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VALERIUSSTRAAT

We gaan beginnen!
JUNI 2015

In maart hebben we de laatste  
bomen gekapt op de Valeriusstraat. 
De kap was nodig omdat de kabels 
en leidingen vervangen moeten 
worden in het trottoir. Dit betekent 
dat de wortels van de bomen in de 
weg zitten om deze werkzaam-
heden uit te kunnen voeren. Tijdens 
deze werkzaamheden beschadigen 
de wortels waardoor ze de werk-
zaamheden niet overleven. In het 

nieuwe ontwerp worden bomen  
teruggeplaatst tussen de parkeer-
vakken op de parallelweg. Het 
voordeel hiervan is dat het trottoir, 
wat nu omhoog komt door de  
wortels, vlakker wordt gemaakt 
en ook wordt verbreed. 

Ter compensatie komen er bij de 
Valeriusstraat 56 bomen terug en 
worden er 34 bomen gecompen

seerd bij de Julianalaan. Ondanks 
dat er minder bomen terugkomen, 
krijgt de Valeriusstraat wel een 
groenere uitstraling doordat er in het 
ontwerp ook hagen en een groene 
middenberm zijn meegenomen. 

Kabels en leidingen
De nutsbedrijven streven ernaar  
om met hun werkzaamheden op 
maandag 22 juni 2015 te starten. 

Luchtfoto Valeriusstraat 



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.

De werkzaamheden vinden met 
name in het trottoir plaats en in een 
gedeelte van de parallelweg. De 
werkzaamheden duren ongeveer  
7 weken. In de bouwvakvakantie 
wordt er niet gewerkt. De werk
zaamheden vinden voornamelijk 
plaats aan de oostkant van de  
Valeriusstraat vanaf Cesar Franck
straat tot Mr. P.J. Troelstraweg en 
vanaf de Mr. P.J. Troelstraweg langs 
de Zuidzijde van de Dammelaan tot 
het zwembad “De Blauwe Golf”. De 
Volgorde is dat eerst de nieuwe  
kabels en leidingen worden gelegd 
en in gebruik genomen. Daarna 
worden de oude kabels en leidingen 
verwijderd. Als de nutsbedrijven 
klaar zijn, starten wij in het voorjaar 
van 2016 met de reconstructie van 
de Valeriusstraat. Deze werkzaam
heden lopen tot eind 2016.

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden van de 
nutsbedrijven wordt er in fasen ge
werkt. Houd er rekening mee dat er 
ongeveer over een lengte van 50 
meter niet geparkeerd kan worden. 
Dit verschuift per dag. U kunt uw 
auto elders in de straat of in de  
zijstraten parkeren. Waar gewerkt 
wordt, ontstaat overlast. We doen 
er alles aan om uw woning of bedrijf 
toegankelijk te houden.

Dammelaan
Aan de Dammelaan worden dezelfde 
werkzaamheden door Enexis verricht. 
De werkzaamheden starten in week 
33 (10 augustus) en zijn in week  
35 afgerond. 

Europaplein
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. Na de kap 
van de bomen kunnen de nuts
bedrijven beginnen met het verleggen 
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. De fontein blijft 
staan tijdens de bouw. De bedoeling 
is, dat als de nieuwe rotonde klaar 
is, je niet kunt zien dat er iets is 
veranderd aan de fontein en  
dat alle oorspronkelijk materialen 
behouden zijn. We hebben een 
nieuw bestemmingsplan voor de 
herstructurering van het Europa
plein gemaakt. Ook hebben we een 
omgevingsvergunning aangevraagd. 

Er zijn drie zienswijzen ingediend bij 
de gemeente. De indieners krijgen 
antwoord op hun zienswijzen. In  
augustus bespreekt de gemeente
raad het bestemmingsplan.

Informatie
Wij willen u graag zo goed mogelijk 
informeren over de plannen voor de 
Valeriusstraat. Door een nieuwsbrief, 
informatieavonden en de website. 
Volg ons ook op  twitter: @vrijbaan 
en facebook: www.facebook.com/
LeeuwardenVrijBaan. Wilt u de 
nieuwsbrief digitaal ontvangen of 
heeft u vragen? Stuur dan een  
email aan valeriusstraat@vrijbaan.nl
Voor de werkzaamheden aan kabels 
en leidingen is Hielke Wiersma van 
de gemeente toezichthouder en 
contactpersoon. Hij is telefonisch 
bereikbaar via: 058 233 8624.


