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Onderwerp Operatie Julianaplein en tijdelijke verkeersmaatregelen Hoendiep     

  

Geachte bewoner(s)     

 

Met deze brief willen wij u informeren over tijdelijke verkeersmaatregelen op het 

Hoendiep. U heeft er waarschijnlijk al van gehoord: Groningen krijgt een nieuw 

Julianaplein. Daarvoor gaat het huidige knooppunt op de schop en komt er een 

tijdelijke kruising. Tussen 11 februari en 9 mei worden verschillende rijrichtingen op 

ring zuid afgesloten. Dit levert 3 maanden lang ernstige verkeershinder op.  

 

Voor meer informatie over de ombouw van het Julianaplein kunt u terecht op de 

website https://www.groningenbereikbaar.nl/julianaplein 

 

Als u vragen heeft kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. 

 

Maatregelen voor openbaar vervoer 

Tijdens de ombouw van het Julianaplein is het van belang dat het openbaar vervoer 

goed blijft functioneren. Daarom worden in de komende periode meerdere 

maatregelen getroffen in de stad om de doorstroming voor de bus op peil te houden. 

Deze verkeersmaatregelen vinden ook bij u in de buurt plaats.  

 

Doseerlichtinstallatie afrit Ring West 

Ter plaatse van de rotonde Hoendiep/Ring west wordt een doseerlichtinstallatie 

geplaatst. De bus rijdt over het Hoendiep en kruist hierbij het verkeer vanaf Ring 

West. Om de bus doorgang te kunnen blijven geven, wordt het verkeer vanaf de Ring 

West gedoseerd door middel van een tijdelijke doseerinstallatie. Hiermee voorkomen 

we ongewenste filevorming op het Hoendiep. 

 

Kruising Friesestraatweg/Hoendiep 

Ter plaatse van dit kruispunt staat het verkeer met regelmaat te wachten. Om de 

doorstroming van het busverkeer op het Hoendiep te bevorderen wordt het tijdelijk 

niet mogelijk om de Friesestraatweg linksaf op rijden vanaf het Hoendiep. 
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Bestemmingsverkeer kan het beste gebruik maken van de afslag Friesestraatweg (Ring 

west). Eventueel kan gebruik worden gemaakt van de rotonde bij de A-weg om terug 

te rijden en vervolgens rechtsaf de Friesestraatweg op te rijden.  

 

Aanpassing voorrangsituatie kruising Hoendiep / A-weg 

Ter plaatse van deze kruising wordt de voorrangsituatie gewijzigd ter bevordering van 

de doorstroming van het busverkeer. 

 

Overzicht maatregelen  

 

Om te voorkomen dat de stad Groningen vastloopt, krijgt iedereen het advies zoveel 

mogelijk thuis te werken, met het openbaar vervoer te reizen of op de fiets te gaan. 

Om het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief te laten zijn, stellen we alles in 

het werk om de bussen op tijd te laten rijden.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester van Groningen, 

namens deze, concerndirecteur Groningen, 

namens deze, 

 

 

 

 

J. Zuijdendorp, 

Projectmanager Stadsontwikkeling 

 

 


