
Bewonersbijeenkomst
Op 5 september kwamen ongeveer 
40 bewoners van en rondom het 
Europaplein bijeen op de bewoners-
bijeenkomst in Eeltje’s Hiem. Tijdens 
de bijeenkomst stelden de aannemer 
- KWS Infra - en het projectteam 
zich voor, informeerden over de 
planning en werkzaamheden op het 
Europaplein en beantwoordden de 
vragen van de bewoners. De presen-
tatie en het verslag van deze avond 
vindt u op www.vrij-baan.nl.

Meten is weten
Firma Lengkeek heeft bouwkundige 
opnames gedaan van de panden 
aan het Europaplein. De gegevens 
daarvan zijn verwerkt en door Leng-
keek naar de notaris gestuurd. Op 
basis van deze gegevens kunnen we 
in geval van twijfel goed beoordelen 
of er schade is aangebracht door de 
bouwwerkzaamheden. Tijdens de 
werk zaamheden monitoren we de 

omgeving door middel van hoogte-
metingen, metingen van de grond-
waterstand en trillingsmetingen. We 
kunnen eventueel tijdig ingrijpen om 
schade en overlast te voorkomen. 

Start reconstructie Europaplein
In de week van 12 september zijn we 
begonnen met de voorbereidende 
werkzaamheden op het Europaplein. 
Het gras is gemaaid en er is opge-
ruimd. Een week later, vanaf 19 
september starten de werkzaam-
heden aan de Harlingerstraatweg-
west en op het Europaplein. Dit is 
de eerste fase van het project. We 
halen op het Europaplein het zand 
weg. Vanaf begin oktober richten we 
het bouwterrein in op het midden 
van de rotonde. Daarna voeren  
we heiwerkzaamheden uit voor de 
eerste twee fietstunnels. Hier krijgt 
u nog nader informatie over.

Herinrichting Harlingerstraat-
weg-west
Vanaf 19 september plaatsen we 
verkeersmaatregelen op de Harlinger-
straatweg. We beginnen daarna met 
het opbreken van de weg en graaf-
werkzaamheden. U kunt door tril-
platen en kranen hinder onder vinden 
wanneer we de fundering voor de 
tijdelijke verharding aanbrengen.  
Uiteraard proberen we over last zo-
veel mogelijk te beperken. Een week 
later staat de aanleg van de tijde-
lijke verharding op de planning. 

Eerst rijdt het verkeer op de noord-
kant van de weg, terwijl aan de 
zuidkant van de weg gewerkt wordt. 
De sloop van de busbaan gebeurt 
met een sloophamer aan een kraan. 
Ook hier kunt u hinder van onder-
vinden. Begin oktober verwijderen 
we de fundering van de busbaan en 
de asfaltverharding en brengen we 
kolken, zand en fundering aan. Dat 
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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

gebeurt met trilplaten, kranen en 
freesmachines. Ook hier geldt dat 
we de geluidsoverlast zoveel moge-
lijk beperken. In de week van  
10 oktober beginnen de werkzaam-
heden aan de zuidkant van de  
Harlingerstraatweg.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden blijft het 
verkeer over de Harlingerstraatweg 
rijden en geldt een aangepaste 
snelheid van 30 km/u. Barriërs  
(afzethekken) leiden de verkeers-
stroom in goede banen.

Werktijden
De aannemer mag op werkdagen 
werken van 07.00 tot 19.00 uur en 
op zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur. 
De aannemer houdt echter zoveel 
mogelijk de werktijden van 07.00 
tot 16.30 uur aan.

Officiële starthandeling
Donderdag 22 september aan-
staande om 16.15 uur brengt wet-
houder Thea Koster de reconstructie 
van het Europaplein ludiek onder de 
aandacht van het publiek. Ze helpt 
mee het zand te verwijderen en stapt 
daarvoor op de kraan. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. We verwachten u om 16.15 
uur bij het Eurohotel Leeuwarden, 
Europaplein 20. Na de officiële  
handeling kunt u samen met de 
wethouder koffie en thee drinken  
in het hotel.

Inloopspreekuur
Met ingang van 21 september aan-
staande is er elke woensdag van 
16.00 - 17.00 uur een inloopspreek-
uur in het restaurant van Eurohotel 
Leeuwarden. Heeft u vragen of op-
merkingen over de werkzaam-

heden? Loop dan gerust binnen. 
Wij waarderen uw betrokkenheid erg 
en beantwoorden graag uw vragen. 

Webcam
U kunt de beelden van de recon-
structie van het plein bekijken via 
de webcam. Kijkt u op www.vrij-
baan.nl/project/europaplein.

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

Fietsersoversteek Bilderdijkstraat/ 
Euterpestraat tijdelijk gestremd 
In de week van 19 september tot 
eind december kunnen fietsers en 
voetgangers niet de Harlingerstraat-
weg oversteken (Bilderdijkstraat 
naar Euterpestraat en vice versa). 
Fietsers en voetgangers worden 
met borden omgeleid via een over-
steekplaats op het Europaplein. 

Situatie werkzaam heden zuidkant 
In de week van 10 oktober wordt 
gewerkt aan de zuidkant van de 
Harlingerstraatweg. Verkeer rijdt dan 
aan de noordkant. Het verkeer kan 
wel afslaan naar de Euterpestraat, 
maar niet de Bilderdijkstraat in-
rijden. Borden geven de omleiding 
aan. 

Situatie werkzaam heden noordkant.
Na de zuidkant wordt de noordkant 
van de Harlingerstraatweg aan-
gepakt. Het verkeer rijdt dan aan de 
zuidkant en kan afslaan naar de  
Bilderdijkstraat. Afslaan naar de  
Euterpestraat kan niet. Borden  
geven de omleiding aan. 
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