
We gaan nu echt beginnen met de bouw van het grootste 
verkeersknooppunt van Noord-Nederland: een megaklus! 

Julianaplein (straks)

 



• Voor deze megaklus hebben we uw hulp nodig om Groningen Bereikbaar te houden
• Tijdelijke Julianaplein
• Ruimte nodig 
• Tijdelijk verkeershinder daarna kan het verkeer tijdens de ombouw doorrijden
• Groningen blijft dus open tijdens de ombouw van het Julianaplein

Ombouw Julianaplein



• 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

Tijdelijke kruispunt Julianaplein: ingebruikname



• 25 februari nog een weekendstremming: alleen A28 richting Hoogezand en Brailleweg open 

4 weken 
28 feb - 28 mrt

2 weken 
14 feb- 25 feb

• 11 februari starten we met een weekendstremming van een deel van het Julianaplein 

Langdurige stremmingen tijdens de ingebruikname



• Ook worden er in de rest van de stad verkeersituaties aangepast om de doorstroom te verbeteren. 

1 weekend 
helemaal dicht
6 mei  – 9 mei

6 weken 
28 mrt – 6 mei

Langdurige stremmingen tijdens de ingebruikname



Overige stremmingen:



Vanaf vrijdag 15 oktober 2021 om 22.00 uur: afsluiting Emmaviaduct t.b.v. bouwen nieuwe aansluiting 
Brailleweg/Emmaviaduct en voorbereiding op tijdelijke kruispunt Julianaplein
 Medio 2022 komt de verbinding Centrum > Hoogezand weer terug

Stremming Julianaplein 2021: Emmaviaduct



• Vrijdag 5 november tot maandag 8 november is de A28 dicht in 
beide richtingen tussen de Ketwich Verschuurlaan en de 
Brailleweg. 

• De Brailleweg is in dit weekend ook dicht.

Weekendstremming A28 + Brailleweg 



Stremming West 2021: Tijdelijke wegen



Omleiding tot 2023 vanaf Leonard SpringerlaanOmleiding tot 2023 naar Leonard Springerlaan

Stremming West 2021: Leonard Springerlaan



Oost: openstellen nieuwe oprit en afsluiten Lübeckweg



Komende maanden zijn er nog meer afsluitingen. 

Deze zijn te vinden op: 

www.aanpakringzuid.nl of www.groningenbereikbaar.nl

Overige kleine stremmingen 

http://www.aanpakringzuid.nl/
http://www.groningenbereikbaar.nl/
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