
De afgelopen maanden heeft u van 
dichtbij kunnen zien dat de turbo-
ronde op het Europaplein vorm 
kreeg. Hij is bijna klaar voor  
het gemotoriseerd verkeer. In  
het weekend van 6 tot en met  
8 oktober wordt de verkeersstroom 

van de sterrotonde omgezet naar 
turborotonde. De werkzaamheden 
zijn dusdanig complex dat het plein 
gedurende dit weekend is afgeslo-
ten. Het verkeer rijdt vanaf maan-
dag 9 oktober over de nieuwe  
rotonde. 

Het stremmingsweekend hebben 
we helaas 2 weken op moeten 
schorten. De weersomstandig-
heden waren/zijn een storende 
factor. De afronding van het project 
in december blijft zoals gepland. 
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Wat is er de afgelopen 
maand gebeurd?
De fietstunnels zijn weer een stukje 
verder afgewerkt. Jitse IJbema, project
manager KWS Infra: ‘We hebben 
stoot vloeren gelegd en Lwanden 
voor randelementen gestort. Riole
ringsbuizen en kolken voor afwatering 
zijn in de turborotonde aangebracht, 
evenals de fundering voor de  
asfaltlagen. In aanloop naar het 
omzettings weekend hebben we 
daarin twee asfaltlagen gelegd. De 
contouren van de rijbanen zijn al 
duidelijk te zien door de betonnen  

banden. De fundering voor de weg  
is klaar en de kolken (putten) voor 
de afwatering zijn geplaatst.’ 

Wat gebeurt er de 
komende weken? 
Jitse: ‘Beton met een motief vormt 
straks rammelstroken rondom de 
fontein en op plaatsen aan de  
buitenkant van de weg op rotonde. 
Buiten de rotonde zijn we druk  
bezig met de herinrichting van de 
Harlingerstraatweg West (zuidkant) 
zoals de parallelweg en het fiets en 
voetpad.  In de Bildtsestraat komt 
een nieuw rioolsysteem en ook hier 
wordt de straat opnieuw ingericht. 
Als voorbereiding verplaatsen we 
de ondergrondse afvalcontainers.’

Weekendstremming 6 - 8 oktober, 
“Het overgangsweekend”
In het weekend van 6 tot en met  
8 oktober wordt het verkeer van de 
sterrotonde omgezet naar de turbo
rotonde. Wat gebeurt er dat week
end? Jitse: ‘We starten vrijdag
namiddag met aansluiten van 
turbo rotonde op de toeleidende we
gen. De oude aansluitingen vanaf 
de Harlingerstraatweg, Heliconweg 
en Valeriusstraat naar het Europa
plein breken we op. In de nacht van 
vrijdag op zaterdag brengen we de 
fundering van de weg aan: grond en 
puin. Zaterdag gaan we asfalteren. 
Daarna plaatsen we verkeersborden 
en ANWBborden langs en boven de 
weg. Zondag maken we de turbo
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rotonde en toeleidende wegen af 
met een ‘toplaag’ asfalt. Tenslotte 
zetten we de markeringen op de 
weg uit en is de rotonde klaar voor 
het verkeer.’ 

Tijdens het overgangsweekend 
geldt nog één keer een weekend
stremming op het plein, van vrijdag 
6 oktober 19.00 uur tot maandag  
9 oktober 06.00 uur. We nemen de 
ervaringen met sluipverkeer in de 
twee vorige weekendomleidingen 
mee. Dat betekent dat we  
extra verkeersregelaars inzetten die  
wisselend op knelpunten staan.  
We gaan er vanuit dat dit minder 
sluipverkeer met zich meebrengt.

Voetgangers na het 
overgangsweekend
Na het overgangsweekend is tot  
de openstelling van de tunnels  
niet meer mogelijk om direct bij  
het plein de toeleidende wegen 
over te steken door het hoogte
verschil. Dit betekent dat voet
gangers gebruik moeten maken  
van de oversteekplaatsen verder  
op in de HarlingerstraatwegOost,  
Heli conweg (R. Feithstraat) en  

Valeriusstraat (Wagnerstraat). In de  
HarlingerstraatwegWest maken we 
een tijdelijke oversteekplaats. 

Harold Rakers, 
omgevingsmanager
Voor vragen, klachten of tips die te 
maken hebben met de werkzaam
heden op het Europaplein kunt u op 
werkdagen tussen 07.30  18.00 
uur bellen met Harold Rakers, om
gevingsmanager van Leeuwarden 
VrijBaan/Europaplein, telefoon 
(058) 233 8656. Tijdens het  

omzettingsweekend kan dat ook op 
zaterdag en zondag. Bij calamiteiten 
is na 18.00 uur de storingsdienst 
van de gemeente bereikbaar op 
14058.

Rondleidingen september 
en oktober
• Woensdag 27 september
• Woensdag 25 oktober
De start is om 15.00 uur voor de 
Phoenixflat.

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



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

Op maandag 9 oktober vieren we dat de turbo
rotonde klaar is voor het verkeer. Dat doen we 
met een feestelijk moment van 9.00 – 10.00 
uur, want het is een belangrijke mijlpaal op weg 
naar de realisatie van het nieuwe Europaplein 
eind van het jaar. U bent van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn. 

Programma
9.00 uur  aankomst in tent voor Katsflat
9.05 uur  officiële handeling met Friso Douwstra, 

wethouder bereikbaarheid Gemeente 
Leeuwarden

9.20 uur  toespraak wethouder 
9.30 uur  ontbijtbuffet

We willen graag weten of u komt. Dan kunnen  
we daar met het buffet rekening mee houden.  
U kunt zich voor 2 oktober a.s. opgeven via  
info@vrij-baan.nl 

We ontmoeten u graag bij 
dit feestelijke moment.

Uitnodiging Uitnodiging 


