
De laatste maand van 2015 stond 
in het teken van het verleggen van 
kabels en leidingen van de nuts
bedrijven. In 2016 gaan we verder 
met het verleggen van kabels en 
leidingen en de voorbereidingen 
voor de aanleg van de turborotonde, 
de demontage van de fontein, het 
aanbrengen van zand op het midden
deel van het plein, de bouw van  
de onderdoorgangen  en de weg
reconstructie.

Tijdelijk geen fontein 
Als eerste wordt in januari de fontein 
zorgvuldig gedemonteerd. We halen 
het  gedeelte van de fontein boven 

de grond weg. Dat deel wordt opge-
slagen en waar nodig gerestaureerd. 
De fundering, kelder en de bodem 
van het bassin blijven liggen. Op 
deze manier voorkomen we dat de 
fontein tijdens de reconstructie van 
het plein wordt beschadigd. Zodra 
het bassin is opgehoogd, komt de 
fontein prominent terug.  

Zand op plein
In februari en maart komt tijdelijk 
een laag zand van 2,5 meter op  
het middendeel van het plein. Dit is 
nodig om de grond te laten inklinken 
voor de nieuwe situatie. Het zand 
wordt met vrachtwagens aange-

voerd vanaf de Harlingerstraatweg.  
De wagens rijden overdag van 9 tot 
16 uur. Zodra de ondergrond stevig 
genoeg is, wordt het teveel aan 
zand weer weggehaald.

Voordat het zand wordt aangebracht, 
wordt een laag grond afgegraven. 
De grond die vrijkomt, wordt ge-
bruikt om de bult zand af te dekken. 
Zo voorkomen we stuiven en uit-
spoelen. 

Het plein wordt niet afgesloten tijdens 
het aanbrengen van het zand.  
Verkeersregelaars zorgen voor een 
veilige en vlotte doorstroming.

DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN  
VAN HET PROJECT. WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJBAAN.NL

EUROPAPLEIN

JANUARI 2016

Europaplein in 2016



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

Verder met kabels en leidingen
Het verleggen van kabels en leidingen 
verloopt volgens planning. Soms 
zijn de werkzaamheden meerdere 
keren op dezelfde plek. Dit proberen 
we te voorkomen, maar is toch 
noodzakelijk. De bedrijven zoeken de 
kabels en leidingen op in de grond 
en bekijken zo of de informatie 
klopt met de tekeningen. Tot en 
met mei zijn de nutsbedrijven nog 
aan het werk. Tussendoor kunnen de 
werklui terecht in tijdelijk gehuurde 
bedrijfsruimte in de voormalige  
garage om overlast van een bouw-
keet en materiaal voor de omgeving 
te beperken. 

Tijdens de werkzaamheden kan het 
autoverkeer gewoon doorgaan. Voor 
fietsers is er een omleiding. Helaas 
vinden fietsers het soms verleidelijk 
om ergens anders langs te rijden. 
We doen een dringende oproep om 
de borden te volgen.

Meedenkgroep 
Op 8 december is de meedenk-
groep weer bij elkaar geweest.  De 
vertegenwoordigers van Verenigingen 
Van Eigenaren van de flats, wijkpanels 
en gemeente praatten met elkaar 
over de voorbereidingen en werk-
zaamheden. Ook kwamen er bruik-
bare suggesties voor de communi-
catie op tafel.  De volgende vergadering 
is op 9 februari 2016.

Webcam op Phoenixflat
In januari wordt een webcam op het 
dak van de Phoenixflat geplaatst. 
Zo kan iedereen meekijken met de 
reconstructie van het plein. Via 
www.vrij-baan.nl zijn de beelden van 
de webcam te bekijken. De ervaring 
bij andere projecten, zoals de bouw 
van het akwaduct bij de Drachtster-
weg,  leert dat veel omwonenden 
en geïnteresseerden de beelden 
bekijken.  

Duurzame webcam
Deze webcam is uniek in z’n soort. 
Het is namelijk een duurzame web-
cam die voor zijn energievoor ziening 
compleet werkt op zonnepanelen 
en een stille windmolen. Eventuele 
extra aangemaakte energie slaat 
het apparaat op. Via een satelliet-
verbinding worden de beelden naar 
de website gestuurd.

Privacy
De meedenkgroep voor het Europa-
plein gaf aan geen moeite te  
hebben met de plaatsing van de 
webcam. Wel wilde de groep duide-
lijkheid over de privacy.  We zorgen 
ervoor dat de webcam gericht is op 
het plein. De appartementen op de 
eerste twee woonlagen worden niet 
herkenbaar in beeld gebracht. Ook 
slaan we de beelden niet op. De 
webcam is verder aangemeld bij  
het College Bescherming Persoons-
gegevens. 

Valeriusstraat 
De Valeriusstraat krijgt een her-
inrichting waarbij de Heliconweg en 
de Julianalaan als voorbeeld dienen. 
Als alle bedrijven met kabels en  
leidingen klaar zijn starten we half 
maart met de reconstructie van de 
Valeriusstraat. Door de nieuwe  
inrichting kan het verkeer beter 
doorstromen, verbetert de bereik-
baarheid vanuit de wijken, net zoals 
de veiligheid voor fietsers en voet-
gangers bij het oversteken. We maken 
een groene middenberm, smallere 
rijstroken voor doorgaand verkeer 
en langsparkeervakken. Deze werk-
zaamheden lopen tot het najaar van 
2016. We stemmen alle werkzaam-
heden en de fasering van de werk-
zaamheden aan de Valeriusstraat 
af op die van het Europaplein.

Vragen?
We willen u zo goed mogelijk op de 
hoogte houden van de voortgang 
van het project Europaplein. Door 
informatieavonden, www.vrij-baan.nl 
en nieuwsbrieven. Deze kunt u ook 
per e-mail ontvangen. Stuur een 
mail aan europaplein@vrij-baan.nl 
en u krijgt de informatie de volgende 
keer per e-mail. Volg ons ook op 
twitter @vrij-baan en facebook: 
www.facebook.com/Leeuwarden-
VrijBaan.
Toezichthouder Jaap Kuipers kunt u 
bellen op 06 - 50 46 75 29 met  
vragen over de huidige werkzaam-
heden.


