
EUROPAPLEIN

DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. DECEMBER 2017
WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40

Uitnodiging
Feestelijke opening van het vernieuwde Europaplein 
Vrijdag 22 december van 15.30 – 17.00 uur.
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de herinrichting van het Europaplein. De grote ovale 
rotonde is veranderd in een turborotonde met 3 fietstunnels en parallelwegen. Het is nu een veilig 
en overzichtelijk knooppunt voor verkeer in het westen van Leeuwarden. Wij willen deze voltooiing 
graag samen met u vieren en nodigen u uit voor de feestelijke opening, uiteraard in kerstsfeer. 

Programma
15.15 uur  ontvangst bij de hoek Leeuwerikstraat/

Harlingerstraatweg oost
15.30 uur  aanvang opening - Loebesnoezen
15.45 uur  opening kunstwerk door wethouder Sjoerd 

Feitsma en kunstenaar Koen Taselaar
16.15 uur  officiële opening Europaplein door 

wethouder Friso Douwstra
16.30 uur  hapje en een drankje

U komt toch ook?   
Wilt u uw aanmelding voor dinsdag 19 december 
e-mailen naar europaplein@vrij-baan.nl 
Komt u met de auto? Parkeren kan bij het WTC, 
Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden. Vanaf daar kunt u 
in ongeveer 10 minuten lopen naar de Leeuwerikstraat. 
Liever met de fiets? Dan kunt u deze stallen bij 
de hoek Leeuwerikstraat/Harlingerstraatweg 
oost Dat deel is nog afgesloten voor verkeer. 



De laatste werkzaamheden 
De komende weken gaat aannemer 
KWS vol gas om het Europaplein gereed 
te hebben voor de kerstvakantie. Het is 
een spannende tijd waarin het natte weer 
zeker niet meehelpt.

Meters maken, dat is waar de 
werknemers van KWS de komende 
weken hard aan werken. In de week 
van Sinterklaas is begonnen met de 
asfalteringswerkzaamheden rondom 
het plein en in de fietstunnels. De 
fietspaden krijgen een knalrode deklaag. 
Daarnaast is de aannemer gestart met 
het aanbrengen van de trap voor de 
Phoenixflat. De zitbanken rondom het 
Europaplein zijn inmiddels voorzien 
van betonnen afdekkers. Hiermee zijn 
de banken klaar voor gebruik. Ook de 
fontein is er klaar voor, al zal er dit jaar 
geen water in staan. In de winter gaat 
de fontein namelijk in ruststand om de 
leidingen te beschermen tegen vorst. De 

fontein is voor het einde van het jaar wel 
verlicht.

Te nat voor groen
Het weer zit niet mee. Er is de afgelopen 
weken teveel regen gevallen om al 
het groen te kunnen planten in de vier 
kwadranten. Gras en bloembollen zullen 
daarom moeten wachten tot het voorjaar. 
De komende weken plant de aannemer 
vijf verschillende soorten bomen. Een 
aantal zuilvormige, Italiaanse populieren 
staat al tussen de zitbanken. Rondom 
het plein komen drie soorten Linden en 
tussen de aansluitende wegen komen 
Moeraseiken.    

Laatste puntjes op de i
Naast de bestrating is de aannemer 
begonnen met de afrondende 
werkzaamheden, zoals de laatste 
kit-afwerking en het storten van een 
betonnen rand langs de rammelstroken. 
Het verwijderen van de bebording en 

andere opruimwerkzaamheden gaan 
waarschijnlijk door tot in de kerstvakantie. 
Als het weer erg tegenzit zullen ook de 
straatwerkzaamheden uitlopen tot de 
laatste dagen van het jaar. 

Omgevingsmanager
Heeft u vragen, klachten of tips die te 
maken hebben met de werkzaamheden 
op het Europaplein? Bel dan met 
Harold Rakers, omgevingsmanager van 
Leeuwarden Vrij-Baan/Europaplein. 
Harold is tussen 07.30-18.00 uur 
bereikbaar op telefoonnummer  
(058) 233 8656.

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


