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Na de opening is de aannemer direct 
begonnen met de parallelweg aan 
de zuidzijde van de Julianalaan. 
Alle werkzaamheden op de Juliana-
laan worden in fasen uitgevoerd 
om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Ondertussen zijn de  
parkeerplaatsen en de twee onder-
lagen van het asfalt aangebracht 
tot en met het Van Mierevelt-

plantsoen. De deklaag in rood  
asfalt wordt halverwege augustus 
op beide parallelwegen tegelijk 
aangebracht. Ondertussen is de 
aannemer ook begonnen met de-
zelfde werkzaamheden aan de 
noord zijde vanaf de Van Loonstraat. 
Vanaf Pieterlastmanstraat tot het 
Oostergoplein starten de werk-
zaamheden vanaf maandag 15 juni.

Ondertussen..
Is de aannemer langs de hoofdrij
baan bezig met het in één keer aan
brengen van de machinaal getrokken 
trottoirbanden. Dit wordt voor het 
eerst in Leeuwarden toegepast en 
is best uniek. Het scheelt tijd en is 
veiliger voor werknemers. De eerste 
twee lagen asfalt op de noordzijde 
van de parallelweg worden op 2 en 

Julianalaan verandert 

In één keer wordt de trottoirband aangebracht



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

3 juli aangebracht. Ook wordt het 
stuk aan de zuidzijde tussen het 
Van Miereveltplantsoen en het  
Oostergoplein hierin direct mee
genomen. De aannemer probeert 
sommige delen van de parallelweg 
eerder te asfalteren. Mocht dit lukken 
dan informeert de aannemer u vroeg
tijdig middels een bewonersbrief. 

Rotonde Hobbemastraat/
Julianalaan
Vanaf 22 juni start Reef met de 
werkzaamheden aan de rotonde 
Hobbemastraat. Deze rotonde wordt 
in twee helften gemaakt zodat het 
verkeer kan blijven doorrijden. De 
aannemer begint met de zuidelijke 
helft van de rotonde en gaat daarna 
vanaf 29 juni met de noordelijke 
helft bezig.  In week 26 (22 t/m  
28 juni) is de Surinamestraat afge
sloten voor verkeer. Dit betekent 
dat u via de Middelzeelaan, Irene
straat en het Van Miereveltplantsoen 
bij de Surinamestraat kunt komen.  
In week 27 (29 juni t/m 5 juli) is de 

Hobbemastraat niet bereikbaar vanaf 
de rotonde. U kunt via de Van Loon
straat de wijk HuizumWest inrijden.  
Omleidingen worden met gele ver
keers borden aangegeven.

Overlast?
Wij begrijpen dat de werkzaam heden 
op de Julianalaan overlast met zich 
mee brengen en wij proberen er alles 
aan te doen om dit zoveel mogelijk 
te beperken. Wij vragen nog even 
geduld en willen u alvast bedankt 
voor uw begrip en oplettendheid.  
Tijdens de bouwvakvakantie worden 
alleen kleinere werkzaamheden aan 
de Julianalaan verricht. 
Het inloopuur  gaat daarom op de 
volgende woensdagen niet door: 
22 juli, 29 juli en 5 augustus. (U 
kunt in deze weken contact opne-
men met de toezichthouder van de 
gemeente Leeuwarden)

Vooruitblik
Van 6 juli t/m 17 juli gaat de aan
nemer verder met de werkzaamheden 

op de hoofdrijbaan van de Juliana
laan. Wij informeren u vroegtijdig 
middels een nieuwe nieuwsbrief 
over de planning van de werkzaam
heden op de hoofdrijbaan en de 
daar bijhorende veranderingen in 
bereikbaarheid. De aannemer ver
wacht eind augustus klaar te zijn met 
de herinrichting van de Julianalaan. 

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 Bjorn 
van Straaten toezichthouder en  
contactpersoon. Hij is telefonisch 
tijdens kantoortijden bereikbaar via: 
058 750 55 24.

Creatieve oplossingen op de Julianalaan


