
Zodra het grondwater geen risico 
meer is voor het werk, begint de 
aannemer met het uitgraven van de 
4 bouwputten voor de fiets tunnels 
en de pompput. In totaal graven de 
medewerkers  9000 m3 grond uit de 
putten en voeren het af. Als de 
bouwputten klaar zijn, worden de 
heipalen gesneld die dan in zicht 
komen. Dat betekent dat de koppen 
van de heipalen een extra bewerking 

krijgen met bijvoorbeeld extra bewa-
pening. Ze vormen daarna een  
onderdeel van de fietstunnelvloeren. 

Fiets- en wandelpad langs spoor
Buiten het Europaplein - ten westen 
van de Euterpestraat - legt KWS  
momenteel een fietspad naast het 
bestaande wandelpad aan. Het vormt 
de scheiding tussen Valeriuskwartier 
en Westeinde. Het werk bestaat  
uit grond ontgraven, zand- en  
funderingsmateriaal aanbrengen en 
slootkanten naast het toekomstige 
pad verstevigen. Naar verwachting  
- afhankelijk van het weer - is het 
pad in de loop van april klaar. 

Bouwen aan nieuw Europaplein 
Binnenkort ziet u vanaf de toegangs-
wegen bovenstaand doek op de bouw-
hekken rondom het Europaplein.

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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Werken aan het nieuwe Europaplein
Het nieuwe Europaplein, dat bouwen wij samen voor u!

Het heien is klaar, de damwanden zitten erin. Het grote kwelscherm 
rondom het plein is gesloten. Er is nu een ‘polder’ op het middenterrein 
van het plein ontstaan. Deze is nodig om met droge voeten het werk  
te kunnen doen: bouwputten uitgraven en de aanleg van de fontein later 
in het project. Er wordt nu nog volop grondwater weggepompt. Tot op  
3 meter diepte staan filters waardoor bemalingspompen het grondwater 
aanzuigen.



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

Schrijversbuurt sluit  
aan op Heliconweg
KWS is begonnen met de ontslui-
ting van de Schrijversbuurt. Via de 
Nicolaas Beetstraat komt er een 
definitieve aansluiting van de wijk op 
de Heliconweg. De werkzaam heden 
vinden voornamelijk plaats op  
het WTC-terrein. Naar verwachting  
duren de werkzaamheden ongeveer 
4 weken. De ontsluiting wordt aan-
gelegd om de Schrijversbuurt goed 
bereikbaar te houden als het nieuwe 
Europaplein klaar is. De weg wordt 
eenrichtingsverkeer wijk inwaarts. 
Bij de R. Feithstraat en de Bilderdijk-
straat kan de wijk wel in- en uit-
gereden worden. 

Omleiding Schrijversbuurt 
Voor het aansluiten van de riolering 
is er in de 2e helft van maart ge-
durende 1 dag een omleiding voor 
autoverkeer in de Schrijversbuurt. 
Het verkeer wordt met borden om-
geleid. Voor fietsers, bromfietsers 
en voetgangers is er voldoende 
ruimte om de werkzaamheden veilig 
te passeren. Voor bromfietsers 
geldt wel een gepaste snelheid. Op 
dit moment is nog niet vast te stel-
len op welke dag de omleiding 
geldt. U krijgt daarvan tijdig bericht. 

Veiligheidsprogramma WAVE
Aan veilig werken doet KWS INFRA 
BV geen concessies. Aannemer  
Jitse IJbema: “Veiligheid is een van de 
kernwaarden van onze organisatie. 
We werken veilig of we werken niet. 
Iedereen moet zich bewust zijn van 
de risico’s van het vak en veilig  
werken moet vanzelfsprekend zijn. 
Aan de kennis, persoonlijke be-
schermingsmiddelen en veiligheids-
maatregelen zal het niet liggen, het 
gaat om alert zijn. Een kleine onop-
lettendheid kan grote gevolgen  
hebben. Ons veiligheidsprogramma  
WAVE (Wees Alert! Veiligheid Eerst!)  
focust zich juist op dit bewustzijn en 
gedrag.” Op 17 maart houdt KWS 
een veiligheidsdag voor de mede-
werkers met als thema Risico-
bewustzijn.  

22 maart en 19 april rond-
leidingen Europaplein
Het wekelijks spreekuur in het Euro-
hotel is komen te vervallen. Daar-
voor in de plaats geeft aannemer 
KWS Infra elke maand een rond-
leiding rondom de bouwplaats.  

Tijdens deze rondleiding kunt u  
vragen stellen, hoort u over de 
werkwijze en kunt u van dichtbij de 
werkzaamheden op het Europaplein 
bekijken. Iedereen is van harte  
welkom. De start is om 15.00 uur 
voor de Phoenixflat. U hoeft zich 
niet vooraf op te geven, maar kunt 
zo aansluiten. Data voor de komen-
de rondleidingen zijn: woensdag  
22 maart en woensdag 19 april. 

Vraag het de omgevingsmanager 
van Leeuwarden Vrij-Baan 
Voor vragen over de Herinrichting van 
het Europaplein kunt u aansluiten  
bij de rondleiding (zie hierboven).  
U kunt ook contact opnemen met 
Harold Rakers, omgevingsmanager 
van Leeuwarden Vrij-Baan, telefoon 
(058) 233 86 56.

Informatie Europaplein en 
Leeuwarden Vrij-Baan
We willen u zo goed mogelijk op de 
hoogte houden van de voortgang 
van het project Europaplein door in-
formatieavonden, de website en 
nieuwsbrieven. U kunt de voortgang 
van het project ook volgen op  
twitter @vrij-baan 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. 

Omleiding Schrijversbuurt


