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De aannemer werkt in zomer door 
aan de werkzaamheden van de 
Valeriusstraat. Van maandag 18 
juli tot en met vrijdag 26 augustus 
2016 wordt er gewerkt aan de 
hoofdrijbaan op de Valeriusstraat. 
Dit gebeurt in 2 fasen om de over-
last zoveel mogelijk te beperken. 
Fase 10A vanaf het Europaplein 

tot aan Valeriusstraat 61 (kruising 
met Beethoven plantsoen) start  
in de periode 18 juli en 10B  
van Valeriusstraat 61 (kruising 
met Beethovenplantsoen) tot  
aan Valerius straat 7 start vanaf  
1 augustus. Er wordt tot en met eind 
augustus aan deze fasen gewerkt.  

Bovengenoemde werkzaamheden 
bestaan uit het frezen en ver
wijderen van het bestaande asfalt, 
herinrichting van de rijbaan en het 
aanbrengen van nieuw asfalt. Het 
frezen en afvoeren van het be
staande asfalt kan enige overlast 
veroorzaken in de vorm van geluids 
en trillingsoverlast. 

Werkzaamheden Valeriusstraat.



Wij wensen u een fijne vakantie toe!

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.

Omleiding werkzaamheden 
Tijdens de werkzaamheden aan de 
hoofdrijbaan wordt het vrachtverkeer 
omgeleid en gaat het overige 
autoverkeer via de parallelwegen. 
Voor het vrachtverkeer wordt een 
hoogtebeperking (max. doorrijd
hoogte hoogte 3,20 meter) ingesteld 
op de parallelwegen waardoor ze 
hier ook daadwerkelijk niet langs 
kunnen. De zijstraten die grenzen 
aan de parallelwegen in de 
betreffende fase, worden vanaf 
deze kant gestremd. Op de parallel
wegen wordt een maximale toe
gestane snelheid van 30 km/uur 
ingesteld. Voetgangers, minder
validen en fietsers (met de fiets aan 
de hand) kunnen gebruik blijven 
maken van de trottoirs. Fietsers zijn 
niet toegestaan op de parallelweg 
en worden omgeleid, voetgangers 
worden beschermd doormiddel van 
een barrier op het trottoir.

Werkzaamheden Valeriusplein
Het Valeriusplein wordt tijdens de 
werkzaamheden in twee delen 
opgesplitst (fase 11 en 12). Er 
wordt hier in twee weekenden 
gewerkt om de overlast tijdens werk
dagen, wanneer er meer verkeer is 
te beperken.  In het weekend van 
26 tot en met 28 augustus 2016 
wordt het deel vanaf Valeriusstraat 
7 en het zuidelijke deel van het 
plein klaar gemaakt. Deze werk
zaamheden bestaan uit het frezen 
en verwijderen van het bestaande 
asfalt, herinrichting van het 
kruispunt, aanbrengen van kabels 

en lussen t.b.v. de nieuwe 
verkeerslichten en het aanbrengen 
van het nieuwe asfalt. 

In het weekend  van 2 tot en met  
4 september 2016 wordt het 
noordelijke deel van het Valeriusplein 
uitgevoerd. In beide weekenden 
wordt er gewerkt van vrijdag 18.00 
uur tot uiterlijk maandag 6.00 uur 
en is er beperkt verkeer over het 
plein mogelijk. De Troelstraweg 
richting Stiens blijft bereikbaar. 
Houd de gele borden in de gaten 
voor de juiste route. 

Overlast
Het frezen van het bestaande asfalt 
en het aanbrengen van kabels en 
lussen t.b.v. de verkeerslichten 
kunnen overlast veroorzaken in de 
vorm van geluids en trillingsoverlast. 
De kabels en lussen moeten in 
geslepen worden. Dit geluid kan als 
vervelend ervaren worden, echter 
zijn de werkzaamheden nodig. Door 
de werkzaamheden in een relatief 
kort tijdsbestek uit te voeren is de 
overlast hevig maar wel kort. Voor 
de doorstroming van het verkeer  
tijdens bovenstaande werkzaam
heden wordt op een aantal plaatsen 
tijdelijke verharding aangebracht. 
Dit wordt later weer verwijderd en in 
oorspronkelijke staat hersteld. De 
werkzaamheden veroorzaken over
last, maar wij doen er alles aan om 
de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Heeft u vragen of op
merkingen laat het ons dan weten 
via onderstaande contactgegevens. 

Parkeren
De parkeervakken langs de 
parallelwegen, grenzend aan het 
werkvak, kunnen gedurende de 
werkzaamheden niet gebruikt 
worden. Er kan van de extra parkeer
gelegenheid aan de Wagnerstraat, 
Richard Holstraat en bij LKC 
Sonnenborgh gebruik gemaakt 
worden. Het is niet toegestaan het 
werkvak te passeren. Voor voet
gangers is het mogelijk buiten het 
werkvak over te steken, in fase 10A 
bij het Europaplein en ter hoogte van 
het Beethovenplantsoen. Gedurende 
fase 10B kunnen voetgangers 
oversteken bij het Beethoven
plantsoen en het Valeriusplein. Alle 
getroffen maatregelen moeten de 
veiligheid tijdens de werkzaamheden 
vergroten. Veiligheid voor u en de 
medewerkers van de aannemer.  

Op de hoogte blijven
Wij willen u graag zo goed mogelijk 
informeren over de plannen voor de 
Valeriusstraat. Door een nieuwsbrief, 
informatieavonden, www.vrijbaan.nl, 
Twitter @vrijbaan en Facebook: 
www.facebook.com/Leeuwarden
Vrij Baan. Wilt u de nieuwsbrief de 
volgende keer digitaal ontvangen  
of heeft u vragen? Stuur dan een 
email aan valeriusstraat@vrijbaan.nl. 
Tijdens de werkzaamheden is Heine 
Koopmans toezichthouder en contact  
persoon. Hij is telefonisch bereik
baar via: 06 537 63 782


