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Onderwerp Stremmingen en verwijderen / aanbrengen damwanden 

Contactpersoon Oene Willem v.d. Woude, hoofduitvoerder vestiging Leek. 
Telefoon 06 502 261 91 

 
Datum 

 
Leeuwarden, 9 juni 2017 

 

Aan de bewoners van dit adres, 
 
Graag informeren wij u over de werkzaamheden die vanaf 12 juni bij u in de buurt 
plaatsvinden. In deze brief leest u wat dit voor u kan betekenen. 
 
Stremming Euterpestraat 
Van dinsdag 13 tot en met vrijdag 23 juni is de Euterpestraat gestremd voor alle 
verkeer. We leggen een persleiding aan voor de afvoer van het water uit de 
fietstunnels. Bestemmingsverkeer voor het Eurohotel en de Euroflat wordt net als het 
andere verkeer met borden omgeleid.  
 

 



 

 

 
Het fietspad van de Euterpestraat tot de begraafplaats is vanaf maandag 12 juni tot 
en met donderdag 10 juli gestremd. We verbreden het fietspad. Eind van het jaar 
leggen we nog een rode deklaag aan. Fietsers worden met borden omgeleid. 
 
 
Planning van de werkzaamheden op het Europaplein 
In de weken tussen 12 juni en 23 juli verwijderen we de stalen damwanden rondom 
de bouwkuipen van de fietstunnels en brengen we nieuwe damwanden aan. Deze 
nieuwe damwanden komen op een andere plaats. De damwanden zijn blijvend en 
worden onderdeel van de grondkering rondom de turborotonde. Ze overbruggen het 
hoogteverschil van de lager gelegen fiets- en voetpaden met de rijbaan op de 
turborotonde. 
 
Verwijderen tijdelijke damwanden en frames 
Als eerste verwijderen we tussen 15 en 22 juni de damwanden en de stalen frames 
(stempeling) aan de bovenkant van de bouwkuipen van de fietstunnels. De volgorde 
is: westzijde, zuidzijde en noordzijde. De bouwkuip voor de pompput is als laatste 
aan de beurt.  
 
Trillen van damwanden 
We trekken de ‘oude’ damwanden eruit en brengen de ‘nieuwe’ aan met een trilblok. 
Dit laatste brengt meer overlast van geluid dan van trillingen met zich mee. Met 
aangebrachte trillingmeters controleren we of de trillingen de gestelde normen niet 
overschrijden. De stalen damwandplanken en stempeling van bouwkuipen voeren we 
af. De grondkerende (constructieve) damwandenplaten voor de nieuwe damwanden 
laten we aanvoeren. Ook laten we korte stalen damwandplanken aanvoeren. Met 
deze damwandplanken maken we in de weekenden van 8/9 juli en 15/16 juli het 
kwelscherm rondom het plein af.  
 
Meer informatie 
In de Nieuwsbrief Europaplein juni leest u meer over het aanbrengen van het 
kwelscherm. De Nieuwsbrief komt tussen 19 en 21 juni uit. 
 
Vragen? 
Heeft u een vraag, opmerking of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? 
Neemt u dan contact opnemen met Oene Willem v.d. Woude, hoofduitvoerder 
vestiging Leek. Telefoon 06 502 261 91 


