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OVERIJSSELSELAAN

Start herinrichting Noordelijke  
deel Overijsselselaan

SEPTEMBER 2015

Op maandag 31 augustus zijn we 
begonnen met de herinrichting van 
Overijsselselaan-Noord. Eerst doet 
de aannemer enkele voorbereidende 
werkzaamheden. Maar op 14  
september gaat het echt van start. 
Tien weken later is de Oostkant 
van de weg klaar. In het voorjaar  
is de Westkant aan de beurt. Ook 
dat duurt 10 weken. Volgend jaar 
sluit het Noordelijk deel van de 
Overijsselselaan naadloos aan op 

het Zuidelijke deel. In deze nieuws-
brief informeren we u over de werk-
zaamheden en omleidingsroutes. 
Ook leest u met wie en hoe u  
contact met ons kunt opnemen.

Planning 
Op maandag 31 augustus 2015  
is de aannemer gestart met de 
voorbereidende werkzaamheden  
op het Noordelijk deel van de  
Overijsselselaan. 

Van maandag 14 september 2015 
tot vrijdag 6 november 2015 vinden 
de hoofdwerkzaamheden plaats en 
is op het Noordelijk deel van de  
Overijsselselaan één rijstrook minder 
de stad in beschikbaar. De werktij
den zijn van 7.00 uur tot 19.00 uur.

In de week van maandag 2 november 
2015 tot vrijdag 6 november 2015 
worden de werkzaamheden aan de 
kruising Overijsselselaan en de 



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

Wergeasterdyk uitgevoerd. In deze 
week gaat alle verkeer Goutum in 
via de Drachtsterweg. Om de inrit 
Goutum Overijsselselaan zo kort 
mogelijk buiten gebruik te houden, 
zijn de werkzaamheden aan de  
kruising Overijsselselaan en de 
Wergeasterdyk van 7.00 uur tot 
23.00 uur. Hotel Campanile en  
McDonalds blijven vanaf de Over
ijsselse laan bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden. Voor de bewoners 
van de Boksumerdyk wordt een 
voorziening getroffen.

In de periode van vrijdag 6 november 
2015 tot maandag 21 maart 2016 
legt de aannemer het werk neer in 
verband met de winterperiode. Op 
maandag 21 maart 2016 pakt  
de aannemer het werk weer op en 
vrijdag 27 mei 2016 is het werk  
afgerond.

Drukke bewonersavond 
Hoe gaat de OverijsselselaanNoord 
er straks uitzien? Hoe loopt de om
leidingsroute voor de fietsers tijdens 
de werkzaamheden? Deze vragen 
kwamen onder andere aan de orde 
tijdens een bewonersavond in Ien 
en Mien in Goutum. Zo’n 30 belang
stellenden namen op 20 augustus 
de moeite om een kijkje te nemen 
bij de tekeningen van de Gemeente 
Leeuwarden en aannemer KWS. Ze 
kregen uitleg over de werkzaamhe
den die nu zijn gestart. 

Stad in en stad uit
Tijdens de aanleg van de nieuwe 
weg, zorgen we ervoor dat het  
verkeer goed door kan rijden. Zo 
maken we 2 rijstroken die de  
stad uit gaan en 1 rijstrook die de 
stad in gaat. Het autoverkeer kan 
Goutum gewoon bereiken vanaf de 
Overijsselselaan. Tijdens de werk
zaamheden aan de Wergeasterdyk 

wordt de inrit Goutum kort afge
sloten en maakt het autoverkeer 
gebruik van de inrit Drachtsterweg. 
De maximale snelheid is 30 km per 
uur.

Inloopuur
Tijdens de uitvoering organiseert 
aannemer KWS elke woensdag-
middag van 16.00 uur tot 17.00 uur 
een inloopbijeenkomst om vragen 
te beantwoorden en informatie te 
geven. De inloopbijeenkomst is in de 
bouwkeet van aannemer KWS aan 
de Molkenkelder in Techum. Voor 
vragen kunt u ook contact opnemen 
met toezichthouder Ap Veenstra 
(062 706 0834) of via overijsselse
laan@vrijbaan.nl 

Groen: omleiding autoverkeer 2 t/m 6 november

Groen: omleiding doorgaand fietsverkeer
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