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Onderwerp Weekendwerkzaamheden Europaplein 

Datum Leeuwarden, 3 juli 2017 

 

Aan de bewoners van dit adres, 

 

Op 31 december 2017 moet het nieuwe Europaplein klaar zijn. Dit betekent dat we hard 

doorwerken, ook op een aantal zaterdagen, avonden en ‘s nachts. In juli geldt dit voor 

twee weekenden. 

 

1e weekend: vrijdag 7 juli (19.00 uur) tot maandag 10 juli (06.00 uur) 

2e weekend: vrijdag 14 juli (19.00 uur) tot maandag 17 juli (06.00 uur) 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden en de tijden waarop die 

plaatsvinden. 

 

Eerste weekend 

Vrijdag 7 juli 

- Werken aan aansluiting Europaplein op Valeriusstraat  

 19.00 – 02.00 uur: opbreken van asfaltverharding en puinfundering voornamelijk met 

de freesmachine 

 20.00 – 01.00 uur: opbreken straatwerk en graven sleuf voor het kwelscherm 

 

-  Werken aan aansluiting Europaplein op Harlingerstraatweg-Oost (richting centrum) 

19.00 – 02.00 uur: opbreken straatwerk, asfalt, funderingen en ander materiaal met 

o.a freesmachine 

 

Zaterdag 8 juli 

- Werken aan aansluiting Europaplein op Valeriusstraat 

07.00 – 17.00 uur: damplanken van het kwelscherm intrillen. 

 07.00 – 18.00 uur: aanleg riolering en andere graafwerkzaamheden 

 

-  Werken aan aansluiting Europaplein op Harlingerstraatweg-Oost (richting centrum) 

07.00 - 16.00 uur: riolering, drainage en kwelscherm aanbrengen 

 

Zondag 9 juli 

- Alles wat vrijdag en zaterdag opgebroken is, wordt weer dichtgemaakt met zand en 

funderingsmateriaal. Daarna volgt asfalteren en markering aanbrengen 

 



 

 

Tweede weekend 

Vrijdag 14 juli (19.00 uur) tot maandag 17 juli (06.00 uur) 

- Werken aan aansluiting Europaplein op Harlingerstraatweg-West en Heliconweg 

 Er vinden in dit tweede weekend vrijwel dezelfde werkzaamheden plaats op vrijwel 

dezelfde tijden als in het eerste weekend. Er wordt ook overdag en ’s nachts gewerkt. 

Alleen op een andere locatie op het plein: aansluiting Europaplein op 

Harlingerstraatweg-West en Heliconweg.  

 

Geluids- en trillingshinder 

Het werk in de beide weekenden brengt geluids- en trillingshinder met zich mee.  

’s Avonds en ’s nachts willen we dit zoveel mogelijk voorkomen door de werkzaamheden 

daarop aan te passen. De damwandplanken worden daarom overdag de grond in getrild. 

’s Avonds en ’s nachts kunt u wel geluidsoverlast ervaren van het vrachtverkeer en 

machines. We hopen dat u begrip heeft voor de hinder die het werk met zich meebrengt.  

 

Omleidingen 

Het Europaplein is in deze beide weekenden gestremd voor alle verkeer (inclusief 

voetgangers). De stremmingen zijn noodzakelijk om voldoende werkruimte te creëren en 

de veiligheid van weggebruikers en medewerkers te garanderen. Wel kunt u tijdens de 

eerste weekendstremming vanaf de Harlingerstraatweg-West de stad inrijden naar de 

Heliconweg en in het tweede weekend kunt u vanaf de Harlingerstraatweg-Oost naar de 

Valeriusstraat rijden. Het verkeer en de voetgangers worden met borden omgeleid. We 

verzoeken fietsers en bromfietsers nadrukkelijk van de huidige omleidingsroutes gebruik 

te maken en de sluipwegen via het Europaplein te mijden.  

 

Na de weekendwerkzaamheden zijn de twee weekendstremming op maandagmorgen 

06.00 uur niet meer van toepassing en geldt de verkeerssituatie van 7 juli of 14 juli voor 

19.00 uur weer. Meer informatie over de stremmingen vindt u op www.vrij-baan.nl en in 

de Nieuwsbrief Europaplein juni die u onlangs heeft gekregen.  

 

Vragen en informatie 

Voor vragen kunt u (ook tijdens de weekendwerkzaamheden) bellen met Jan Bastiaans 

of Harold Rakers, omgevingsmanagers van de gemeente Leeuwarden, telefoon (058) 

233 8656. U kunt ook bellen met Oene Willem v.d. Woude, hoofduitvoerder van KWS of 

zijn waarnemer, telefoon (058) 213 0010. 


