
Feestelijke opening
De herinrichting van het Europaplein 
is klaar. Dat is vrijdag 22 december 
2017 gevierd met een officiële  
opening. Kinderen uit groep 3 en 4 
van Albertine Agnesschool uit  
Leeuwarden lieten hun zelfgemaak
te Loebesnoezen dansen op de 
wand van de eerste fietstunnel. 
Loebesnoezen zijn lieve monster
tjes die volgens de kinderen ‘op de 
mensen in de tunnels passen’. 
In de tweede tunnel onthulde  
de Rotterdamse kunstenaar Koen 
Taselaar met wethouder cultuur 
Sjoerd Feitsma het kunstwerk  
Infinite Wave. De inspiratie voor dit 
kunstwerk van keramiek zijn de  
golven van de zee, waaruit verschil
lende patronen en kleurstellingen 
zijn voortgekomen. De dynamische 
golven botsen, komen samen en 
verschillen in grootte. Koninklijke 
Tichelaar uit Makkum produceerde 
de tegels voor het kunstwerk.

Bij de derde fietstunnel vond  
de overdracht plaats. Directeur  
Wim Dijkstra van KWS droeg het  
Europaplein over aan wethouder  
bereikbaarheid Friso Douwstra.  
Samen ontstaken ze het confetti
vuur werk. Hiermee was het plein of
ficieel geopend. Na een hapje en 
een drankje werden om 19.00 uur 
alle hekken en omleidingsborden 
weggehaald zodat de fietsers en 
voetgangers definitief door de  
tunnels konden.

Het laatste werk
KWS heeft de herinrichting van het 
Europaplein voor de kerst van 2017 
afgerond en heeft het werk op 22 
december opgeleverd. Projectleider 
Jitse IJbema namens aannemer 
KWS Infra Leek: “Er zijn nog 
werkzaamheden die we niet op tijd 
konden afronden door slechte 
weeromstandigheden en leverantie
problemen. We gaan het straatwerk 
rondom het Eurohotel en de Fontein
flat nog afwerken. Ook moeten er 
nog werkzaamheden aan het groen 
plaatsvinden en optimaliseren we 
de openbare verlichting verder.  
Tijdens de oplevering zijn we met de 
Gemeente Leeuwarden als op
dracht gever overeengekomen wat 
we de komende tijd nog gaan  
herstellen en afronden. Deze nazorg 
doen we van half februari tot eind 
maart. De werkzaamheden vinden 
op normale werkdagen en uren 
plaats. Bij deze planning is rekening 
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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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gehouden met de weersomstandig
heden. Bij vorst en neerslag (regen 
en sneeuw) werken we niet aan de 
weg. De werkzaam heden vinden 
hoofdzakelijk plaats in de vier 
‘kwadranten’ rondom de turbo  
ro tonde. Wanneer we in het verkeer 
moeten werken, nemen we verkeers
maatregelen.”

Barriers tijdelijke maatregel
Gemeente Leeuwarden heeft op het 
Europaplein maatregelen genomen 
om te voorkomen dat auto’s over 
de rand van de rotonde in de fiets
tunnels kunnen vallen, zoals in de 

afgelopen periode tweemaal ge
beurde. Op donderdag 11 januari 
zijn betonnen blokken (barriers)  
tegen de rand van de rotonde ge
plaatst. Ze zijn 90 cm hoog en voor
zien van reflectie zodat ze goed 
zichtbaar zijn. De komende tijd  
werken we de definitieve oplossing 
uit. Dit is een vangrail die waarschijn
lijk op maat moet worden gemaakt. 
We verwachten dat over 2 tot 3 
maanden de vangrail is aangebracht.

Boek over Europaplein
Het Europaplein is van oudsher een 
opmerkelijk plein dat historisch  

gezien aandacht verdient. Ook het 
planproces en de uitvoering van de 
herinrichting waren bijzonder. Dit is 
vastgelegd in een boek. Het boek is 
bezorgd bij alle direct aanwonenden 
van het Europaplein (de flats) en 
het boek is uitgedeeld tijdens de  
officiële opening. Voor overige geïn
teresseerden is het boek verkrijg
baar bij het Historisch Centrum 
Leeuwarden aan de Groeneweg. 

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 tus
sen 07.3018.00 uur bereikbaar op 
telefoonnummer (058) 233 86 56.

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


