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Voor de start van de uitvoering  
nodigen wij u graag uit voor een  
informatieavond. Deze avond vindt 
plaats op dinsdag 31 maart 2015 
van 19.30 tot 21.00 uur in het  
Wijkcentrum Nijlân. Adres van het 
wijkcentrum is: Surinamestraat 31 
te Leeuwarden. Tijdens deze bijeen-
komst bespreekt de aannemer de 
planning van de werkzaamheden 
en is zowel de projectleider als  
de aannemer aanwezig voor het 
beantwoorden van vragen. 

Uitvoering Julianalaan
Onlangs zijn de laatste nutswerk-
zaamheden afgerond en kan de 
aannemer vanaf 13 april 2015 star-
ten met de reconstructie van de  
Julianalaan. Deze werkzaam heden 
vinden plaats tussen de rotonde 
Van Loonstraat/Middelzeelaan en 
het kruispunt Oostergo plein. Reef 
Infra te Groningen gaat het project 
uitvoeren en verwacht eind augustus 
klaar te zijn.  

De parallelwegen aan zowel de 
noord- als zuidzijde worden voorzien 
van nieuwe parkeervakken, boom-
vakken, funderingen en een nieuwe 
asfaltconstructie. Ook de voetpaden 
worden aan weerszijden vernieuwd. 
De gehele rotonde met de Hobbema-
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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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straat wordt opnieuw (gefaseerd) 
opgebouwd en verbreed. Tot slot 
wordt de bestaande hoofdrijbaan 
versmald en opgedeeld in twee ge-
scheiden rijbanen. De hoofdrijbaan 
wordt voorzien van een nieuwe 
midden berm met een groene uit-
straling. Over het gehele tracé wordt 
de openbare verlichting vernieuwd 
door ledverlichting. In het najaar 
wordt door een groen aannemer de 
bomen en de hagen geplant.

Planning werkzaamheden
Reef Infra start 13 april 2015 op  
de zuidelijke parallelweg van de  
Julianalaan. Deze werkzaamheden 
zijn eind juni afgerond. Het werk 
wordt in fasen uitgevoerd om de 
overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Vanaf 1 juni start de aannemer met 
dezelfde werkzaamheden op de 
noordelijke parallelweg. Tijdens de 

herinrichting van de Julianalaan 
wordt het doorgaande autoverkeer 
niet gestremd, maar wel tijdelijk 
omgeleid via de parallelwegen. De 
omleiding via de parallelwegen vindt 
in de laatste weken van het project  
plaats. De parkeercapaciteit wordt 
buiten de werkvakken in stand  
gehouden. Dit betekent dat u in het 
omliggende gebied kunt parkeren 
binnen een acceptabele loopafstand. 
Ook is het terrein naast het Friesland 
College tijdens de werkzaamheden 
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 informeert de 
aannemer u vroegtijdig hierover. 

Inloopuur
Tijdens de gehele uitvoering van het 
werk is er wekelijks een inloopuur 

voor omwonenden. In dit overleg 
kunnen praktische knelpunten worden 
besproken met zowel aannemer 
Reef Infra als de toezichthouder 
van de gemeente Leeuwarden. Wij 
komen nog bij u terug met de exacte 
locatie en tijdstip.  

Op de hoogte blijven
Wij willen u graag zo goed mogelijk 
informeren over de plannen voor de 
Julianalaan. Door een nieuwsbrief, 
informatieavonden, www.vrij-baan.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  
e-mail aan julianalaan@vrij-baan.nl. 
Tijdens de werkzaamheden is 
Sjoerd Veenstra toezichthouder en 
contactpersoon. Hij is telefonisch 
bereikbaar via: 058 233 8951.
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