
In de week van 14 november 2016 
is KWS begonnen met het aan-
brengen van damplanken op het 
Europaplein. De planken vormen een 
stalen damwand voor een bouwkuip. 
In totaal komen er 4 bouwkuipen: 
3 voor de fietstunnels en 1 voor de 
pompput. Als de 4 bouwkuipen klaar 
zijn, heit de aannemer binnen de 
kuipen heipalen de grond in, onge-
veer 125 stuks. Daarna wordt aan 
de bovenkant van de bouwkuip een 
verstevigingsframe  aangebracht. 
Dit voorkomt vervorming wanneer 
de bouwkuip uitgegraven wordt. 

Aanleg polder
Ook is begonnen met het voorberei
dend graafwerk voor de aanleg van 
een gesloten kwelscherm rondom 
het gehele plein. Dit kwelscherm 
creëert een polder waarbinnen de 
werkzaamheden met ‘droge voeten’ 
uitgevoerd worden. Het kwelscherm 
komt buiten de asfaltverharding 
van de huidige rotonde. Een kraan 
graaft hiervoor een sleuf van onge
veer een meter diep. In deze gleuf 
brengt een kraan met trilblok korte 
damplanken in de grond aan. Deze 
werkzaamheden zijn begonnen voor 

de Phoenixflat en gaan vervolgens 
verder rondom het plein, tegen de 
klok in. Naar verwachting duurt dit 
werk ongeveer drie weken. 

Heien, meten en planning
Het heien van de palen gebeurt met 
een heiblok; de lengte van de hei
palen is 14 tot 16 meter. We kunnen 
helaas niet voorkomen dat het heien 
geluidshinder met zich meebrengt. 
We meten tijdens de werkzaam
heden nauwlettend de trillingen en 
het geluid. Het heiwerk start in de 
week van 28 november 2016 en 
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vindt plaats van maandag tot en 
met vrijdag tussen 7.0018.00 uur. 
Per fietstunnel  en pompput duurt 
het heien 5 dagen.  Als de werk
zaamheden goed verlopen is het  
intrillen van de damwanden en het 
heien van de heipalen eind januari 
2017 klaar.  Daarna worden de 
bouwkuipen uitgegraven en kan de 
bouw van fietstunnels en de pomp
put beginnen.

Pompput en waterafvoer
Een van de aangelegde bouwkuipen 
is voor de pompput. Dit is een  
betonnen verzamelbak die het water 
dat in de nieuwe polder terecht 
komt  opvangt: grond en hemel
water. Hemelwater rondom het 
plein wordt opgevangen in kolken 
en drainagebuizen en naar de 
pompput gevoerd. Vanuit de pomp
put gaat het water vervolgens met 
behulp van pompen via het riool
stelsel door een persleiding naar 
het oppervlaktewater.  

Bereikbaarheid
Tijdens het aanbrengen van de 
kwelschermen rondom het plein is 
er geen verkeer mogelijk op de  
parallelwegen van de rotonde.  
Auto’s rijden tijdens deze werk
zaamheden iets anders, maar kun
nen wel rondom het plein blijven  
rijden. De  fietsers worden al om
geleid via een route op grotere af
stand van het plein. Voor gemotori
seerd verkeer geldt dat de panden 
aan het Europaplein tijdens de 
werkzaamheden te bereiken zijn via 
de wegen uit de achterliggende 
wijk. De trottoirs blijven toegan
kelijk voor voetgangers.

Fietsers op het plein
Er fietsen nog geregeld fietsers op 
het Europaplein. Dit brengt gevaar
lijke situaties met zich mee voor de 
fietsers. Ook belemmert het de  
medewerkers van KWS om veilig 
hun werk te doen doordat ze extra 
alert moeten zijn op onverwacht 

aanwezige fietsers. De aannemer 
loopt de fietsroutes na en herstelt  
eventueel de opstelling van de  
verkeersborden. Hierbij een dringend 
verzoek aan fietsers de omleiding 
te volgen.

Kerstvakantie
Van 26 december tot en met  
8 januari 2017 ligt het werk op het 
Europaplein stil. Tijdens deze  
periode is aannemer KWS Infra BV 
voor cala miteiten bereikbaar via het  
telefoonnummer 06 150 046 14.

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.vrijbaan.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.


