echt met de auto moet, reis dan via een P+R of buiten de spits. Voor meer informatie 
over Operatie Julianaplein: www.operatiejulianaplein.nl.  
 
Operatie Julianaplein bestaat uit 6 fasen. In elke fase zijn andere rijrichtingen afgesloten. Zie de 
bijlage van deze brief voor de fasekaart van Groningen Bereikbaar. 
Voornamelijk fase 3, fase 5 en fase 6 zijn van invloed op de bereikbaarheid van de oostkant van de 
stad. 

 

Aan de eigenaar en medewerkers 

 

Operatie Julianaplein verkeershinder Oost februari-mei 2022 

Groningen, 21 februari 2022   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Operatie Julianaplein verkeershinder Oost februari-mei 2022 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2473 
  
   Geachte heer, mevrouw,  

Wanneer 

 

Fase 3:  
25 februari tot 28 februari 

 
Verkeer vanuit Hoogezand kan het Julianaplein niet passeren. 
Daarom is de noordelijke rijbaan van de ringweg ook afgesloten voor 
verkeer vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan oprit 36 Groningen-
West. 
  

Fase 5:  
28 maart tot 6 mei 

 
Verkeer vanuit en richting Hoogezand kan het Julianaplein niet 
passeren. Daarom is de noordelijke rijbaan van de ringweg ook 
afgesloten voor verkeer vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan het 
Julianaplein. De zuidelijke rijbaan van de ringweg is ook afgesloten 
voor verkeer vanaf het Julianaplein tot aan de oprit Kieler Bocht.  
  

Fase 6:  
6 mei tot 9 mei 

 
Geen enkel verkeer kan het Julianaplein passeren. Eventuele 
aanvullende verkeersafsluitingen van de ringweg communiceren wij 
op een later moment. 
  

http://www.operatiejulianaplein.nl/


 

 

 

Vragen en klachten 
Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of 
loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl, of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de 
hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Oost of blijf op de hoogte 
via onze SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 

Ask&Go 
Ask&GO geeft routeadvies via Whatsapp. De service is bereikbaar vanaf 12 februari tot 9 mei, van 
maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Stuur via Whatsapp een bericht naar: 085 
065 9091. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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