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Maandag 13 april was de start-
handeling op de Julianalaan. Wet-
houder Thea Koster gaf samen met 
17 kinderen van de Sint Paulus-
school en Sybrand van Haersma 
Buma, fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer (CDA) het startschot voor de 
herinrichting van de Julianalaan. 

Rond 13.00 uur verzamelden onge
veer 17 kinderen uit de bovenbouw 
van de Sint Paulusschool bij de  
rotonde van de Van Loonstraat om 
de eerste 15 stenen uit de Juliana
laan te verwijderen. Na een korte 
speech van Thea Koster en Sybrand 
van Haersma Buma mochten de 

kinderen de stenen in de shovel  
leggen, zodat Thea Koster de stenen 
kon verplaatsen. Na de openings
handeling konden de kinderen nog 
een selfie maken met meneer  
Van Haersma Buma en was er tijd 
voor een drankje en een gezonde 
snack. 

Terugblik Startschot 
Julianalaan 



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.

Z O  M A K E N  W E  F R Y S L Â N  B E T E R  B E R E I K B A A R

Planning werkzaamheden
Zoals u wellicht heeft vernomen is 
de aannemer druk bezig met de 
werkzaamheden op de zuidelijke 
parallelweg van de Julianalaan. Het 
werk bestaat uit meerdere fasen, 
waarbij in onderstaande afbeelding 
de fasering op hoofdlijnen is weer
geven. Let bij de start van een nieuwe 
fase goed op de vooraankondigings
borden langs de weg. Tijdens de af
sluiting van de parallelwegen kan er 
ook niet meer geparkeerd worden. 
Parkeren zal dan langs de parallel
wegen aan de overzijde van de 
werkzaamheden plaats moeten  
vinden. Ook is het terrein naast het 
Friesland College tijdens de werk
zaamheden te gebruiken. We doen 
er alles aan om uw woning of bedrijf 
zo goed mogelijk toegankelijk te 
houden, mocht dit op bepaalde  
momenten niet mogelijk zijn dan  
informeren wij u vroegtijdig. De 
voetpaden blijven tijdens deze  
fasen in gebruik. Wel vindt er voor 
de uitvoering van de werkzaam
heden een versmalling plaats van 
de tegelpaden.

Fase Parallelweg zuidzijde
Deze fase zal stapsgewijs uitge
voerd worden conform onderstaande 
verdeling:
  Fase 1: Parallelweg Zuidzijde 
Antillenweg t/m Bonairestraat

  Fase 2: Parallelweg Zuidzijde 
Bonairestraat t/m Van Miereveld
plantsoen

  Fase 3: Parallelweg Zuidzijde  
Van Miereveldplantsoen t/m 
Oostergoplein

Fase 1 tot en met 3 zullen door
lopend worden uitgevoerd in de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
periode van week 16 t/m week 22. 
De werkzaamheden aan de 
parallel weg zuidzijde zijn gestart 
ter plaatse van de Antillenweg 
nabij het Friesland College.
 
Fase parallelweg noordzijde
Deze fase wordt ook stapsgewijs 
uitgevoerd conform onderstaande 
verdeling:
  Fase 4: Parallelweg Noordzijde 
Aert van der Neerstraat t/m 
Hobbemastraat

  Fase 5: Parallelweg Noordzijde 
Hobbemastraat t/m Pieter 
Lastman straat

  Fase 6: Parallelweg Noordzijde 
Pieter Lastmanstraat t/m  
Oostergoplein

 Fase 4 tot en met 6 zal worden uit
gevoerd van week 23 t/m week 30. 
Deze werkzaamheden zullen tevens 
ter hoogte van de Antillenweg star
ten richting het Oostergoplein.

LET OP, alle geparkeerde voertuigen 
op de parallelwegen dienen vooraf-
gaand aan de start van de fase 
voor 07:00 uur elders geparkeerd 
te worden!

 
Inloopuur
Tijdens de gehele uitvoering van het 
werk is er wekelijks een inloopuur 
voor omwonenden. Iedere woensdag 
kunt u in de tweede bouwkeet van 
Reef Infra, bij de rotonde van de 
Hobbemastraat tussen 14.00 en 
15.00 uur terecht. In dit overleg 
kunnen praktische knelpunten  
worden besproken met zowel aan
nemer Reef Infra als de toezichthou
der van de gemeente Leeuwarden. 

Op de hoogte blijven
Wij willen u graag zo goed mogelijk 
informeren over de plannen voor de 
Julianalaan. Door een nieuwsbrief, 
informatieavonden, www.vrijbaan.
nl, Twitter @vrijbaan en Facebook: 
www.facebook.com/Leeuwarden
VrijBaan. Wilt u de nieuwsbrief de 
volgende keer digitaal ontvangen of 
heeft u vragen? Stuur dan een  
email aan julianalaan@vrijbaan.nl. 
Tijdens de werkzaamheden is 
Sjoerd Veenstra toezichthouder en 
contactpersoon. Hij is telefonisch 
bereikbaar via: 058 233 8951.
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