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JULIANAPLEIN (2024)

– Om de doorstroming op het Julianaplein te 
verbeteren maakt Combinatie Herepoort van 
het Julianaplein een ongelijkvloerse kruising. 

– In de definitieve situatie (2024) krijgen de 
verkeersstromen uit de verschillende 
richtingen elk een eigen rijbaan, boven elkaar. 
De verkeerslichten verdwijnen en de wegen 
kruisen elkaar straks niet meer



TIJDELIJK JULIANAPLEIN
(2022-2024)
– Om ruimte te maken voor de bouw en ervoor 

te zorgen dat het verkeer kan blijven 
doorrijden tijdens de ombouw van het 
Julianaplein, legt Combinatie Herepoort eerst 
een tijdelijk Julianaplein met verkeerslichten 
aan. 

– Het aanleggen van dit tijdelijke Julianaplein 
zorgt voor: 3 maanden ernstige 
verkeershinder.

– 11 februari – 9 mei 2022



DRIE MAANDEN HINDER, ZES FASES
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DRIE MAANDEN HINDER, ZES FASES



– We verwachten ernstige verkeershinder op de omleidingsroute, maar ook op veel 
andere wegen in en rondom de stad.

– Om het verkeer te laten doorstromen is het nodig dat er, tussen februari en mei, elke 
dag 80.000 auto’s minder op het wegennetwerk in en rond Groningen rijden. Lukt dit 
niet, dan loopt de boel gegarandeerd vast. 

– “Maar ik weet wel een sluiproute…” We verwachten ook op dit soort wegen veel 
verkeersdrukte met mogelijk ernstige files tot gevolg. 

ERNSTIGE HINDER IN DE HELE STAD



DRUKKE WEGEN | KNELPUNTEN

1. Laan Corpus 
den Hoorn

3. Brailleweg

2. Aansluiting 
Groningen zuid

4. Stationsweg
5. Verkeerslichten 

zuidkant stad



STRATEGIE OM DOORSTROMING TE BEVORDEREN
1. Spitsmijden => borgen OV-systeem
2. Langs Groningen leiden
3. Rest van de ring maximaal benutten
4. Verkeersdruk in wijken verdelen

Doorgaand verkeer 
langs de stad

Extra parallelle 
route om LcdH te 

ontlasten

Gebruik ring 
stimuleren

Toevoer Stationsweg doseren

Doorstroming  verbeteren
Borgen OV + OHD route



ONZE DRINGENDE OPROEP:

Pas in de periode februari-mei je reisgedrag aan.

Hoef je niet met de auto, laat ‘m dan staan. 

Denk na over aanpassingen in het bedrijfsproces.







INGEZETTE ACTIES VAN 
GRONINGEN BEREIKBAAR
– Werkgeversaanpak waarbij alle bedrijven > 100 FTE 

persoonlijk zijn benaderd;

– Bedrijven zijn gaan nadenken over aanpassen van
werktijden cq. openingstijden;

– Scholen gaan met hun collegetijden aan de slag. Online
lessen is optioneel

– Ziekenhuizen gaan waar mogelijk met online consults
werken. Passen bezoektijden aan

– Grootste werkgevers van de stad gaan thuiswerken

– CBR gaat haar rijexamens verplaatsen naar 
Assen/Winschoten/Drachten. Rijlessen (5.000 per dag) 
zo veel mogelijk buiten de stad

Logistiek vervoer via 
Hubs aan de rand van 
de stad

Dalvoordeel Noord 
Nederland – korting OV 
voor werknemers

Probeer gratis e-biks

Acties op de P+R



INGEZETTE
COMMUNICATIE MIDDELEN
– Speciale Toolkit voor ondernemers met 

communicatiemiddelen voor intern en extern 
gebruik

– De Speciale GB Krant over Operatie 
Julianaplein met oplage van 600.000 

– Gastvrij Acties op de publiekslocaties

– Faseringskaarten en flyers voor gebruik 
richting medewerkers

– Filmpje met uitleg in 1 minuut voor intern en 
extern gebruik



ROADSHOW MKB BEDRIJVEN



OVER 2 WEKEN IS HET ZOVER
WELKE ACTIES HEB JIJ INZET?



MEER INFORMATIE

– Over verkeershinder rond Julianaplein:
operatiejulianaplein.nl 

– Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:
groningenbereikbaar.nl/nieuwsbrief

– Volg ons op social media: 



DANK VOOR JE 
AANDACHT


