PROJECTENKAART: WERKZAAMHEDEN IN EN ROND GRONINGEN
10 juli - aug 2022

1 2017 - 2024
De zuidelijke ringweg gaat de komende jaren
ingrijpend op de schop om de bereikbaarheid
van stad en regio en de doorstroming op de
weg te verbeteren.

De zuidelijke ringweg wordt verbreed tussen
de Europaweg en knooppunt Euvelgunne.
Tijdens de zomervakantie worden beide
rijbanen omgebouwd en is dit deel van Ring
Zuid in beide richtingen afgesloten.
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Het Hoofdstation Groningen krijgt meer
sporen en perrons. Ook worden er nieuwe
tunnels aangelegd voor voetgangers, fietsers
en bussen en komt er een nieuwe ondergrondse fietsenstalling onder de perrons.
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De binnenstad van Groningen krijgt de
komende jaren een forse impuls: meer ruimte
voor voetgangers en fietsers, aantrekkelijker
én goed bereikbaar.

Ombouw zuidelijke ringweg oostzijde
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Het Vrijheidsplein verbindt de westelijke
ringweg met de zuidelijke ringweg/A7. Dit
plein wordt ongelijkvloers. Dat betekent dat
de auto’s naar verschillende richtingen elkaar
niet meer kruisen. Om dit te realiseren zijn er
in verschillende fases langdurige afsluitingen
nodig bij het Vrijheidsplein en de westelijke
ringweg.
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Een aantal doorfietsroutes, extra brede en
comfortabele fietspaden tussen stad en regio,
is gerealiseerd. De fietsroutes van en naar
Winsum, Leek en Assen zijn nog in ontwikkeling.
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Het voormalige tankstation aan de
Diepenring gaat op de schop en verandert
straks in een groene, publiek toegankelijke
verblijfplaats voor jong en oud.
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Aanpak Friesestraatweg (N355)

Langs de Friesestraatweg (N355) wordt een
parallelweg en een onderdoorgang aangelegd
ter hoogte van Slaperstil.

UMCG

5 2020 - 2022

iep
terd
s
m
Da

Fietspad langs spoorlijn GroningenSauwerd

Mede door de aanleg van dit fietspad
ontstaan er rechtstreekse fietsverbindingen
tussen de dorpen ten noorden van Groningen
en tussen de noordwestelijke stadswijken.
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Deze kaart is voortdurend in ontwikkeling. Versie: juni 2022
De projecten op deze kaart bestaan uit maatregelen om de bereikbaarheid van
Groningen de komende jaren te verbeteren en (bouw-)werkzaamheden die de
bereikbaarheid beïnvloeden. Voor een compleet overzicht van alle projecten en
werkzaamheden kunt u terecht op de website www.groningenbereikbaar.nl.
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Laan Corpus den Hoorn krijgt een nieuwe
aansluiting op de ringweg/A7. Er komen
nieuwe op- en afritten. De rotondes blijven
bestaan maar worden veel rustiger.
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Renoveren Piccardthoftunnel

Aanpassing aansluiting Laan Corpus den
Hoorn op ringweg
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De komende maanden wordt aan de westzijde
van de A28 gebouwd aan de definitieve
situatie. Onder andere de op- en afrit worden
vernieuwd. In de zomervakantie zijn de
op- en afritten bij Groningen-Zuid dicht.
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Een van de onderdelen van Aanpak Ring Zuid
is het verbreden van de ringweg tussen het
Vrijheidsplein en Hoogkerk. Onder dit deel
van de ringweg loopt de Piccardthoftunnel
door. Deze tunnel voor fietsers en voetgangers moet worden gerenoveerd en de
weg moet worden verbreed. De tunnel moet
tijdens de werkzaamheden dicht.
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Nu het tijdelijke Julianaplein in gebruik is,
kan de oude Julianabrug over het
Noord-Willemskanaal worden gesloopt.
Vanwege de veiligheid is tijdens de
werkzaamheden aan de Julianabrug de
naastgelegen Muntingbrug afgesloten.
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