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Goedendag,
Het nieuwe fietspad langs de Kanaalweg/Grovestins en ook de nieuwe rotonde
bij De Centrale zijn alweer enige tijd in gebruik. Deze aanpassingen maakten
onderdeel uit van Kanaalweg fase 1. Binnenkort starten wij met Kanaalweg
fase 2. Hierbij gaat het om onder andere het verbeteren van de
fietsoversteken langs de Kanaalweg en Grovestins.
De werkzaamheden voor kruising Kanaalweg – Esdoornstraat en de
fietsoversteek Grovestins beginnen vanaf 12 augustus. Dit is vooruitgaand aan
werkzaamheden aan de Egelantierstraat in september 2019 en op verzoek van
de scholen en Arriva. In oktober wordt ook het fietspad en voetpad aan de
noordzijde van de Kanaalweg en Grovestins opgeknapt. Ter plaatse van de
oversteken oprit Anne Vondelingweg krijgen fietsers en voetgangers dan
voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Om de voorrangssituatie voor fietsers
te verbeteren wordt ter plaatse van de afritten Anne Vondelingweg de linksafslaande rijbaan buiten gebruik gesteld. Ook dit wordt in oktober 2019
uitgevoerd.
Ter plaatse van de Esdoornstraat wordt het gehele kruispunt verhoogd.
Fietsers en voetgangers krijgen voorrang op gemotoriseerd verkeer uit de
Esdoornstraat en vanaf de Kanaalweg. Fietsers/voetgangers die de Kanaalweg
oversteken moeten nog steeds voorrang verlenen, in verband met de functie
van deze weg. De opstelruimtes worden echter vergroot. Zie de afbeelding in
de bijlage.
Ter plaatse van de fietsoversteek Grovestins wordt de rechts-afslaande rijbaan
buiten gebruik gesteld, waardoor de oversteek voor fietsers wordt verkleind.
Net als bij de Esdoornstraat moet de fietser en voetganger nog wel voorrang
verlenen aan het gemotoriseerd verkeer. Dit is ook hier vanwege de functie
van de weg. De oversteek wordt verhoogd uitgevoerd. Door de rechtsafslaande rijbaan buiten gebruik te stellen en de oversteek te verhogen wordt
de situatie voor overstekende fietsers en voetgangers verbeterd. In oktober
wordt ook het fietspad en het voetpad noordzijde Grovestins ter plaatse van
de op- en afrit opgeknapt.

Blad 2

Wij kunnen enige overlast uiteraard niet voorkomen. Door een deel van de
werkzaamheden al deze zomer uit te voeren en stremminggevoelige
werkzaamheden in de herfstvakantie (oktober) proberen wij overlast tot een
minimum te beperken. Bedrijven en scholen zijn en blijven gewoon
bereikbaar. Door middel van omleidingsroutes wordt de alternatieve route
aangegeven.
Als u vragen heeft over deze brief, kunt u ons bellen via 14058. Wij zijn
bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot
19.30 uur. In de zomervakantie zal de bereikbaarheid beperkter zijn.
Met vriendelijke groet,
C. Kammeraat
Sr. Adviseur Civiele Techniek
Gemeente Leeuwarden
Onder deze brief treft u geen handtekening aan.
Meer informatie: https://www.leeuwarden.nl/digitalepost
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Bijlage:
Nieuwe Situatie Kanaalweg - Esdoornstraat

Nieuwe Situatie fietsoversteek Grovestins

