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Laatste stuk aan de beurt

FEBRUARI 2016

Aannemer KWS heeft het werk aan 
de Overijsselselaan-Noord weer 
opgepakt na de winterstop. De 
oostelijke rijbaan wordt eerst 
afgemaakt waarna daarna de 
westelijke rijbaan wordt uitgevoerd. 
Daaraan voorafgaand wordt de 
toegang van Goutum (Wergeaster-
dyk) uitgevoerd. Tijdens de weg-
werkzaamheden aan dit deel van 
de weg is het nodig de toegang 
naar Goutum een week lang af te 
sluiten. Dit zal plaats vinden van 14 
tot en met 18 maart. Goutum is 
die week alleen bereik baar via de 
Drachtsterweg. Er blijven de hele 
periode twee rij stroken de stad  
uit en één rijstrook de stad  
in beschikbaar. Mac Donalds en 
Campanile zijn nog wel bereikbaar 
vanaf de Overijsselse laan. Eind 
mei is de reconstructie van de 
Overijsselselaan klaar. 

Duidelijk en veilig
Tijdens de werkzaamheden afge
lopen najaar vonden weggebruikers 
de conflicterende markering op de 
weg onduidelijk. Ook was het 
regelmatig erg druk op werkdagen. 
Daarna hebben we maatregelen 
getroffen. Zo zijn de verkeerslichten 
beter afgesteld op de drukte, zijn er 
extra borden geplaatst en is de 
belijning deels aangepast. Voor de 
komende periode staan duide
lijkheid en veiligheid voor wegge
bruikers en de medewerkers van de 
aannemer voorop. Daarom gaan de 
witte lijnen geheel van de weg af en 
komen er reflecterende gele lijnen 
voor terug. Ook zetten we meer 
overrijdbare flapjes tussen de 
rijbanen. De maximale snelheid  
tijdens de werk zaamheden is 30 
kilometer per uur.

Planning 
De werkzaamheden zijn als volgt ge
pland:
Week 8 t/m 10: afronden oostelijke 
rijbaan. Dan is dezelfde tijdelijke 
situatie als voor de kerst. De witte 
belijning wordt verwijderd. Tijdelijke 
gele belijning wordt opnieuw aan
gebracht.
Week 11: uitvoering inrit Goutum.
Week 12: voorbereidingen westelijke 
deel.
Week 13: uitvoering westelijke deel 
rijbaan.
De planning is erg weersafhankelijk 
hierdoor kan een wisseling van de 
volgorde van de werkzaamheden 
mogelijk zijn.

Afsluiting inrit Goutum 
Van 14 tot en met 18 maart is de  
toegang naar Goutum afgesloten.  
Verkeer richting Goutum wordt 



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.
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omgeleid via de Drachtsterweg. Dit 
wordt met borden aangegeven. 
McDonalds en Campanile blijven be
reikbaar vanaf de Overijsselselaan. 
In overleg met het dorpsbelang en 
bedrijven hebben we besloten dat 
een korte en hevige uitvoering van 
de werkzaamheden aan de Wergea
sterdyk de minste overlast veroor
zaakt. Daarom zijn de werkzaam
heden aan de kruising Overijsselse   
laan en de Wergeasterdyk van 7.00 
uur tot 23.00 uur.

Afsluiting Hendrik Algraweg
Vanuit de richting Newtonpark wordt 
de Hendrik Algraweg van 14 tot en 
met 18 maart afgesloten. Zo 
voorkomen we extra drukte (onder 
andere van vrachtverkeer) op de 
kruising vanwege de tijdelijke af

slagen voor McDonalds en Hotel 
Campanile. 
Ook kan het verkeer  vanuit de stad 
niet linksaf slaan naar McDonalds/
Hotel Campanile. Weggebruikers 
voor McDonalds/hotel Campanile 
gaan bij de verkeerslichten Goutum 
Súd linksaf en keren bij de rotonde 
Sûdertrimdielsdyk. Door deze 
afsluiting wordt de verkeerssituatie  
duidelijker en veiliger.  

Fietsers
Voor fietsers verandert de komende 
weken niets. De omleiding blijft 
gelden totdat de werkzaamheden 
aan de Overijsselselaan klaar zijn.

Aanpak Brédyk
Het ontwerp voor de herbestrating 
is besproken met bewoners. Op 
hun verzoek  hebben we besloten 
om een enquête te houden. Uit de 
vragenlijsten bleek dat bewoners 
voor haaks op de weg parkeren 
kiezen. Dit wordt in het ontwerp 
opgenomen. 

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 
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