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Aanpassing belijning
De afgelopen periode zijn er maat-
regelen getroffen om de duidelijk-
heid voor de weggebruikers en  
de doorstroming van het verkeer op 
de Overijsselselaan te verbeteren 
Een deel van de witte belijning op 
de Overijsselselaan-Noord is weg-
gehaald. Dit was nodig voor een  
duidelijkere verkeerssituatie ter 

plaatse van de wegwerkzaamheden. 
Sommige weggebruikers reden de 
verkeerde rijbaan op bij de kruising 
Goutum waardoor er gevaarlijke  
situaties ontstonden. Zodra het 
weer het toelaat brengen we nieuwe 
gele lijnen aan. Dit verbetert de dui-
delijkheid van de verkeerssituatie 
en zo ook de veiligheid. We houden 
de situatie scherp in de gaten.

Minder files
Om files te voorkomen op de  
Overijsselselaan, is de afstemming 
van de verkeerslichten bij de kruising 
Goutum aangepast. Hierdoor kan het 
verkeer sneller doorstromen. Boven-
dien wordt het verkeer richting het 
centrum op werkdagen ’s ochtends 

Het weer liet het de afgelopen dagen niet toe om werkzaamheden uit te 
voeren. Hierdoor hebben de werkzaamheden aan het oostelijke deel van 
de Overijsselselaan-Noord vertraging opgelopen. De ondergrond is op dit 
moment te nat om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zodra het weer 
het toelaat pakt de aannemer het werk weer op. In maart gaat de aan-
nemer aan de slag met de westelijke kant van de weg. 



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

van 07.00 tot 09.00 uur via elektro-
nische borden bij Wirdum naar de 
Westelijke invalsweg geleid.

Wat staat er op de planning
Eerder is aangegeven dat de strem-
ming van de Wergeasterdyk te  
Goutum, gedeelte rotonde tot aan 
het kruispunt met de Overijsselse-
laan, van 2 tot en met 6 november 
plaats zou vinden. Door een ge-
wijzigde planning en fasering zijn 
deze werkzaamheden doorgeschoven 
naar het voorjaar van 2016. Wan-
neer de werkzaamheden aan de 
oostelijke weghelft klaar zijn is op dit 
moment onzeker. Door de slechte 
weersomstandigheden is de onder-
grond op dit moment te nat om 
werkzaamheden uit te voeren. Van 
21 maart tot en met 27 mei vinden 
de werkzaamheden aan de weste-
lijke weghelft, stad uit, plaats. In de 
tussentijd legt de aannemer het 
werk neer in verband met de winter-
periode. Tijdens de winterperiode is 
de ‘normale’ verkeersituatie van 
kracht. Dit betekent dat er gewoon 
2 rijstroken stad in, en 2 rijstroken 
stad uit beschikbaar zijn. In de  
periodes dat er werkzaamheden 
plaats vinden is er 1 rijstrook  
minder de stad in beschikbaar. 

Mooi(er) Brédyk 
In eerste instantie was het niet be-
kend of de Brédyk vanuit het project 

Overijsselselaan-Noord uitgevoerd 
kon worden. Met de nodige inspan-
ning is er toch ruimte gevonden om 
naast de Overijsselselaan, ook de 
Brédyk onder handen te nemen en 
een mooier uiterlijk te geven. Daarom 
is half oktober een informatiebijeen-
komst gehouden voor de bewoners 
van de Brédyk. Samen met de  
bewoners is besproken hoe het ont-
werp van de straat eruit moet komen 
te zien. Met name het parkeren 
langs de weg vormde een belangrijk 
punt aangezien de meningen van 
de bewoners hierover verdeeld zijn. 
Op verzoek van de bewoners is 
daarom besloten om een korte  
enquête te houden. Op basis van 
de uitkomsten uit de enquête wordt 
het ontwerp verder uitgewerkt.

Korte omfietsroute
Door de werkzaamheden aan de 
Overijsselselaan is het fietspad ter 

plaatse van de kruising Goutum  
afgesloten. In de nieuwsbrief van 
september stond de korte omfiets-
route al aangegeven aan de hand 
van een plattegrond. Om deze platte-
grond levendiger en duidelijker te 
maken hebben we nu ook een filmpje 
geplaats van de omfietsroute. Zowel 
de route voor stad in als stad uit staan 
op de website; www.vrij-baan.nl. 

Het Bushokje
Het meer dan 40 jaar oude bus-
hokje aan de Overijsselselaan is in 
september, in opdracht van Dorps-
belang Goutum gedemonteerd. De 
dorpsbewoners willen het bushokje 
graag een nieuwe bestemming  
geven. Met de herinrichting van de 
Overijsselselaan is het bushokje 
overbodig en stond daarnaast ook 
in de weg. Dorpsbelang Goutum 
zoekt nu naar een nieuwe locatie 
voor het bushokje. Als dit gaat  
lukken, is een renovatie van het 
hokje zeker nodig. Komend jaar 
wordt duidelijk of de herplaatsing 
daadwerkelijk gaat lukken. 

Niet harder dan 50 rijden
Op de Overijsselselaan is de maxi-
male snelheid 50 kilometer per uur. 
Helaas houden niet alle weggebrui-
kers zich hieraan. Vanuit Leeuwarden 
Vrij-Baan zoeken we leuke manieren 
om weggebruikers zover te krijgen 
om zich aan de geldende snelheids-
limiet van 50 kilometer per uur te 
houden. Heeft u nu ook een leuke 
manier, of schiet er opeens iets bij 
u te binnen waarvan u zegt dit is dé 
oplossing? Laat het ons weten  
overijsselselaan@vrij-baan.nl
 


