
De Raad van State heeft het be
roep tegen het bestemmingsplan 
en de vergunningen voor de herin
richting van het Europaplein niet 
gegrond verklaard. Het ging daar
bij om bezwaren tegen de aanleg 
van fietstunnels, twijfels over de 
bereikbaarheid van het hotel en de 
cultuurhistorische en monumen
tale waarde van het plein en de 
fontein. De Raad van State gaf op 
4 mei aan dat de gemeentelijke 
plannen op deze punten  niet tekort 
schoten en concludeerde daarom 
dat het beroep ongegrond is. Met 
deze uitspraak kan de volgende 
fase van de reconstructie van het 
plein in gang worden gezet. De 
werkzaamheden worden nog voor 
de zomer aanbesteed, zodat de 
aannemer na de bouwvakantie kan 

beginnen. Wethouder Thea Koster 
over de uitspraak: ‘Fijn dat alle be
trokkenen nu duidelijkheid hebben. 
Nu kunnen we echt van start met de 
herinrichting van het Europaplein.’

Wie wordt de aannemer?
De aanbestedingsprocedure voor 
fase 2 van de herinrichting is opge
start. Aannemers kunnen zich aan
melden als ze het werk willen uit
voeren. Zij krijgen het bestek 
toegestuurd en hebben daarna een 
paar weken de tijd om vragen te 
stellen en vervolgens hun prijs in te 
dienen. Ze moeten daarbij voldoen 
aan een pakket van eisen dat door de 
gemeente Leeuwarden is opgesteld. 
Na de bouw vak kan de gekozen aan
nemer met de voorbereidingen voor 
de herinrichting beginnen. De daad

werkelijke werkzaamheden starten 
na de zomer en duren tot eind 2017. 

Wat gaat er gebeuren?
De volgende werkzaamheden worden 
uitgevoerd:
•  Reconstructie Harlingerstraatweg 

west 
•  Toegangsweg Schrijversbuurt
•  Aanleg nieuwe rotonde en tunnels
•  Bestaande wegen aansluiten op 

de nieuwe rotonde
•  Inrichting van de vier kwadranten
De exacte werkvolgorde wordt met 
de aannemer afgestemd en na de  
zomer aan u gepresenteerd. Tijdens 
de werkzaamheden wordt ervoor  
gezorgd dat het verkeer op en rond 
het plein zoveel mogelijk gewoon 
kan doorrijden. Er wordt zo weinig 
mogelijk gestremd. Mocht dat toch 
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Herinrichting Europaplein kan van start



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

nodig zijn, dan alleen in een paar 
weekenden. Uw huis blijft per auto 
zoveel mogelijk bereikbaar. Te voet 
kunt u uw huis altijd bereiken. 

Het zand zakt al in 
In maart bracht KWS een laag zand 
van 2,5 meter aan op het midden
eiland van het Europaplein. Vracht
wagens reden buiten de spits vanaf 
de Harlingerstraatwegwest het 
plein op. Verkeersregelaars zorg
den ervoor dat de doorstroming 

prima verliep. Daarna zijn grote zak
ken met zand geplaatst, zogenaam
de bigbags. Het gewicht van het 
zand op het plein en in de zakken 
drukt de bodem in tot een harde on
dergrond. Daardoor ontstaat een 
stevige basis voor de bouw van de 
fietstunnels en de nieuwe rotonde. 
We verwachten in september het 
meeste zand en de bigbags weg te 
kunnen halen. 

Vooropnames
In juni worden vooropnames ge
maakt van de flats en woningen die 
in de omgeving van het Europaplein 

liggen. Met een vooropname, ook 
wel een nulmeting genoemd, wordt 
de bouwkundige situatie van gebou
wen in kaart gebracht voordat de 
werkzaamheden beginnen. De flats 
aan het Europaplan zijn stevig gefun
deerd, daarom wordt daar alleen de 
buitenkant opgenomen. Bij wonin
gen in de directe nabijheid van het 
plein wordt ook binnen de situatie 
vastgelegd door middel van foto’s en 
een verslag. Deze bewoners krijgen 
daar nog een aparte brief over. 

Informatieavond Europaplein
Zodra de werkzaamheden starten, 
organiseert de gemeente samen 
met de gekozen aannemer een 
informatie avond. U wordt hiervoor 
na de zomer uitgenodigd. Op de in
formatieavond krijgt u informatie 
over de werkzaamheden van de  
gemeente en de aannemer. U kunt 
ook uw vragen stellen en suggesties 
ter verbetering inbrengen. 

Valeriusstraat
De werkzaamheden aan de Valerius
straat verlopen voorspoedig. Er 
wordt op meerdere plekken tegelijk 

gewerkt om de overlast zoveel  
mogelijk te beperken. De parallel
wegen vanaf het Beethovenplant
soen naar de Bach straat en van de 
Telemannstraat tot aan de Vivaldi
straat zijn vanaf 30 mei voorzien 
van rood asfalt. De werkzaamheden 
aan de hoofdrijbaan starten op  
18 juli. Meer informatie kunt u  
vinden op de website: 
www.vrijbaan.nl/project/
valeriuspleinvaleriusstraat/

Meekijken via de webcam
Er staat een webcam op de Phoenix
flat. Niet alleen u kunt de beelden van 
de  werkzaamheden op het Europa
plein volgen op www.vrijbaan.nl, 
maar overal ter wereld zijn ze te zien. 

Meer weten?
We willen u zo goed als mogelijk op de 
hoogte houden van de herinrichting 
Europaplein. Op www.vrijbaan.nl 
vindt u alles over de voortgang.  
Op informatieavonden kunt u zich 
laten informeren en van gedachten 
wisselen met de betrokken par
tijen. U kunt VrijBaan ook volgen  
op facebook (www.facebook.com/
LeeuwardenVrijBaan) en Twitter  
(@vrijbaan)

Nieuwsbrief
Regelmatig komt er een Nieuws
brief Europaplein uit. Wilt u deze 
digitaal ontvangen? Meld u dan aan 
via europaplein@vrijbaan.nl

Vragen
Voor vragen over de werkzaamheden 
kunt u bellen met Harold Rakers, 
toezichthouder bij de gemeente 
Leeuwarden, telefoon 14 058. 


