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Bomen verplanten en kappen
Kabels en leidingen
Nog voor de zomer wordt er gegraven
op het Europaplein. Dan beginnen
we met het verleggen en aanleggen
van de kabels en leidingen. Voordat
de aannemer kan starten met het
aanleggen van de turborotonde met
drie fietstunnels hebben de nuts
bedrijven zoals Vitens, Enexis,
kabelaars en telecomaanbieders
ruimte en tijd nodig om hun voorbe
reidende werk te kunnen uitvoeren.

22 zuileiken verhuisden van het Europaplein naar het Kalverdijkje.

De bomen die langs de voetpaden
staan, moeten helaas wijken voordat
de nutsbedrijven kunnen beginnen.
Vorig jaar is een inventarisatie gemaakt van de gezondheid van de
bomen. Een aantal bomen kan
worden verplaatst. Meer dan een
jaar geleden werden deze al door
een deskundig bedrijf voorbereid op
de ‘verhuizing’. Ze werden gesnoeid
en de wortels werden afgestoken.
Deze week verhuisden 22 zuileiken
van het Europaplein naar sportpark Kalverdijkje. Ook bomen van
de Julianalaan en Valeriusstraat
die geschikt zijn om te verplanten
werden uitgegraven en verhuisd.
Door de zuileiken nu te verplanten,
wordt voorkomen dat vogels in
deze bomen gaan nestelen.

Voor het verplanten van zulke ‘dunne’
bomen is geen vergunning nodig.
Van de overige bomen op het Europa
plein is een aantal zo groot of onge
zond dat verplanten niet mogelijk
is. Zo’n verhuizing is behoorlijk
kostbaar en de kans dat een grote
of zwakke boom zich thuis voelt op
een nieuwe locatie is zeer klein.
Daarom is voor deze bomen onlangs
een kapvergunning aangevraagd.
Tegen deze aanvraag is bezwaar ge
maakt. De vergunningprocedure
verhindert dat de bomen gekapt
kunnen worden voordat het broed
seizoen begint.
Vanaf begin april liggen de omgevings
vergunning en het bestemmingsplan
ter inzage op het stadskantoor.

Voordat de aannemer op het Europaplein kan beginnen moeten de
kabels en leidingen verlegd worden en
worden er nieuwe aangelegd.

De kabels en leidingen liggen met
name in de voetpaden en parallel
wegen langs het plein. De werk
zaamheden duren tot het einde van
het jaar. Voetgangers wordt een al
ternatief geboden.
Grote belangstelling
Voordat de omgevingsvergunning
eind maart aangevraagd wordt,
organiseerde
het
projectteam
Europaplein een inloop voor buurt

Zo’n honderd buurtbewoners kwamen langs om de definitieve tekeningen nog
een keer te bekijken

bewoners. Zo’n honderd buurt
bewoners kwamen langs om de
definitieve tekeningen van het nieuwe
plein nog een keer te komen bekijken.
En natuurlijk was er alle ruimte voor
vragen.
Veel gestelde vragen
Voor de aanpak van het spoor, tus
sen de Euterpestraat en Piter Jelles
Montessori, bleek veel interesse te
zijn. Er wordt voor de honderden
scholieren, aan de kant van de Piter
Jelles School, een fietspad aangelegd
tegen het voetpad aan. De spoorlijn
blijft dus intact. De scholieren heb
ben zo een directe aansluiting op
het fietspad richting Europaplein en
kunnen zonder autoverkeer te kruisen
veilig richting de binnenstad fietsen.
Zo kunnen zij de de oversteek
Wagner
straat - Valeriusstraat ver
mijden en kiezen voor een veilige
route. Ook werden veel vragen ge
steld over de afmetingen van het
nieuwe plein en haar fietstunnels.
Het toekomstige plein zal 80 centi
meter hoger worden dan het huidige.
Dat is zo hoog als een eettafel en u
kunt dus over het plein heen blijven
kijken. De doorrijhoogte in de fiets
tunnels wordt ongeveer 2,5 meter;
de hellingen worden 5% of flauwer.

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.

Hoe kom ik van A naar B?
Veel bewoners waren benieuwd hoe
zij straks van A naar B komen. Met
andere woorden naar de nieuwe
route van hun huis in bijvoorbeeld
de Rossinistraat, de Potgieterstraat
of de Heliconweg via het Europa
plein naar het centrum. Op de
tekeningen wezen de leden van het
projectteam Europaplein hen de weg.
Ook het antwoord op de vraag over
de start van de werkzaamheden
voor de extra ontsluiting van de
Schrijversbuurt was makkelijk te
geven; deze wordt gelijk met het
Europaplein aangelegd. Op de vraag
wat de werktijden van de aannemer
zijn, kon nog geen antwoord worden
gegeven omdat er nog geen aan
nemer is. De aanbestedings
procedure start binnenkort en ver
wacht wordt dat eind dit jaar een
aannemer bekend is. Voordat deze
start worden informatieavonden ge
organiseerd waar de planning en
tijdelijke verkeerssituatie uitgelegd
wordt. Tijdens de bouw zal een
klankbordgroep regelmatig met de
projectleider om de tafel zitten om de
situatie goed in de gaten te houden.

Aandachtspunten
Naast vragen, droegen verschillende
buurtbewoners punten aan, in de
vorm van een suggestie of mede
deling. Zo wil de wijkvereniging
graag in de nabije toekomst met de
gemeente in gesprek over hoe fietsers
van Westeinde de tunnels in worden
geleid. Naast de wijkvereniging
heeft Piter Jelles Montessori voor
gesteld de ouders van scholieren in
te lichten over de nieuwe situatie.
Wilt u alle vragen die tijdens de
inloopavond gesteld werden en de
antwoorden daarop nog eens na
lezen? Kijk dan op www.vrij-baan.nl/
europaplein.
Kunst in de fietstunnels
Het is de bedoeling om een kunste
naar uit te nodigen een ontwerp te
maken voor kunstwerken in de fiets
tunnels. Net als bijvoorbeeld in de
fietstunnels op het Drachtsterplein
waar kunstenaar Jan van der Ploeg
de vier tunnels verfraaid met vier
verschillende moderne tegeltableaus.
In april besluit de gemeenteraad
hierover.
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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