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Bomen gekapt

Dinsdag 19 mei hebben we de
laatste bomen gekapt, die nog op het
plein stonden. De kap was nodig om
kabels en leidingen te verleggen
en aanleggen. Zowel de bezwarencommissie van de gemeente, als
de rechtbank in Groningen, hebben
eerdere bezwaren tegen de kap
van de bomen afgewezen. Ecologe
Merel Zweemer heeft onderzocht
of er ook vogels aan het nestelen
waren in de bomen. Dit was niet
het geval.

Na de kap van de bomen kunnen de
nutsbedrijven beginnen met het ver
leggen en aanleggen van kabels en
leidingen. Deze liggen vooral in de
voetpaden en parallelwegen langs
het plein. De werkzaamheden duren
tot het einde van het jaar.
Fontein blijft staan tijdens bouw
Uitgangspunt is dat de fontein wordt
ontmanteld voor zover dit betreft de
prefab betonelementen. De rest van
de fontein blijft staan. De constructie

op zich wordt dan verhoogd met 80 cm.
Er komt een betonring van die hoogte
bovenop. Daarna worden alle prefab
betonelementen weer aangebracht.
De waterbak is dan 80 cm dieper
geworden. De bodem kan worden
opgehoogd met bijvoorbeeld schuim
beton. De bedoeling is, dat als de
nieuwe rotonde straks klaar is, je niet
kunt zien dat er iets is veranderd aan
de fontein en dat alle oorspronkelijke
materialen behouden blijven.

Tijdelijk veel zand
Voordat we met het aanleggen van
het plein kunnen beginnen, wordt
een deel van de fontein ontmanteld.
Als eerste brengt de aannemer ver
volgens grote hoeveelheden zand
naar het midden van het plein. De
ondergrond klinkt door het gewicht
van het zand tijdens een aantal
maanden in. Dat is nodig voor de ver
hoging van de nieuwe rotonde. We
proberen de overlast zo veel mogelijk
te beperken.

Ecologe Merel Zweemer heeft
onderzocht of er ook vogels aan het
nestelen waren in de bomen.

Bestemmingsplan in de raad
We hebben een nieuw bestemmings
plan voor de herstructurering van het
Europaplein gemaakt. Ook hebben
we een omgevingsvergunning aange
vraagd. Er zijn drie zienswijzen inge
diend bij de gemeente. De indieners
krijgen antwoord op hun zienswijzen.
In augustus bespreekt de gemeente
raad het bestemmingsplan.
Graafwerk
In juni begint het graafwerk voor de
reconstructie van het Europaplein.
Vitens, Enexis, kabelaars en tele
comaanbieders beginnen met het
verleggen en aanleggen van de kabels
en leidingen. Deze liggen vooral in de
voetpaden en parallelwegen langs
het plein. De werkzaamheden duren
tot het einde van het jaar.

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.

Meedenken en meedoen
We willen tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden in contact blijven
met omwonenden. Eén van de
manieren om dat te doen is tijdens
gesprekken met een groep betrok
kenen. Denk aan vertegenwoordigers
van wijkpanels en vve’s. Samen
bekijken we hoe de reconstructie van
het plein zo goed mogelijk kan
verlopen voor alle betrokkenen. Op
15 juni is de eerste bijeenkomst.
In de volgende nieuwsbrief stelt de
groep zich voor.
Portaalborden
Er komen portaalborden boven de rij
stroken van de toekomstige rotonde.
Dat vindt niet iedereen mooi of nodig.
Toch zijn ze nodig. De verkeersafwik
keling op het Europaplein in de nieuwe
situatie verschilt namelijk principieel
van de huidige situatie. Nu rijdt het
verkeer op één strook naar de rotonde
toe en verspreidt het zich op het plein
over een linker en rechter strook. De
weggebruiker maakt pas op het plein
een keuze voor een bepaalde
rijstrook. In de toekomst maakt

de weggebruiker die keuze eerder.
Al vóór het plein beslist de bestuurder
op welke rijstrook hij/zij naar de rotonde
rijdt. Zo kan de toekomstige rotonde
meer verkeer verwerken dan nu.
Om de weggebruiker eerder te kunnen
laten kiezen welke rijstrook hij wil
volgen, zijn andere borden nodig dan
in de huidige situatie. Portaalborden
boven de rijstroken maken de keuze
voor de weggebruiker makkelijker.
Daarom worden de bestaande borden
weggehaald en portaalborden ge
plaatst.
Kunst in fietstunnels
In de drie fietstunnels op het Europa
plein komt keramiekkunst. Hiervoor
is € 75.000 beschikbaar gesteld.
Zo krijgen de tunnels een zelfde
uitstraling als alle fietstunnels van
Leeuwarden Vrij-Baan.
Aanbesteding
We vertalen het ontwerp voor het
plein nu in vierkante meters, kuubs
en hoeveelheden. Deze worden in een
bestek gevat. Begin 2016 besteden
we het werk aan.
Vragen?
We willen u zo goed mogelijk op de
hoogte houden van de voortgang
van het project Europaplein. Door
informatieavonden, www.vrij-baan.nl
en nieuwsbrieven. Deze kunt u ook
per e-mail ontvangen. Stuur een
mail aan europaplein@vrij-baan.nl
en u krijgt de informatie de volgende
keer per e-mail. Volg ons ook op
twitter @vrij-baan en facebook:
www.facebook.com/Leeuwarden
VrijBaan.
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