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Kabels en leidingen verleggen

Vanaf 12 oktober gaan de nuts
bedrijven aan het werk met het
verleggen van kabels en leidingen.
De kabels en leidingen liggen onder
trottoirs. De sleuven die gegraven
worden, zijn zo breed dat de parallel
weg ter hoogte van de Phoenixflat
alleen nog door fietsers gebruikt
kan worden. Flats en woningen
blijven altijd bereikbaar.
Het verkeer op de vier toegangswegen
tot het Europaplein heeft de komende
periode geen last van het werk.
We hebben eerder al mantelbuizen
geplaatst onder de wegen door.
Wat gebeurt er?
De werkzaamheden aan het gas- en
waterleidingnetwerk zijn in deze eerste fase vooral voor de Phoenixflat.

We beginnen vanaf 12 oktober met
voorbereidende
werkzaamheden.
Denk aan het plaatsen van borden
en het verwijderen van tegels uit het
trottoir op het gedeelte tussen de
Potgieterstraat en de Heliconweg en
gedeeltelijk voor de Fonteinflat.
Daarna wordt er geboord onder de
Valeriusstraat en de Heliconweg.
Vervolgens worden mantelbuizen
getrokken bij de Phoenixflat, Fonteinflat, Valeriusflat en de Katsflat. Deze
locaties - een gedeelte van het trottoir
- worden afgezet met dranghekken.
Fietsers en voetgangers hebben geen
last van de werkzaamheden.
Begin november zijn de nutsbedrijven
aan het werk in het trottoir langs de
Heliconweg. Verder gaat de aannemer
de kabels van KPN ’s nachts lassen
en doorverbinden. Deze werkzaam-

heden gebeuren in tentjes. Het geeft
geen (geluids)overlast voor de be
woners van de Phoenixflat, Fonteinflat, Valeriusflat en de Katsflat.
Omleiding fietsers
De fietsers komende vanaf de
Harlingerstraatweg/ Eurohotel kunnen
geen gebruik maken van de fietsroute
richting de Heliconweg/ WTC. Deze
fietsers worden met borden omgeleid
via de Potgieterstraat en de Rhijnvis
Feithstraat richting de Heliconweg.
De fietsers komende vanaf de
Harlingerstraatweg “Stad-uit”/Eurohotel richting de Harlingerstraatweg
“Stad-in”/ “Us Mem” hoeven niet om
te fietsen. Om de fietsers veilig langs
de plek waar we werken voor de
Phoenixflat te leiden, wordt de parallel
weg afgesloten voor auto- en vracht-

verkeer. Het is echter wel mogelijk
om vanaf de rotonde en parallelweg
de Potgieterstraat in te rijden. Vice
versa (vanuit de Potgieterstraat voor
de Phoenixflat de rotonde op) is niet
mogelijk. De omleidingen staan met
borden aangegeven.
Contact
Nu we met de voorbereidende werkzaamheden aan het Europaplein
beginnen, kan het zijn dat u praktische vragen heeft. Voor het werk aan
de nutsvoorzieningen dat nu start,
kunt u terecht bij Jaap Kuipers. Hij is
aanspreekpunt richting omwonenden
en bedrijven op het Europaplein en
de naastgelegen straten. Hij is te
bereiken via 06- 5046 7529

Meedenkgroep
Op 5 oktober komt de meedenkgroep
weer bij elkaar. Dit keer in wijkgebouw
de Toekomst. Vertegenwoordigers van
wijkpanels en vve’s zitten dan met de
gemeente om de tafel om informatie
uit te wisselen.
Een duurzame fontein op het
Europaplein
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de
fontein duurzamer wordt? De fontein

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.

verbruikt nu 200 kuub drinkwater per
jaar. Kan dat ook anders? De stichting
CEW (Centre of Expertise Water Technology) te Leeuwarden pakte deze
vraag op. Derdejaars studenten van
Hogeschool VHL en NHL Hogeschool,
docenten en begeleiders gaven samen
richting aan het onderzoek op het gebied van Civiele Techniek, Watertechnologie en Milieukunde. Het onderzoek is in september 2015 afgerond.
Hoe ging het onderzoek in z’n werk?
Milieukundigen bekeken hoe het water
verbruik omlaag kon. Is het mogelijk
alleen regenwater te gebruiken voor
de fontein? Studenten van Civiele
Techniek hebben onderzocht hoe de
duurzame maatregelen in dit woongebied en tussen de wegen mogelijk
kon worden. Tenslotte onderzochten
watertechnologen de mogelijkheden
om het systeem voor het oppompen
van het water te verduurzamen. Is
het bijvoorbeeld haalbaar om alleen
met regenwater te werken? Kunnen
we een geavanceerde installatie
plaatsen, zonder dat er regelmatig
mensen voor nodig zijn die de pomp
moeten instellen of veranderen?
De studenten kwamen met oplossingen die ervoor zorgden dat de fontein
veel minder dan de huidige 200 kuub
drinkwater per jaar gebruikt. Door de
opvang van regenwater, kan de
fontein 70% minder water gebruiken.
De installatie van een slimme pomp
zorgt ervoor dat continu het verbruik
wordt bijgehouden. Ook optimaliseert deze het energieverbruik.
De projectgroep voor het Europaplein
Gemeente Leeuwarden heeft de op-

lossingen met aandacht bekeken.
Gerk-Jan Kuijpers maakt deel uit van
de projectgroep als beleidsmedewerker duurzaamheid. Hij vertelt: ”Het
was een complexe opdracht. Het bedenken van duurzame oplossingen is
één ding. Maar het bedenken van betaalbare oplossingen is weer iets anders. De adviezen van de studenten
leidden tot een grote investering in
onder andere pompen. Dit werd niet
terugverdiend met duurzame maatregelen.” Kuijpers vervolgt: “Het is inspirerend om te lezen hoe de studenten van verschillende studierichtingen
met duurzame oplossingen voor het
Europaplein kwamen. Helaas zit ‘de’
oplossing er niet bij. Het onderzoek
heeft ons wel geholpen om alle
mogelijkheden op een rij te zetten.”
Bestemmingsplan vastgesteld
Op 14 september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor
het Europaplein vastgesteld. Ingediende zienswijzen hebben niet tot
aanpassingen in het plan geleid.
We kunnen dus verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de
reconstructie van het Europaplein.
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/LeeuwardenVrijBaan.
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