
Betonnen vloeren storten 
De constructievloeren in de 3 fiets-
tunnels op het Europaplein zijn 
klaar. KWS stortte op 9 mei de  
laatste vloer.  Deze maand gaat de 
aannemer aan de gang met de  
vierde kleinere bouwkuip tegenover 
het Eurohotel. Hij stort daar de 
vloer in voor de pompput. Die zorgt 

ervoor dat de medewerkers schoon 
hun werk kunnen doen, zonder  
overlast van zand en modder. Jitze 
IJbema, projectleider KWS Infra: 
“We zijn natuurlijk erg blij met het  
stabiele, rustige voorjaarsweer. Dat 
zorgt ervoor dat we goed kunnen 
doorwerken.”

Uitkisten en uitwapenen
Als de vloeren in de bouwputten 
klaar zijn, beginnen de medewer-
kers met de bouw van de wanden. 
Ze maken eerst een bekisting voor 
de wanden en brengen daar wape-
ning in aan. De bekisting bepaalt  
de vorm van de wand. Wapening be-
staat uit ijzeren staven en matten 
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Gewapend beton maakt 
Europaplein veilig

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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Dag van de Bouw op Europaplein
Op zaterdag 20 mei is de landelijke 
Dag van de Bouw. KWS stelt die 
dag van 10.00 - 16.00 uur de bouw-
plaats open voor publiek; voor u 
een uitgelezen kans om een kijkje 
te nemen. U kunt van dichtbij de 
bouwputten voor de fiets tunnels  
bekijken en kennis maken met  
de technieken die bij de bouw  
worden toegepast. De maquette 

van het nieuwe plein staat er ook, 
zodat u kunt zien hoe het nieuwe 
Europaplein er straks uitziet. Komt 
u ook?

Activiteiten jong en oud
Er zijn activiteiten voor jong en oud, 
zoals een mozaïek maken voor kin-
deren, kleuren, zandkastelen bouwen, 
rondleidingen. Alle activiteiten voor 
jong en oud vinden midden op het 

plein plaats. Verkeersgeregelaars 
helpen u en uw kinderen veilig over-
steken. Er is koffie, thee en limonade. 

Stap op de gratis  
Hop on hop off-bus 
U kunt die dag ook op andere  
projecten van Leeuwarden Vrij-Baan 
een kijkje nemen. Er rijden continu 
twee Hop on hop off-bussen langs 
de vier projecten die meedoen aan 
de Dag van de Bouw. Stap dus op 
en reis ook naar de bouw van het 
aquaduct aan de Drachtsterweg, de 
uitbreiding van de fietsenkelder bij 
het station en de aanleg van het 
halve klaverblad bij de Westelijk  
Invalsweg. Voor jong en oud zijn op 
alle vier locaties activiteiten georga-
niseerd. De gratis tickets kunt u op 
de dag zelf halen bij de vier deelne-
mende projecten. De laatste bus 
gaat om 15.30 uur. Kijk voor meer 
informatie over de programma’s op 
www.vrij-baan.nl/dagvandebouw

Tip
Bekijk waar Leeuwarden Vrij-Baan 
bouwt vanaf de Achmeatoren. Gratis 
kaartjes kunt u vanaf woensdag  
halen bij VVV Leeuwarden. Op=op.



die ervoor zorgen dat de wanden 
sterk zijn en niet gaan scheuren. 
Deze maand werken ze  aan de  
opbouw. Later storten ze beton in 
de bekisting waarna ze de bekisting 
weghalen. 

Onderbouw fontein
De aannemer maakt de onderbouw 
voor de fontein klaar. De funde-
ringsbalken van de fontein worden 
rond half mei verstevigd.  Daarna 
stort hij de wanden waarop later de 
fonteinelementen worden terug-
geplaatst.

Schrijversbuurt
De toegangsweg voor de Schrijvers-
buurt is vanaf 17 mei open voor  
gebruik. Het is een weg voor één-
richtingverkeer de wijk in. De weg is 
bedoeld voor bestemmingsverkeer. 
Mocht blijken dat er door de werk-
zaamheden aan het plein toch teveel 
sluipverkeer deze route gebruikt, 
kan de weg tijdelijk weer tijdelijk dicht 
worden gezet. Groen en beplanting 
volgen nog.  

Fietspad
Het fietspad langs het spoor is bijna 
klaar. In juni legt de aannemer de 
bestrating (rode tegels) aan. 

Veiligheidsinspecties
Rondom het plein zijn invalide- 
inritten aangebracht zodat in de 
bouwfase voetgangers met en  
zonder rollator of scootmobiel  veilig 
kunnen oversteken. We controleren 
regelmatig of er geen onveilige  
situaties zijn. Daarnaast doen we 
periodiek inspectierondes. We noe-
men dit VGM inspecties (Veiligheid, 
gezondheid en milieu). 

