
De medewerkers van aannemer 
KWS hebben de komende zomer-
weken een vol programma en een 
strakke planning. Ze vieren daar-
om verspreid vakantie in juli en  
augustus. Projectleider van KWS 
Jitze IJbema: “We willen onze be-
lofte nakomen om eind dit jaar de 
herinrichting van het Europaplein 
af te sluiten met vuurwerk en olie-

bollen. Dat betekent dat het ver-
keer eind september over de tur-
borotonde moet kunnen rijden. In 
de nieuwsbrief van september ver-
tellen we daar meer over.”

Tunneldekken
De drie fietstunnels zijn klaar. 
Woensdag 26 juli is het laatste dek 
gestort en nu volgt de aankleding. 

De fietstunnels worden de komen-
de tijd voorzien van randelementen 
en er worden stootvloeren aange-
bracht. Deze stootvloeren vangen 
de komende jaren eventuele rest-
zettingen in de ondergrond op. 
Restzettingen kunnen ontstaan 
doordat de grond nog een beetje 
kan inklinken. 
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Zomerwerkzaamheden
Vanaf 24 juli werken de mede-
werkers een aantal weken aan de 
betonconstructies die de vormgeving 
van de turborotonde bepalen. Deze 
betonconstructies verdwijnen onder-
gronds maar vormen de ophanging 
van de randelementen (zie nr 2 op 
tekening) voor de turborotonde.  
Medio augustus brengen ze zand 
en fundering aan onder de turbo-
rotonde  5 . Ze maken ook alvast de 
rammelstroken van beton klaar  3 . 
Dit beton ligt rondom de fontein en 
aan de zijkant van de wegen. Het 
zorgt voor de geleiding van het ver-
keer op de rotonde.

Op de Harlingerstraatweg-West gaan 
ze aan de slag met de fietspaden 

en de paralelwegen. Bij het benzine-
station komt een fietspad van rode 
betonplaten. 

Een belangrijke mijlpaal voor de 
planning is het omzettingsweekend 
op 23 en 24 september. Om dit te 
halen kan het nodig zijn dat de aan-
nemer ’s avonds langer doorwerkt 
en ook regelmatig op zaterdagen 
werkt.

De pompput
In de pompput tegenover het Euro-
hotel komt een pompinstallatie. De 
put is na het asfalteren van het 
fietspad niet meer te zien. De pomp-
installatie zorgt ervoor dat er  
geen grondwater in de fietstunnels 
stroomt. De afvoer van het water- 

een persleiding richting Euterpe-
straat - is al aangelegd en aan-
gesloten op het rioleringssysteem. 
Leuk detail: u fietst straks over het 
deksel van de pompput  4 .

De fontein
De fonteinvogel staat weer op zijn 
plaats. Woensdag 19 juli plaatste 
wethouder Bereikbaarheid Friso 
Douwstra de artistieke fonteinvogel 
terug op de zuil midden op de bouw-
plaats. We maken nu de fontein af: 
het bassin, de waterbakken en  
spuwerblokken  1 . Ook de afdek-
rand komt terug. In de kelder van 
het bassin komt een nieuwe elek-
triciteitsvoorziening en een nieuwe 
waterinstallatie.
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Riolering
Tijdens de afgelopen twee week-
endwerkzaamheden is begonnen 
met de aanleg van nieuwe riolerings-
systemen voor de afwatering van de 
turborotonde. In de komende weken 
werkt de aannemer daaraan verder. 
Ook pakt hij de aanleg op van de  
riolering aan de voorkant van de 
Fontein- en Baensein flats. 
Meer informatie over de zomerwerk-
zaamheden vindt u op:
www.vrij-baan.nl/europaplein.

Werkzaamheden Corellistraat 
en Bildtsestraat opgeschort
In de vorige nieuwsbrief stond dat 
de herinrichting van de straten 
rondom het plein, te beginnen met 
de Corellistraat en de Bildtsestraat, 
eind juli tot begin augustus zou  
beginnen. Dit werk wordt echter op 
een later moment opgepakt. De 
planning loopt niet uit, maar de 
volgorde van werkzaamheden is 
slechts aangepast. 

Namen voor de fietstunnels
De fiets- en voetgangerstunnels on-
der het Europaplein in Leeuwarden 
gaan Valeriustunnel, Harlinger-
tunnel en Helicontunnel heten. 
Deze tunnelnamen verwijzen naar 
de gelijknamige straten die uit-
komen op het plein. De commissie 
heeft kunnen kiezen uit 10 inzen-
dingen. Herkenbaarheid en gemak 
voor de hulpdiensten waren voor de 
naamgevingscommissie de belang-
rijkste argumenten voor deze naam-
keuze.

Rondleiding juli en augustus
• Woensdag 26 juli
• Woensdag 30 augustus
De start is om 15.00 uur voor de 
Phoenixflat.

Van 31 juli tot en met 4 augustus 
is de afslag Euterpestraat (vanaf 
de Harlingerstraatweg-West) ge-
stremd voor alle verkeer. Er komt 
een nieuw fietspad. Stremming  

en omleiding worden met borden 
aangegeven. De inrit naar het tank-
station krijgt ook nieuw asfalt. Het 
tankstation blijft bereikbaar tijdens 
het werk.

Stremming Euterpestraat
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Vanaf 28 augustus begint de re-
constructie van de parallelwegen 
langs de Harlingerstraatweg, van 
nummer 103 (Pand van Prima  
Personeel) tot het Europaplein. 
Aan beide zijden worden de be-
staande fietspaden en parallel-
wegen vervangen. De aannemer 

verwijdert de verharding en brengt 
nieuwe wegen en afwatering aan. 
De huizen van aanwonenden blijven 
bereikbaar, fietsers worden ter 
plekke omgeleid als dat nodig is. 
Het verkeer op de Harlingerstraat-
weg heeft geen extra hinder van de 
werkzaamheden.

Herinrichting Harlingerstraatweg-West



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

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, omge-
vingsmanager van Leeuwarden  
Vrij-Baan/Europaplein. Harold is 

tussen 07.30-18.00 uur bereikbaar 
op telefoonnummer (058) 233 8656. 
Tijdens zijn vakantie blijft dit num-
mer gewoon bereikbaar, omdat zijn 
vervanger de telefoon beantwoordt. 
Voor calamiteiten na 18.00 uur is 
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


