
Bouwput voor fietstunnels 
De werkzaamheden op het Europa
plein concentreren zich momenteel 
op de aanleg van de bouwkuipen 
voor de fietstunnels en de pomp
put. Damwandplanken vormen de 
wand van de bouwkuip. In de bouw
kuip is vervolgens grondwater
bemaling aangelegd. Het grond
water kan daardoor niet meer in  
de bouwput stromen en de mede
werkers van KWS kunnen straks  
met ‘droge voeten’ hun werk doen. 

Daarna brengt de aannemer een 
stempelraam aan. Dit is een con
structie van grote stalen buizen tus
sen de bouwkuipwand, die ervoor 
zorgt dat de wand niet inzakt. Daar
na wordt de bouwput uitgegraven 
en de grondwaterstand verlaagd. 
Dat gebeurt met pompen die op de 
bouwplaats staan. 

Heien en meten
Het heien bracht overlast met zich 
mee, zoals trilling en lawaai. Dit 

konden we helaas niet voorkomen. 
Het heien is steeds gemonitord om 
te bewaken dat de geldende normen 
voor trillingen niet overschreden 
werden. Daarnaast zijn voor de 
start van de werkzaamheden voor
opnames gemaakt, hoogtebouten 
aangebracht in woningen en scheur 
en trillingsmeters geplaatst. Uit  
de rapportage van de monitoring in 
december bleek dat er ruim onder 
de trillingsnormen gewerkt is. Ook 
waren er geen verzakkingen gemeten 
en bestaande scheuren in panden 
rond het plein waren niet groter  
geworden. Het werk kon op deze 
manier verder gaan. 
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Bouwkuipen en grondwaterbemaling

Alle heipalen zitten in de grond en het verkeer op het Europaplein rijdt 
veilig langs de werkzaam heden over de pas aangelegde sterrotonde.  
De reconstructie van de Harlingenstraatweg is bijna klaar, alleen het 
gedeelte aan de zuidkant is door de weersom standigheden nog niet af. 
We gaan hiermee in het voorjaar verder. Het kwelscherm rondom het 
plein is nagenoeg klaar.



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

Kerstfeest
Afgelopen december vierden 150 
omwonenden samen met mede
werkers van KWS en Leeuwarden 
VrijBaan kerst op het Europaplein. 
Ze genoten van Glühwein en choco
lademelk bij de gezellig ingerichte 
koekenzopietent van Brasto. Mede
werkers van KWS gaven rondlei
dingen rondom het plein en kinderen 
maakten marshmallows bij het 
kampvuur. De kinderen ontstaken 
ook feestelijk de lichtjes in de grote 
kerstboom midden op de bouw
plaats. 

Aandachtspunten uit de 
klankbordgroepbijeenkomst
In de klankbordgroepbijeenkomst op 
maandag 16 januari  met vertegen
woordigers van de wijkpanels en 
VvE’s rond het plein  kwam de weg
afzettingen en markeringen ter 
sprake. Vooral in het donker is de 
juiste weg soms moeilijk zichtbaar. 
Ook werd gemeld dat het als voet
ganger goed opletten is door fietsers 
die toch over het trottoir fietsen in 
plaats van de omleiding sroutes vol
gen. We verzoeken daarom fietsers 
en bromfietsers nogmaals nadruk-
kelijk voor eigen en andermans  

veiligheid de aangegeven omleidings-
routes te volgen. 

Verder is de naamgevingscommissie 
voor de 3 fietstunnels genoemd in 
het overleg. Deze commissie gaat 
de namen voor de fietstunnels vast
stellen. Leden van de klankbord
groep krijgen hiervoor binnenkort 
een uitnodiging.

Vraag het de omgevingsmanager 
van Leeuwarden Vrij-Baan
Voor vragen over de Herinrichting 
van het Europaplein kunt u aansluiten 
bij de rondleiding (zie hiernaast).  
U kunt ook contact opnemen met 
Harold Rakers, omgevingsmanager 
van Leeuwarden VrijBaan, telefoon 
(058) 233 86 56.

Informatie Europaplein 
en Leeuwarden Vrij-Baan
We willen u zo goed mogelijk op de 
hoogte houden van de voortgang 

van het project Europaplein door  
informatieavonden, de website en 
nieuwsbrieven. U kunt de voorgang 
van het project ook volgen op  
twitter @vrijbaan en facebook: 
www.facebook.com/Leeuwarden
VrijBaan. Wilt u ook op de hoogte 
blijven van andere projecten van 
Leeuwarden VrijBaan? Kijk dan op 
www.vrijbaan.nl.

Rondleiding vervangt spreekuur
Het 2wekelijks spreekuur in het 
Eurohotel vervalt. Aannemer KWS 
Infra geeft daarvoor in de plaats 
elke maand een rondleiding rond
om het de bouwplaats. Tijdens 
deze rondleiding kunt u vragen 
stellen, hoort u over de werkwijze 
en kunt u van dichtbij de werk
zaamheden op het Europaplein  
bekijken. Iedereen is van harte 
welkom. De start is om 15.00 uur 
voor de Phoenixflat. U hoeft zich 
niet vooraf op te geven, maar  
kunt zo aansluiten. Data voor  
de komende rondleidingen zijn: 
woensdag 1 februari en woensdag 
22 februari. Nieuwe data leest u in 
de volgende nieuwsbrieven.


