
Update werkzaamheden
Op het Europaplein zijn volop bouw-
activiteiten gaande. Vanaf 6 november 
brengt aannemer KWS asfalt aan op 
parallelwegen. Ook komt er binnen-
kort een deklaag op het fietspad 
langs de Harlingerstraatweg-West 
aan de kant van het tankstation. 
Het fietspad is dan klaar. Op het 
plein worden in de vier kwadranten 
(de ronde hoeken van de rotonde) 
betonnen balken gestort. Hierop 
komen zitbanken. De aannemer 
gaat daar ook aan de slag met het 
groen: bomen, hagen, gras, bollen 
en bloemen. In de Leeuwerikstraat 
en voor de Fonteinflat geeft het aan-
gelegde straatwerk al een goed 
beeld van hoe het er straks uitziet. 

Fontein
Als het weer het toelaat (geen 
sneeuw en vorst) komt er blauwe 
coating in de fontein. Na een paar 
laatste afwerkpunten is die dan ook 
klaar. De originele verlichting in de 
fontein wordt weer in ere hersteld. 
Het enige verschil is dat er nieuwe, 
duurzame lampen zijn geplaatst die 
helderder licht geven.

Eerst tegels kunstwerk 
fietstunnels
In de fiets- en voettunnels zijn de 
wanden aan één kant al afgewerkt 
met basaltblokken. Aan de andere 
kant komt binnenkort het keramiek 
kunstwerk ‘Infinite Wave’, ontworpen 
door kunstenaar Koen Taselaar. 

De lijm hecht echter niet bij (nacht)
vorst, daarom is de plaatsing moei-
lijk te plannen. De officiële opening 
van het kunstwerk is als het weer 
het toelaat in december. 

Inspiratie voor kunstwerk
Voor de drie fietstunnels van het  
Europaplein ontwierp Koen Taselaar 
de ‘Infinite Wave’. Koninklijke Tichelaar 
uit Makkum produceert de tegels 
voor het kunstwerk, dat in keramiek 
wordt uitgevoerd. 
De inspiratie voor dit kunstwerk zijn 
de golven van de zee, waar verschil-
lende patronen en kleurstellingen 
uit voort zijn gekomen. De bewegin-
gen van de golven botsen, komen 
samen, en verschillen in grootte. 
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Europaplein op koers



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

Meer informatie over het werk van 
de kunstenaar is te vinden op de 
website www.koentaselaar.nl Meer 
informatie over Koninklijke Tichelaar 
vindt u op www.tichelaar.nl

Opening turborotonde
Maandag 9 oktober is de turbo-
rotonde officieel en feestelijk geopend 
door wethouder Friso Douwstra  
samen met medewerkers van KWS 
Infra, Leeuwarden Vrij-Baan en be-
woners rondom het plein en in de 
wijken er achter. De antieke LF2018 
bus reed de rotonde rond door een 
regen van blauw en witte confetti. 
Ter afsluiting stond er een ontbijt 
klaar. Ruim 150 gasten schoven 
aan. Foto’s van de officiële opening 
vindt u terug op onze website onder 
de titel ‘Officiële opening turbo-
rotonde Europaplein’.

Filmpje omzetting sterrotonde 
naar turborotonde
De omzetting van de sterrotonde 
naar de turborotonde is op film 

vast gelegd en ook de afsluitende 
feeste lijkheden. U kunt de film  
bekijken op de projectpagina Herin-
richting Europa plein van onze web-
site www.vrij-baan.nl/europaplein

Wit asfalt
De turborotonde van het Europa-
plein heeft bijzonder asfalt. Er zitten 
namelijk veel witte steentjes in ver-
werkt. Doorgaans bestaat asfalt uit 
allerlei steentjes, zand en een soort 
lijm die alles bij elkaar houdt. Wan-
neer het bovenste lijmlaagje op de 
turborotonde wegslijt komen de  
witte steentjes bloot te liggen. Het 
asfalt ziet er niet wit uit, maar krijgt 
onder lamplicht een witte gloed. 
Vooral in de donkere maanden is de 
rijbaan dan beter zichtbaar. Een 
tweede voordeel is dat ‘wit asfalt’, 
door te reflecteren, niet zo heet 
wordt in de zomer. Hierdoor blijven 
de temperatuurverschillen klein en 
veroudert het asfalt minder snel.

Lichtmasten
Het goed verlicht houden van het 
Europaplein is een uitdaging. Dat 
komt omdat we de oude lichtmasten 
langzaam vervangen door nieuwe, 
definitieve lichten. De oude licht-
masten passen niet langer in het 
straatbeeld. Ook langs de toe-
leidende wegen en de trottoirs  
komen nieuwe, moderne LED lam-
pen. De hele buitenste ring van 
Leeuwarden krijgt dezelfde soort 
verlichting. Dit zorgt ervoor dat  
wegen als Valeriusstraat, Helicon-
weg en Julianalaan één geheel  
vormen. 

Rondleidingen november 
• Woensdag 29 november
De start is om 15.00 uur voor de 
Phoenixflat.

Harold Rakers, 
omgevingsmanager
Voor vragen, klachten of tips die te 
maken hebben met de werkzaam-
heden op het Europaplein kunt u op 
werkdagen tussen 07.30-18.00 uur 
bellen met Harold Rakers, omgevings-
manager van Leeuwarden Vrij-Baan/
Europaplein, telefoon (058) 233 8656. 

Meer weten?
U kunt de voortgang van het project 
volgen op twitter @vrij-baan en face-
book: www.facebook.com/
LeeuwardenVrijBaan. Of kijkt u mee 
op de webcam via www.vrij-baan.nl/
europaplein


