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De werkzaamheden vorderen snel. 
Op dit moment wordt de rotonde 
bij de Surinamestaat en Hobbema-
straat vernieuwd. De rotonde wordt 
in 2 etappes aangepakt. Tijdens 
de werkzaamheden kan het  
verkeer altijd over de rotonde. De 
zijstraat aan de kant waar gewerkt 
wordt, dus de Surinamestraat en 
Hobbemastraat, is wel een week 
afgesloten. 
De zijstraat aan de kant waar  
gewerkt wordt, dus de Suriname-
straat en Hobbemastraat, is wel 

een week afgesloten. Aan de kant 
waar niet gewerkt wordt, is het  
tijdelijk niet mogelijk om linksaf de 
Julianalaan op of af te rijden. Auto 
en fietsverkeer wordt omgeleid.

Julianalaan, de hoofdrijbaan
Van 6 juli tot 20 juli gaan we aan  
de slag met de hoofdrijbaan. De 
weg wordt opnieuw ingedeeld. Er 
komt een groene verhoogde midden - 
berm, zoals op de Heliconweg. 
Langs de parallelweg komen  
bomen en hagen. Het oude asfalt  

wordt eruit gefreesd. Dit kan enige  
geluidsoverlast veroorzaken. Het  
nieuwe asfalt wordt daarna aange-
bracht, alleen de toplaag nog niet. 
Dat doen we eind augustus tijdens 
een weekendafsluiting. Dan is al 
het werk klaar en kan de toplaag 
voor alle wegen in één keer aange-
bracht worden. 

Omleiding vrachtverkeer
Vrachtverkeer en andere voertuigen 
hoger dan 3.20 m kunnen er niet 
langs. Dit verkeer wordt van 6 juli 
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Werkzaamheden rotonde



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

vanaf 7:00 tot 20 juli 6:00 uur om-
geleid via de Haak om Leeuwarden  
of de binnenring. Personenauto’s en 
alles lager dan 3.20 meter kunnen 
wel over de parallelweg.
Hulpdiensten kunnen vanzelfsprekend 
altijd ter plaatse komen.

Parkeerplaatsen
De parkeervakken zijn inmiddels 
bijna klaar. Er komen nog extra 
plekken in het groen van de parallel-
weg. Dit is tussen de verharde  
vakken in. Tijdens de afsluiting van 
de hoofdrijbaan kan er, in verband 
met veiligheid en doorstroming,  
helaas niet geparkeerd worden op 
de parkeervakken langs de parallel-
weg. Bewoners kunnen op andere  
plekken parkeren. 

Omleiding fietsers
De fietsers worden nu al omgeleid 
en die omleiding blijft in stand  

tijdens de werkzaamheden. Op het 
fietspad komt nog rood asfalt. Dat 
wordt aan het eind van het project 
aangebracht. 

Sanering
Voor autobedrijf Wassenaar is wat 
vervuilde grond gevonden. Hier 
stond vroeger een tankstation. 
Dit wordt professioneel verwijderd.

Aankondiging 
weekendstremming
Zet vast in de agenda: in het week-
end van 14 tot 17 augustus is de 
Julianalaan afgesloten voor al het 
verkeer.  Dan zijn de laatste werk-
zaamheden en komt de uiteindelijke 
laag met asfalt erop. Hier wordt u 
later nog over geïnformeerd. 

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 Bjorn 
van Straaten toezichthouder en  
contactpersoon. Hij is telefonisch 
tijdens kantoortijden bereikbaar 
via: 058 750 55 24.
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Omleidingen vracht- en overig verkeer hoger dan 3.20m i.v.m. werkzaamheden Julianalaan
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Periode omleidingen:

maandag 6 juli 7:00 tot ma. 20 juli 6:00 

2= stremming

= omleiding

Leeuwarden

De omleidingingen


