
In juni 2014 nam de gemeenteraad 
een definitief besluit over de vorm-
geving van het Europaplein. Zij 
stelde het definitief ontwerp vast. 
Op maandag 2 maart bent u van 
harte welkom om het definitief 
ontwerp nog een keer te komen 
bekijken tijdens een inloopbijeen-
komst in het Piter Jelles in West-
einde U kunt binnenlopen tussen 
19.30 - 21.30 uur. Het projectteam 
is aanwezig om uw eventuele  
vragen te beantwoorden. Dit jaar 
beginnen de voorbereidende werk-
zaamheden op het plein. 

Voordat de aanleg start, moeten  
diverse kabels en leidingen verlegd 

en nieuwe aangelegd worden. Om 
daarna te kunnen starten is een 
omgevingsvergunning nodig. Deze 
ligt vanaf 4 maart ter inzage bij de 
balie van het stadhuis en wordt  
gepubliceerd in Huis aan Huis. Voor 
de aanvraag van de omgevings
vergunning zijn diverse onderzoeken 
gedaan, zoals geluid, flora en fauna 
en luchtkwaliteit. Eind januari werden 
op het plein diverse peilbuizen aan
gebracht. Dit zijn buizen waarmee 
de stand en de kwaliteit van het 
grondwater gemeten wordt. Ook zijn 
we bezig met sonderingonderzoek 
om een beeld te krijgen van het 
draagvermogen van de grond. 

De vergunning voor het kappen van 
een aantal bomen is inmiddels ver
leend. Deze bomen staan op de 
plaats waar de nutsbedrijven onder 
de grond de kabels en leidingen 
vervangen en aanleggen. Natuurlijk 
worden in de nieuwe situatie nieuwe 
bomen terug geplant

Haak open
Op 18 december werd de Haak om 
Leeuwarden feestelijk geopend. Het 
verkeer zoekt nieuwe wegen om de 
stad in en uit te rijden. Het verkeers
gedrag in en rondom Leeuwarden 
wordt dagelijks geanalyseerd vanuit 
VrijBaan. Uit ervaring blijkt dat  
automobilisten en fietsers eerst 
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Uitnodiging 
Inloopavond Piter Jelles Westeinde, maandag 2 maart 19.30 - 21.30 uur.

Op het Europaplein werd een sonderingsonderzoek gedaan om het draagvermogen van de grond in beeld te brengen. 



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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even moeten wennen aan een nieuwe 
verkeerssituatie. Mensen zijn gewend 
om volgens een bepaalde routine te 
rijden. Inmiddels ontdekken meer 
automobilisten dat je veel sneller 
naar de stad rijdt over de Haak. In  
6 minuten ben je vanaf knooppunt 
Werpsterhoek aan de westkant van 
de stad. Op het Europaplein is de 
situatie tot nu toe vergelijkbaar met 
die van voor de opening van de Haak.

Ontwerp fietspad 
Honderden leerlingen van het  
Montessori Highschool Piter Jelles 
komen op de fiets naar school. Het 
is voor hen een stuk veiliger en het 
ontlast de verkeerssituatie bij de 
Wagnerstraat als zij door de nieuwe 
fietstunnels fietsen. Maar fietsers 
zijn als water, zij nemen de snelste 
route. Daarom wordt er een fiets
pad gemaakt dat aansluit op de 
nieuwe situatie. Het ontwerp is te 
zien tijdens de inloopbijeenkomst in 
het Piter Jelles in Westeinde op  
2 maart. De positie van het fietspad 
is zo gekozen dat het niet alleen 
door de leerlingen van Montessori 
Highschool Piter Jelles gebruikt kan 
worden, maar ook door bewoners 
van Westeinde.

Schrijversbuurt
Naast de aanleg van een turbo
rotonde met drie fietstunnels sprak 
de gemeenteraad ook af om op  
verzoek van de bewoners van de 
Schrijversbuurt een extra toegang 
tot de wijk te maken. Deze komt ter 
hoogte van de ingang van het WTC 
terrein. Het projectteam Europa
plein heeft overwogen om deze 

aansluiting te maken voordat de 
werkzaamheden op het plein begin 
2016 starten. Maar omdat er dan 
een grote kans is op sluipverkeer in 
de wijk, wordt deze gelijk aangelegd 
met de aanleg van de turborotonde. 
De tekening van de nieuwe situatie 
kunt u tijdens de inloopavond in het 
Piter Jelles in Westeinde op 2 maart 
bekijken. 

Valeriusstraat 
Na de zomer starten ook de voor
bereidingswerkzaamheden voor de 
reconstructie van de Valeriusstraat. 
De vergunning om bomen te kunnen 
kappen is verleend, zodat de kabel
maatschappijen de kabels en leidin
gen kunnen ver en aan leggen. 

Onderwijs
Eén van de speerpunten van Vrij
Baan is de samenwerking met het 
onderwijs. Ook bij het Europaplein 
is de samenwerking met het onder
wijs gezocht. Zo hebben Dyanne 
van Summeren en Tjitsen de Jong, 
studenten Milieu Wetenschappen 
aan Hogeschool Van Hall Larenstein, 
de taak een duurzame oplossing te 
vinden voor de watervoorziening 
van de monumentale fontein. ‘Begin 
november konden we een project 
uitkiezen, dit project sprak mij  
direct erg aan’,  vertelt Dyanne. 
Voor het project zijn de studenten 
gevraagd ideeën  te vinden voor een 
duurzame watervoorziening van de 
fontein. Na het uitgevoerde voor
onderzoek kwamen drie mogelijk
heden bovendrijven. Naast het ge
bruik van grachtwater of het 
opvangen van regenwater, is er de 

mogelijkheid grondwater dat op 
komt zetten als gevolg van de aan
leg van fietstunnels te gebruiken. 
Momenteel wordt er onderzoek  
gedaan naar de vereiste water
kwaliteit. Wanneer de resultaten 
hiervan binnen zijn, komen Dyanne 
en Tsjitsen met een definitief  
advies om de fontein op een duur
zame manier van water te voorzien.

Vragen?
We willen u zo goed mogelijk op de 
hoogte houden van de voortgang 
van het project Europaplein. Door 
informatieavonden, www.vrijbaan.nl 
en nieuwsbrieven. Deze kunt u ook 
per email ontvangen. Stuur een 
mail aan europaplein@vrijbaan.nl 
en u krijgt de informatie de volgende 
keer per email. Volg ons ook op 
twitter @vrijbaan en facebook: 
www.facebook.com/Leeuwarden
VrijBaan.

Studenten Tjitsen en Dyanne onder-

zoeken een duurzame oplossing voor het 

water van de fontein op het Europaplein.


