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

toegangspoort van de stad dreigde 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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Bouw Papiermolentunnel
Ging je op de fiets naar het zwembad, dan kwam je misschien wel door de 
Papiermolentunnel. Deze lag tussen het zwembad en de Rivierenbuurt en ging 
onder de zuidelijke ringweg door. Deze tunnel hebben we nu gesloopt. Op 
de plek van de oude tunnel hebben we de afgelopen weken het begin van de 
nieuwe Papiermolentunnel gebouwd. Ook deze is alleen bedoeld voor fietsers 
en voetgangers. De nieuwe tunnel gaat straks niet alleen onder de zuidelijke 
ringweg door, maar ook onder een nieuwe verbindingsweg tussen Brailleweg 
en Hereweg. Daarom kunnen we de tunnel nu nog niet afmaken. De nieuwe 
Papiermolentunnel gaat in de tweede helft van 2023 open.

JULIANAPLEIN 
KOMEND WEEKEND 
HELEMAAL DICHT

WERK 
IN BEELD

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.

@aanpakringzuid @aanpakringzuid @aanpakringzuid

BLIJF OP DE HOOGTE

Het tijdelijke Julianaplein is bijna 
klaar. Komend weekend zetten we de 
laatste puntjes op de i. Daarom is het 
Julianaplein dit weekend helemaal 
dicht in alle richtingen. We roepen 
iedereen op om dit weekend in 
Groningen zo mogelijk de bus of de 
fiets te nemen. Maandag 9 mei gaat 
het tijdelijke Julianaplein open.

Volledige afsluiting
Komend weekend is de zesde en laatste fase 
van Operatie Julianaplein. Deze fase begint op 

vrijdagavond 6 mei (22.00 uur) en duurt tot 
maandagochtend 9 mei (06.00 uur). In deze fase 
brengen we op het tijdelijke Julianaplein de definitieve 
belijning aan. Ook gaan we dan de verkeerslichten 
instellen en testen. Het plein moet hiervoor volledig 
worden afgesloten.

Verkeerschaos voorkomen
De volledige afsluiting van het Julianaplein kan leiden 
tot een verkeerschaos in de stad. Daarom vragen 
we, samen met Groningen Bereikbaar, om komend 
weekend de auto te laten staan. Doe bijvoorbeeld 
de boodschappen op de fiets of lopend. Ga naar de 
binnenstad met de bus. Ga je de stad uit, kies dan 
voor de trein. Moet je toch echt met de auto, check 

dan van tevoren goed je route en houd rekening 
met vertraging. Volg de omleidingsborden en zet je 
navigatie uit.

Vervolg
Als maandagochtend de eerste auto’s over het tijdelijke 
Julianaplein gaan rijden, is Operatie Julianaplein 
voorbij. Ook de tijdelijke verkeersmaatregelen 
in de stad zijn dan ten einde. Zo kan het verkeer 
vanaf maandag weer vanaf beide kanten door de 
Helperzoomtunnel. Voor de bouwers begint maandag 
een nieuwe uitdaging. Dat is het bouwen van het 
nieuwe Julianaplein. Eerst moeten we nog een deel 
van het oude verkeersplein afbreken. Ook de oude 
Julianabrug wordt gesloopt. De planning is dat het 
nieuwe Julianaplein in 2024 in gebruik wordt genomen.

Het tijdelijke Julianaplein in aanbouw  
(half april 2022). Foto: Rijkswaterstaat.

De afgelopen dertien weken heeft Combinatie Herepoort 
het tijdelijke Julianaplein aangelegd. Het ligt aan de 

zuidzijde van het oude plein. Het heeft de vorm van een 
T-kruising en er staan verkeerslichten. Voor het verkeer 

vanaf en richting Hoogkerk/Drachten hebben we een 
tijdelijke brug gebouwd over het Noord-Willemskanaal.


