
Binnenkort begint de herinrichting van het 
Europaplein. Op het middenterrein van de  
rotonde zijn de voorbereidende werkzaam
heden al in volle gang. De Harlingerstraat
weg  gaat vanaf maandag 19 september op 
de schop. Het verkeer blijft wel  aangepast 
 over de Harlingerstraatweg rijden. Barriërs 
(afzethekken) leiden de verkeersstroom in 
goede banen. Er geldt een aangepaste snel
heid van 30 km/u. Voor fietsers en voet
gangers fietst en loopt het wel anders. 

Fietsersoversteek Bilderdijk straat/
Euterpestraat is tijdelijk gestremd 
In de week van 19 september tot eind decem
ber kunnen fietsers en voetgangers niet de 
Harlingerstraatweg oversteken (Bilderdijkstraat 
naar Euterpestraat en vice versa). Borden leiden 
de fietsers en voetgangers om via een over
steekplaats op het Europaplein. Kaartje 1

Situatie werkzaamheden zuidkant
In de week van 10 oktober werkt KWS Infra 
aan de zuidkant van de Harlingerstraatweg. 
Verkeer rijdt dan aan de noordkant. Het ver
keer kan wel afslaan naar de Euterpestraat, 
maar niet de Bilderdijkstraat inrijden. Borden 
geven de omleiding aan. Kaartje 2 

Situatie werkzaamheden noordkant.
Na de zuidkant pakt de aannemer de 
Harlinger straatweg aan. Het verkeer rijdt dan 
aan de zuidkant en kan afslaan naar de 
Bilderdijk straat. Afslaan naar de Euterpe
straat kan niet. Borden geven de omleiding 
aan. Kaartje 3

Vragen?
Voor meer infor matie, vragen en opmerkingen  
kunt u terecht op onze website: www.vrij
baan.nl of op Twitter: @vrijbaan en Facebook: 
www.facebook.com/LeeuwardenVrijBaan. 
Wilt u ook op de hoogte blijven van andere 
projecten van Leeuwarden VrijBaan? Kijk dan 
op www.vrijbaan.nl.

Europaplein: het 
fietst, loopt en  

rijdt even anders

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.
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