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Het zuidelijke deel van de Overijsselse-
laan is in december afgerond en in 
gebruik genomen. Het Noordelijke 
deel is nu aan de buurt. De voorbe-
reidingen om de uitvoering straks 
zo goed mogelijk te laten verlopen 
zijn in volle gang. Wanneer de 
werkzaamheden afgerond zijn, wor-
den het noordelijk en het zuidelijk 
deel één passend geheel.

Verbeteren groene golf 
De groene golf op de Overijsselse
laan werkt nog niet goed. Deze 
werkt alleen als er veel verkeer is. 
Een weggebruiker die nu aan komt 
rijden, moet één minuut wachten 
voor het verkeerslicht. Daarna kan 
de weggebruiker in één keer door
rijden met de groene golf. We zijn 
nu aan het bekijken of we de wacht
tijd kunnen terugbrengen. 

Bewonersbijeenkomst  
Op donderdag 20 augustus om 
19:30 uur is de eerstvolgende  
bewonersbijeenkomst. De aannemer 
geeft dan een toelichting op de 
plannen. Ook komen de tijdelijke 
omleidingen aan de orde. Natuurlijk 
is ook de Gemeente Leeuwarden 
aanwezig om antwoord te geven  
op uw vragen. Het is in Ien en 
Mien, Buorren 13a in Goutum. 



In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de 
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en  
Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. 
Voor nu en voor de toekomst.
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Aan het woord: Wytse Lootsma 
en Ap Veenstra
Beide heren kennen de ins en outs 
van de Overijsselselaan. De één 
vanaf de aanleg van de oude weg 
begin jaren 70, de ander vanaf de 
voorbereidingen voor de aanleg van 
de nieuwe weg in 2012. Wytse 
Lootsma is directievoerder van de 
werkzaamheden aan de Overijsselse
laan en werkt voor Witteveen+ Bos. 
Ap Veenstra werkt als medewerker 
civiele techniek voor de Gemeente 
Leeuwarden. En hij is ook betrok
ken bij de aanleg van de noordkant 
van de Overijsselselaan. Wytse:”Het 
is heel prettig om na het werk voor 
de Overijsselselaan, ook het werk 
voor de noordkant van de weg te 
mogen doen. Je weet wat er speelt 
en welke ontwerpkeuzes zijn ge
maakt. Dat geeft veel duidelijkheid. 
Het scheelt nu eenmaal als je weet 
hoe dingen tot stand zijn gekomen.” 
Wytse is verantwoordelijk voor de 
financiën, planning en kwaliteit van 
het werk. Hij werkt vanuit de boer
derij naast de school in Techum.  

Ap daarentegen zien we vooral  
buiten. Hij coördineert de werk
zaamheden tussen de bouwers. Bij
voorbeeld bij het aanleggen van de 
Brédyk. Zodra deze weg af is, kan 
het verkeer door blijven rijden zodra 
we beginnen met de werkzaamhe
den aan de oude rijksweg. Ap be
reikt volgend jaar de pensioenge
rechtigde leeftijd. ”Begin jaren 70 
was ik betrokken bij de aanleg van 
het begin van de Overijsselselaan. 
En nu bij de nieuwe Overijsselsel
aan. We maken het weer compleet 
nieuw. Prachtig vind ik dat.”
Wytse en Ap kunnen niet wachten 
tot ze aan de gang kunnen met het 
laatste stuk van de weg. Wytse:”We 
denken de overlast tijdens de bouw 
zo veel mogelijk te kunnen beperken. 
Zo blijft de weg gewoon open. Maar 
helemaal zonder hinder gaat het  
natuurlijk niet.” Ap besluit: ”zo sta 
je aan de wieg van de oude en de 
nieuwe Overijsselselaan. Maar 
daarna zit het er voor mij echt op. 
Dan ga ik met pensioen en vervolg 
ik mijn eigen weg.”

Voorkeursroutes tijdens de 
werkzaamheden
Tijdens de aanleg van de nieuwe 
weg, zorgen we ervoor dat inwoners 
van Goutum zo weinig mogelijk last 
hebben van extra verkeer. Zo maken 
we twee rijstroken die de stad uit 
gaan en één rijstrook de stad in. 
Het autoverkeer kan Goutum gewoon 
bereiken vanaf de Overijsselselaan. 
Tijdens de werkzaamheden aan de 
Wergea sterdyk zal de inrit Goutum 
kort worden afgesloten en maakt 
het autoverkeer gebruik van de inrit 
Drachtsterweg. Op de bewoners
bijeenkomst in augustus geven we 
weer wat de voorkeursroutes zijn.

Planning
De aanbesteding van de werkzaam
heden staat uit. Aannemers reageren 
op de aanbesteding. Op 18 juli heb
ben we een aannemer geselecteerd. 
Daarbij volgende we de EMVInormen. 
Dat staat voor Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving. De Gemeente 
Leeuwarden gaat voor de beste ver
houding tussen prijs en kwaliteit. 
De aannemer wordt niet alleen  
geselecteerd op de laagste prijs, 
maar scoort ook punten wanneer 
hij de overlast zo veel mogelijk weet 
te beperken.
De aannemer begint op 1 september 
2015 met de werkzaamheden. 

Vragen?
Stuur een mail naar overijsselselaan 
@vrijbaan.nl en u krijgt de informatie 
de volgende keer ook per email. 
Volg ons ook op Twitter: @vrijbaan 
en Facebook: www.facebook.com/
LeeuwardenVrijBaan

Wytse Lootsma en Ap Veenstra


