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Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de 
zuidelijke ringweg van Groningen. Deze belangrijkste 

toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door 
de grote groei die Groningen doormaakt. De ombouw 

van de zuidelijke ringweg verbetert de bereikbaarheid, 
de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. De 

planning is dat het project eind 2024 klaar is.
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Wegbreken
Het oude Julianaplein is niet meer. We hebben het asfalt 
weggebroken, de verkeerslichten weggetakeld en de 
verkeersborden verwijderd. Foto: Raymond Bos (begin maart).

Muurtjes
In fase 1 van Operatie Julianaplein hebben we onder andere barriers (lage 
muurtjes) geplaatst om de afrit naar de Hereweg af te sluiten. Ook hebben 
we de tijdelijke weg gemaakt voor het verkeer vanaf Haren/Assen (A28) 
richting Europaplein/Hoogezand. Foto: Raymond Bos (half februari).

Asfalteren
In fase 2 hebben we de tijdelijke weg aangelegd voor verkeer vanaf 
Hoogezand/Europaplein richting Haren/Assen (A28). We hebben de fundering 
gestort, asfalt gelegd en de wegmarkering aangebracht. Eind februari ging 
ook deze tijdelijke weg open. Foto: Raymond Bos (eind februari).

Sinds 11 februari werken we in hoog tempo bij 
het Julianaplein. We bouwen hier aan een tijdelijk 
Julianaplein, dat op 9 mei klaar moet zijn. De 
werkzaamheden liggen op schema. Op maandag 28 maart 
gaan we verder met fase 5 van Operatie Julianaplein. Dan 
verandert er weer het een en ander voor het verkeer in de 
stad, vooral voor Helpman.

De afgelopen anderhalve maand hebben we bepaald niet stilgezeten. Het oude 
verkeersplein met de kruising en de verkeerslichten is inmiddels verdwenen. Een 
deel van het tijdelijke Julianaplein is al klaar. Dat is de baan voor het verkeer vanuit 
Hoogezand richting Haren-Assen en omgekeerd. Over het Noord-Willemskanaal 
hebben we een tijdelijke brug gebouwd voor het verkeer van en naar richting 
Hoogkerk/Drachten. Deze week sluiten we de tijdelijke brug aan op de A7/N7 en de 
A28. Maandag nemen we deze in gebruik.

‘Als er minder autoverkeer is kunnen  
we de stad bereikbaar houden’

Werkzaamheden
In fase 5 gaan we werken aan de oostzijde van het Julianaplein. Zo gaan we aan 
de slag met het afbreken van de fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en zwembad 
De Papiermolen. We bouwen op deze plek ook alvast de basis voor de nieuwe 
fietstunnel, die overigens pas in 2023 open gaat. De werkzaamheden zijn thuis goed 
te volgen via de webcam op onze website.

Afsluitingen
Op het Julianaplein kun je in fase 5 alleen vanuit Haren/Assen alleen richting het 
centrum en richting Hoogkerk/Drachten. Die beide routes zijn ook omgekeerd 
mogelijk. Zie het kaartje links op deze pagina: fase 5.

Verkeersmaatregelen
In de stad nemen we verkeersmaatregelen om het verkeer niet vast te laten lopen. 
In Helpman stellen we eenrichtingsverkeer in op de Goeman Borgesiuslaan en in 
de Helperzoomtunnel. Het verkeer kan hier alleen in oostelijke richting. Verkeer 
vanaf Hoogezand kan via de Europaweg (de ‘oude’ A7) en een stukje van de ringweg 
richting het centrum rijden. Zie kaartje op de pagina hiernaast.

Reistips
Ondanks deze maatregelen zijn in de hele stad verkeersopstoppingen mogelijk. 
Alleen als er duidelijk minder autoverkeer is, kunnen we de stad bereikbaar houden. 
De afgelopen tijd hebben veel mensen de auto laten staan. We bedanken iedereen 
die hieraan meewerkt. Dit helpt goed om Groningen bereikbaar te houden voor 
bussen en hulpdiensten. Onze reistips voor de komende periode blijven dan ook 
gelijk:

• werk thuis als dat kan;
• zo niet, pak de fiets of het OV;
• moet je met de auto: parkeer op een P+R-terrein aan de rand van de stad;
• lukt dat niet: vermijd de spits en volg de omleidingsroutes rondom de stad.
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Op onze website vind je de meest actuele informatie over de 
werkzaamheden. Wil je direct op de hoogte worden gehouden bij 

bijzonderheden of als werkzaamheden uitlopen? Meld je aan voor onze 
nieuwsbrief en sms-service via: aanpakringzuid.nl/aanmelden.
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