Op donderdag 1 juni aanstaande 
bent u van harte welkom op de  
Inloopbijeenkomst voor bewoners 
van het Europaplein en de wijken er 
omheen in Eeltsje’s Hiem, Pieter 
Sipmawei 11, Leeuwarden. Tussen 
17.00 en 19.00 uur kunt u binnen-

lopen. De aannemer en project-
medewerkers van Leeuwarden Vrij-
Baan staan klaar om uw vragen te 
beantwoorden en u te informeren 
over de stand van zaken van het 
project.  Komt u ook langs?

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Doorwerken 
Op 25 en 26 mei (Hemelvaart + de 
dag daarna) wordt er doorgewerkt 
op het Europaplein. Zo nu en dan is 
ook zaterdag een werkdag bij KWS. 
Het verkeer kan op  25 en 26 mei 
gewoon doorrijden. 

Naamgeving Tunnels
De drie tunnels onder het Europa-
plein krijgen nog een naam. De naam  
gevingscommissie van Gemeente 
Leeuwarden is hiervoor op zoek naar 
namen die een relatie hebben met 
de historie van het plein of die bete-
kenis hebben voor de omgeving. 
Heeft u een idee? U kunt uw voorstel 
met toelichting vóór 1 juni sturen naar 
info@vrij-baan.nl onder vermelding 
Naamgeving fietstunnels Europa plein. 
U kunt ons de namen ook op de in-
loopbijeenkomst doorgeven. In juni 
worden dan defintieve namen geko-
zen door een commissie waarin ook 
de bewoners vertegenwoordigd zijn.

Rondleiding mei en juni
•  Zaterdag 20 mei om 15.00 uur;  

speciale rondleiding voor bewoners 
tijdens Dag van de Bouw 2017. 
De start is midden op het plein

•  Woensdag 28 juni  om 15.00 uur. 
De start is voor de Phoenixflat

Girlsday
Donderdagmiddag 13 april werden 
dertig meisjes tussen de 11 en  
15 jaar van Piter Jelles De Dyk uit 
Leeuwarden meegenomen in de  

wereld van de techniek tijdens Girls-
day 2017. Ze bezochten de bouw-
werkzaamheden op het Europa plein. 
Gedeputeerde Sietske Poepjes van 
provincie Fryslân ontving de meis-
jes. Ze hoopt dat de meisjes zien 
hoe leuk technische beroepen kun-
nen zijn, zoals werken in de  
wegenbouw op het Europaplein. 
“Bouwen is niet alleen vies worden, 
maar ook vooral heel leuk!”, aldus 
de gedeputeerde.

Meer foto’s vindt u op:
www.vrij-baan.nl/girlsday

Harold Rakers, 
omgevingsmanager
Heeft u vragen, klachten of tips die 
te maken hebben met de werk-
zaamheden op het Europaplein? 
Bel dan met Harold Rakers. Hij is 
omgevingsmanager van Leeuwar-
den Vrij-Baan/Europaplein en uw 
aanspreekpunt. Harold is tussen 
07.30 - 18.00 uur bereikbaar op  
telefoonnummer (058) 233 8656. 
Bij calamiteiten is na 18.00 uur  
de storingsdienst van de gemeente 
bereikbaar op 14058.

Meer weten? 
U kunt de voortgang van het project 
volgen op twitter @vrij-baan en face-
book: www.facebook.com/
LeeuwardenVrijBaan. Of kijkt u mee 
op de webcam via www.vrij-baan.nl/
europaplein

Jappie Koopmans en Feike van der 
Werf zijn studenten Civiele Tech-
niek van de Hanzehogeschool in 
Groningen. Ze doen in opdracht 
van KWS een tevredenheidsonder-
zoek onder bewoners rond het 
plein, de wijken er omheen en 
weggebruikers. Als bewuste bouwer 
vindt KWS het belangrijk om voor-
af, tijdens en na voltooiing van het 
werk rekening te houden met de 
omgeving waarin wij werken. KWS 
wil graag weten hoe u het proces 
ervaart: wat doen ze goed en wat 
kunnen ze anders doen? Zij vinden 
uw bijdrage aan het onderzoek 
daarom erg belangrijk. In de periode 
van 22 mei tot en met 2 juni  
kunnen de beide studenten bij u 
aanbellen met een paar korte  

vragen over het bouwproces. Jappie 
en Feike dragen kleding van KWS 
en legitimeren zich. De enquête 
langs de weg (en fietspaden) is in 
dezelfde periode. Er zijn dit jaar 
drie van deze enquêtes.  

Jappie Koopmans (rechts) en 

Feike van der Werf

Tevredenheidsonderzoek: even voorstellen


