Fietsvoorzieningen
Kanaalweg (fase 2)

Start werkzaamheden
De werkzaamheden voor het fietspad Kanaalweg en Grovestins Noord worden zo
snel als mogelijk weer opgestart. In 2017 is begonnen met de werkzaamheden aan
het eerste gedeelte Kanaalweg ter hoogte van De Centrale. Vorig jaar is gewerkt
aan een verhoogd plateau bij de Esdoornstraat, de opritten Anne Vondelingweg en
de drempels ter hoogte van de Grovestins. Het noordelijk fietspad staat als laatste
gepland. Het werk ligt al een tijdje stil. We informeren u hierbij waarom dat zo is.

Evaluatie

Goed weer nodig

Projectleider is C. Kammeraat, senior
adviseur civiele techniek van de gemeente
Leeuwarden.

Wij hebben gekozen voor een duurzaam
fietspad van beton. Om dit fietspad goed
aan te kunnen leggen moet het een paar
weken achter elkaar goed weer zijn. Dus
geen temperaturen rond het vriespunt en
niet al te veel regen. We hebben een periode achter de rug dat het weer niet goed
genoeg was.

Zes weken
Als het weer beter wordt gaan we verder
met het werk aan het fietspad. We hebben

ongeveer zes weken nodig om het fietspad
af te maken. Dat is vanaf het kleine deel dat
eind 2019 al was aangelegd tot aan de wijk
Schieringen (onderaan het viaduct). Daarna
gaan we ook het voetpad vernieuwen. Dat
kan pas als het fietspad klaar is.

Weinig overlast

Als het nieuwe fietspad noord aangelegd is
en alles af is, gaat de verkeerskundige afdeling van de gemeente de afwikkeling van
het verkeer evalueren.

Meer weten?

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.

De oversteekpunten van het nieuwe fietspad zijn vorig jaar al gemaakt. We verwachten dan ook dat de werkzaamheden aan
het fietspad weinig (verkeers)overlast zullen
veroorzaken.
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