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Europaplein gaat toch op de schop
Raad laat aanpak verkeersdrukte het zwaarste wegen

Europaplein gaat toch op
LEEUWARDEN - Opnieuw was er
veel protest van omwonenden,
maar de Leeuwarder raad zal de
vernieuwing van het Europa-
plein niet dwarsbomen.

Veruit de meeste partijen in de
raadscommissie stadsontwikke-
ling vonden het dagelijkse woon-
werkverkeer dat nu vaak voor op-
stoppingen zorgt, belangrijker
dan de vrees van bewoners dat
het karakter van het Europaplein
onherstelbaar wordt beschadigd.

Gesteund door een volle pu-
blieke tribune probeerden twaalf

insprekers de raadsleden op an-
dere gedachten te brengen. ,,Er
komt een dikke zwarte pukkel op
het gazon van het Europaplein”,
zei architect Chris Vegter. Omwo-
nenden willen voor het hele plein
een monumentenstatus aanvra-
gen, zodat de geplande turboro-
tonde met drie fietstunnels (kos-
ten: €13,7 miljoen) niet mag wor-
den aangelegd.

Klaas Zwart (PvdA) beaamde
dat veel mensen het plein nu
prachtig vinden. ,,Maar het is wel
gemaakt om verkeer af te wikke-
len.” Hoewel veel bewoners dat

betwijfelen, wordt het Europa-
plein ondanks de bouw van de
Haak en de Noordwesttangent al-
leen maar drukker. Dat blijkt uit
allerlei rekenmodellen, volgens
Zwart. ,,En die modellen hebben
elders hun waarde bewezen.”

Op D66 en NLP na waren alle
fracties het met hem eens dat het
plein vanaf 2015 moet worden
aangepakt. Dat veel bewoners on-
tevreden zijn, wil niet zeggen dat
er niet naar hun bezwaren is ge-
luisterd, vond verkeerswethou-
der Thea Koster (CDA).

In het voorlopige plan, waar de

raad in januari mee akkoord ging,
waren er immers maar twee fiets-
tunnels gepland. Verder wordt de

kruising met de Cesar Franck-
straat en de Wagnerstraat veiliger
door er een rotonde van te ma-
ken.

Alleen bewoners van de Schrij-
versbuurt, tussen Bilderdijk-
straat en Rhijnvis Feithstraat,
konden een overwinninkje boe-
ken. Zij eisten het behoud van een
aansluiting vanaf de drukke Heli-
conweg. Koster (CDA) wil die van-
uit zuidelijke richting vanwege de
verkeersveiligheid afsluiten,
maar de commissie wil alsnog be-
kijken of er een alternatief is. Dat
kan bijvoorbeeld via de bestaan-

de ingang naar het parkeerterrein
van het WTC-Expo.

Koster wees er op dat een stuk-
je asfalt tussen dit terrein en de
Nicolaas Beetsstraat al gauw
€200.000 kost. De parkeerover-
last en het sluipverkeer in de
Schrijversbuurt zouden wel eens
veel groter kunnen worden, zei
ze. De commissie vond echter dat
het buurtje er met één geplande
toegang langs de Bilderdijkstraat
bekaaid van afkomt. ,,We hebben
goede ervaringen met uw creati-
viteit”, spoorde Zwart de wethou-
der aan.

Bewoners vrezen
aantasting karakter

Plein wordt vanaf
2015 aangepakt


