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HOE VERMIJD IK DE FILE?
WERK THUIS, ALS DAT KAN

De afgelopen tijd maakten we massaal kennis met thuiswerken. Maak nu alvast plannen om dit vast te 
houden en wees voorbereid op de stremming van het Julianaplein komend voorjaar.

• Geen reistijd is ook meer vrije tijd. 
• Volop ruimte om je tijd flexibeler in te delen.
• Zoek de connectie met collega’s door online activiteiten te organiseren en blijf onderling in contact.

Kun je niet thuis werken? Moet je toch van, naar of via Groningen reizen?

PAK DE FIETS
Woon je in de buurt? Pak vaker de fiets. Met een e-bike overbrug 
je al gauw een afstand tot zo’n 25 km.

• Fietsen houdt je fit en vitaal.
• Geen files onderweg.
• Vraag je werkgever naar de fietsenregeling.

NEEM BUS OF TREIN
Laat de auto staan en ga met het OV.

• Werk óf ontspan terwijl je reist.
• Veel rechtstreekse verbindingen tussen  

omliggende dorpen en Groningen.

GEBRUIK EEN P+R (HUB)
Parkeer je auto gratis op een van de P+R’s aan de rand van de 
stad. Ga verder met fiets of bus naar je bestemming. 

• Vanaf de P+R gaan regelmatig bussen naar de stad. 
• Combineer je autorit met een korte fietstocht. 
• Vanaf P+R Leek en Zuidhorn zijn ook goede  

OV-verbindingen naar de stad.

REIS BUITEN DE SPITS
Moet je echt voor je werk met de auto in de stad zijn? Plan je 
reis na 09.00 uur. Probeer ook de avondspits te vermijden.

• Fysieke afspraken vanaf 09.30 uur; blok deze ook  
in je agenda.

• Spreek eens af op een andere locatie, misschien  
buiten of aan de rand van de stad

CHECK VOOR VERTREK
Kijk voor vertrek op groningenbereikbaar.nl voor de actuele verkeerssituatie. 

• Bekijk waar de afsluitingen zijn.
• Check de actuele verkeersdrukte en houd hier rekening mee.

Moet je toch echt met de auto op pad?

SAMEN HOUDEN WE GRONINGEN BEREIKBAAR
SLIM ONDERWEG

TIPS VOOR WERKGEVERS
• Bespreek de verwachte hinder intern.
• Maak plannen voor thuiswerken en anders reizen en wees voorbereid.
• Denk creatief na over roosterwijzigingen zodat werknemers de spits kunnen mijden. 
• Communiceer actief over de verkeershinder én jullie aanpak richting werknemers en bezoekers.

VOLG ONS OP 
SOCIAL MEDIA EN 

SCHRIJF JE IN VOOR 
DE NIEUWSBRIEF!


