
Aanbrengen tijdelijke  
verharding Europaplein
Vanaf maandag 7 november 2016 
werkt aannemer KWS aan een tijde
lijke verharding rondom het Europa
plein. De tijdelijke weg wordt aan
gebracht om het autoverkeer veilig 
om de toekomstige bouwkuipen 
van de fietstunnels heen te leiden. 
De aannemer gaat eerst aan de 
slag met de voorbereidingen. Er  
komen funderingen voor de wegver
bredingen. De voetgangersoverste
ken verdwijnen. Daar komen 
tijdelijke oplossingen voor in de 
plaats. Ook verdwijnen de fietsover
steken. Voor fietsverkeer geldt 
daarom met ingang van donderdag 
3 november een omleiding.

Parallelwegen Europaplein
Vanaf maandag 7 november kan 
auto verkeer niet meer via de rotonde 
de parallelwegen op of afrijden. De 
doorsteken zijn er dan niet meer. 
Wel kan het bestemmingsverkeer via 
de wijken de parallelweg oprijden, 
met uitzondering van de verbinding 
bij Eurohotel. Dit geldt ook voor de 
aanwonenden van het Europaplein. 
De huizen aan de parallelwegen en 
de flats blijven dus bereikbaar. We 
vragen begrip voor hinder die kan 
ontstaan. 

Omleiding fietsverkeer
Door de werkzaamheden zijn de 
fietspaden langs het Europaplein 
gestremd. Er geldt daarom met in

gang van donderdag 3 november 
een omleiding voor fietsverkeer. De 
fietsers worden met informatie
borden omgeleid. De omleiding 
geldt tot het einde van het project 
(oktober 2017). De omleiding is op 
het kaartje aangegeven.

Fietsomleidingen
•  Vanuit het noorden slaat u linksaf 

om via de César Franckstraat op de 
HarlingerstraatwegOost te komen. 
Of u slaat rechtsaf en gaat verder 
via de Wagnerstraat richting  
Marssum en de Elfstedenhal.  

•  Vanuit het oosten kunt u linksaf  
via de Marssumerstraat de wijk in 
fietsen óf rechtsaf de Kwartel
straat ingaan en de omleiding  
verder volgen. 

•  Vanaf het zuiden fietst u via de  
Menaldumerstraat richting de 
Har linger straatwegOost. 

•  Wanneer u vanuit het westen 
komt, wordt u via de Bilderdijk
straat omgeleid. 

Bereikbaarheid
Bedrijven aan het Europaplein blijven 
bereikbaar tijdens de werkzaam
heden. Wel is er kans op enige hinder. 

DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN  
VAN HET PROJECT. WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL
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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

Voortgang Harlingerstraatweg-
West
In de week van 10 oktober is de  
tijdelijke verharding aan de noord
zijde van de Harlingerstraatweg
West aangebracht. Het verkeer rijdt 
hier inmiddels overheen. Er is een 
scheidingswand (barrier) geplaatst 
tussen de verkeersruimte en het 
werkvak. Die leidt het verkeer veilig 
langs de werkzaamheden. De aan
nemer werkt nu aan de zuidzijde. 
Op dinsdag 1 november is daar  
asfalt op aangebracht. Op vrijdag  
4 november komt er nog een laag 
overheen. Daarna wordt het verkeer 
van de noordzijde omgezet naar de 
zuidzijde. De aannemer gaat in de 
week van 7 november aan de slag 
met de noordzijde van de Harlinger
straatwegWest. 

Overige werkzaamheden 
Europaplein
Het aanbrengen van de kwel
schermen rondom het Europaplein 
stond voor begin oktober gepland. 
Deze kwelschermen voorkomen dat 
de bouwplaats vol stroomt met 
grondwater, zodat het werk door 
kan gaan in een droge werkomge
ving. Door technische problemen 
pakken we dit echter later op. Na 
het plaatsen van de kwelschermen 

staan de heiwerkzaamheden voor 
de fietstunnels gepland. Bewoners 
rondom het Europaplein krijgen  
informatie tegen de tijd dat dit  
gaat plaatsvinden. 

KWS vertelt op school 
over veiligheid
Woensdag 5 oktober was KWS Infra 
te gast op het Piter Jelles College in 
Leeuwarden om meer te vertellen 
over de herinrichting van het Europa
plein. Olaf en Liesbeth van KWS 
spraken met leerlingen over de 
veilig heid op en rondom het Europa
plein en wat er de komende tijd  
allemaal gaat gebeuren. 

Mijn vader werkt hier!
Heeft u deze omleidingsborden al 
gezien? Veiligheid staat in dit project 
uiteraard op nummer één: voor de 
weggebruikers én voor de mede
werkers van KWS. Deze opvallende 

borden attenderen het verkeer extra 
op de aangepaste snelheid van  
30 km/u rondom het Europaplein.

Werktijden
Aannemer KWS mag op werkdagen 
werken van 07.00 tot 19.00 uur en 
op zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur. 
De aannemer houdt daarbij zoveel 
mogelijk normale werktijden aan 
van 07.00  16.45 uur. Vanaf maan
dag 7 november gelden werktijden 
van 07.30 tot 16.15 uur, met uit
zondering van eventueel overwerk.

Inloopspreekuur en vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over 
de werkzaamheden? Iedere woens
dag van 16.00 tot 17.00 uur organi
seert de aannemer een inloop
spreekuur in het Eurohotel. Loop 
gerust binnen. Wij waarderen uw 
be trokkenheid en beantwoorden 
graag uw vragen. Ook kunt u contact 
opnemen met Harold Rakers, omge
vingsmanager van Leeuwarden  
VrijBaan, telefoon  058 233 86 56.

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.vrijbaan.nl of 
op Twitter: @vrijbaan en Facebook: 
www.facebook.com/Leeuwarden
VrijBaan. Wilt u ook op de hoogte 
blijven van andere projecten van 
Leeuwarden VrijBaan? Kijk dan op 
www.vrijbaan.nl.


