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OVERIJSSELSELAAN

Alstublieft. 
De Overijsselselaan 

is klaar!

JUNI 2016

Op woensdag 1 juni vond de 
feestelijke opening van de 
Overijssel se laan plaats. Samen 
met kinderen uit groep 6 van  
de Wiardaskoalle en omwonenden 
opende wethouder Thea Koster de 

Overijsselselaan. De wethouder 
stond kort stil bij de aanleg van de 
weg en de mensen die daaraan 
hebben meegewerkt. De kinderen 
van de Wiardaskoalle zongen 
hierna een vrolijk lied en kregen 

als beloning voor hun goede inzet 
een ijsje uit de ijskar. De kinderen 
deelden de ijsjes ook uit aan 
omwonenden. 



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

Bedankt voor uw geduld
Gedurende de werkzaamheden 
moesten fietsers omrijden en  
weg ge bruikers soms van rijbaan 
wisselen. Gelukkig is dit nu verleden 
tijd. Vooral de bewoners aan de 
Brédyk hebben de werkzaamheden 
van dichtbij meegemaakt. Bedankt 
voor uw geduld en uw begrip.

De laatste punten
De weg is klaar, maar er zijn nog 
wel zaken die we oppakken. Zo 
worden langs het noordelijke deel 
van de Overijsselselaan in het 
najaar bomen geplant. Ook nemen 
we nog maatregelen op de kruising 
Brédyk/Wergeasterdyk om verkeer 
vanaf de McDonald’s duidelijk te 
maken dat ze rechtsaf moeten 
slaan en kunnen keren bij de 
rotonde om bij de verkeerslichten 
uit te komen.  Er zijn namelijk auto
mobilisten die tegen de verkeers
regels in nog steeds direct linksaf 
slaan of keren op de rijbaan, 
waardoor gevaarlijke situaties 
ontstaan. In verband met veiligheid 
wordt dan ook aan alle auto
mobilisten verzocht om rechtsaf te 
slaan en te rijden via de rotonde.

Fietstunnel Goutum-Sûd 
Begin juni is de fietstunnel bij de 
afslag GoutumSûd in gebruik 
genomen. Fietsers en voetgangers 
kunnen door de tunnel veilig en 
snel naar de andere kant komen. 
Soms steken voetgangers direct de 
Overijsselselaan over om bij het 
benzinestation te komen. Dit is erg 
gevaarlijk en kan ongelukken ver
oor zaken. Ook beschadigt daardoor 
de nieuw aangeplante haag. Om dit 
te voorkomen verzoeken we ieder
een de tunnel te gebruiken. De 
keramische tegels, volgens ontwerp 
van Maarten de Reus zoals te zien 
op de afbeelding, brengen we in het 
najaar aan. Dan is de tunnel 
helemaal klaar. 

Groene Golf
Op de Overijsselselaan is de 
maximale snelheid 50 kilometer 
per uur. De weg is bedoeld als 
wijkontsluitingsweg voor De Zuid
landen en Goutum en voor de 
ontsluiting van de zuidkant van de 
stad. Om de snelheid beter in de 
hand te houden zal er een groene 
golf ingesteld worden tussen de 
verkeerslichten vanaf Werpsterhoek 

tot aan Goutum. Er wordt momenteel 
druk gewerkt om dit te realiseren. 
We verwachten dat de groene golf 
aan het eind van de zomer in 
werking gaat. 

Brédyk
Ook de Brédyk wordt heringericht. 
De werkzaamheden op de hoofd
rijbaan hebben voor een aantal 
bewoners trillingoverlast veroor
zaakt. Daarom is besloten om de 
aanpak van de Brédyk nog eens 
goed te bekijken. Na de zomer
vakantie is hier meer over bekend 
en krijgen de bewoners van de 
Brédyk informatie.

Meer informatie
Via www.vrijbaan.nl, Facebook @
LeeuwardenVrijBaan en Twitter @
vrijbaan houden we u graag op de 
hoogte van de projecten van 
Leeuwarden VrijBaan.
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