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Ondanks het warme weer hebben 
alle werknemers bergen werk ver-
zet. De werkzaamheden verlopen 
voorspoedig. De omleiding voor 
het vrachtverkeer en het extra 
werk op de hoofdrijbaan was in het 
begin even wennen. De verkeers-
regelaars hebben bij het begin van 
de werkzaamheden het verkeer 
wegwijs gemaakt. De omleiding is 
vanaf maandag 20 juli niet meer 
van toepassing.  We vonden onver-
wacht vervuilde grond voor auto-
bedrijf Wassenaar. Deze grond is 

gesaneerd en de werkzaamheden 
zijn goed verlopen. In een korte 
tijd verandert de Julianalaan snel. 
De bouwvakvakantie staat ook al  
voor de deur. Tijdens de bouwvak-
vakantie kunnen alle medewerkers 
van de aannemer even bijtanken. 
Tijdens deze weken zijn er een 
stuk minder mensen aan het werk. 
Af en toe ziet u nog mannen bezig 
met de parkeervakken en de putten 
in de parallelweg. Ook de voor-
bereidende werkzaamheden voor 
de deklaag worden getroffen. 

Weekendstremming
De hoofdrijbaan is vanaf 14 augustus 
19.00 uur tot maandag 17 augustus 
06.00 uur gestremd. De aannemer 
brengt tijdens deze stremming de 
deklaag van de hoofdrijbaan en  
de rotonde aan. Daarbij wordt ook 
de witte belijning meegenomen.  
De trottoirs zijn wel toegankelijk. 
Fietsers kunnen de huidige omleidings
route blijven volgen. De woonwijken 
zijn voor autoverkeer bereikbaar via 
Van Loonstraat/Middelzeelaan of 
via de Overijsselselaan, Aldlân en 

Bikkelen in de warmte

Verkoeling voor de mannen



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

Oostergoweg. U kunt met de auto 
via de zijstraten aan de parallelweg 
uw woning bereiken. Waar gewerkt 
wordt ontstaat overlast, maar wij 
doen er alles aan om dit zoveel  
mogelijk te beperken. 

Deklaag parallelweg 
Donderdag 13 augustus wordt de 
zuidzijde van de parallelweg voor
zien van een rode deklaag. Op vrij
dag 14 augustus is de noordzijde 
van de parallelweg aan de beurt.  U 
dient dan op sommige tijden elders 
te parkeren. Hierover wordt u tijdig 
door ons geïnformeerd. 

Het laatste werk
De aannemer gaat in week 34, vanaf 
17 augustus, de bermen afwerken. 
Het speciale bijenmengsel is een 
seizoen product en wordt wanneer 
dat mag ook gezaaid. De openbare 
verlichting wordt in deze week ook 

nog voorzien van lampenkappen. 
De officiële opening van de Juliana
laan staat voor halverwege augustus 
gepland. Hierover informeren wij u 
vroegtijdig. 

Wijziging Inloopuur
Het inloopuur was 15 juli voor het 
laatst voor de bouwvakvakantie. Op 
12 en 19 augustus kunt u weer 
langskomen tussen 14.00 en 
15.00 uur. Tijdens de bouwvak  kunt 
u voor vragen de toezichthouder 
bellen. 

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 
tijdens kantoortijden bereikbaar 
via: 058 233 8951.
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Periode omleidingen:

vr. 14 aug. 19:00 tot ma. 17 aug. 6:00 

= stremming

= omleiding

Leeuwarden

De omleidingingen

We bedanken Wassenaar voor de goede samenwerking 

tijdens de onverwachte sanering. 


