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Bouw knooppunt Joure start bij Langwarder Wielen
De eerste werkzaamheden voor het nieuwe knooppunt
Joure zijn vanaf oktober te zien bij de Langwarder Wielen. Dat is de planning van aannemer Gebr. Van der Lee,
aan wie het werk definitief wordt gegund. De aannemer gebruikt het zand uit het meer als fundament voor
het knooppunt. Voor 2018 moet het nieuwe knooppunt
Joure klaar zijn.

Hinder
Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer blijven doorrijden.
Waar nodig gaat de maximumsnelheid op de snelweg omlaag naar
90 km/u. Doordat het zand per buis naar Joure gaat, scheelt dat
erg veel vrachtwagens op de weg die af- en aanrijden. Woningen
en bedrijven blijven bereikbaar. Op zondag wordt niet gewerkt.

Werkzaamheden
Gebr. Van der Lee begint met het verdiepen van de
Langwarder Wielen tot een diepte van 2,30 meter.
Het zand dat hierbij vrijkomt, wordt met buizen door
de Skarster Rien naar Joure getransporteerd. Daarna
bouwt hij het knooppunt waar de snelwegen A6 en A7
samenkomen. Vervolgens is de entree van Joure aan de
beurt, met de bouw van een ovonde en een busstation.
Eind 2017 is het nieuwe knooppunt Joure klaar, met
uitzondering van nieuwe viaduct bij Haskerhorne. Dat
wordt in maart 2018 opengesteld.

Tunnel
Hollandiastraat

Langere pier voor Langweer
De pier bij het strandje van Langweer
wordt verlengd met 100 meter. Het plan
is bedacht en gepresenteerd door Plaatselijk belang, Ondernemersvereniging
en Vereniging Promotie Langweer. Zij
willen van de pier een markant punt in
de Langwarder Wielen maken. Vanaf de
pier heb je straks een mooi zicht over het
meer, wat bijvoorbeeld van pas komt tijdens het skûtsjesilen. En het biedt zwem-

Het is nog niet duidelijk of er een
tunnel onder de A7 komt ter hoogte
van de Hollandiastraat. Gemeente
en provincie hebben hier weliswaar
geld voor beschikbaar gesteld, maar
er volgt eerst een formele procedure
waarbij inspraak mogelijk is. In het
ontwerp staat vooralsnog een viaduct over de A7.

mers bij het strandje bescherming tegen
langsvarende boten.
Het verlengen van de pier vindt tegelijk
plaats met de baggerwerkzaamheden
in de Langwarder Wielen. Het zand dat
vrijkomt bij het verdiepen van het het
meer wordt gebruikt voor de aanleg van
knooppunt Joure.
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Spot de groene glazenmaker
Wel eens gehoord van de groene glazenmaker? Dit is de
naam van een zeldzame libelle. Het beestje leeft bij Joure,
in de buurt van de Haulstersingel. Vorig jaar zijn de plantjes met daarop de larven van de libelle verplaatst naar een
nieuwe sloot. De plantjes ontwikkelen zich goed. Ze zijn
behoorlijk gegroeid en veel steken al met de blaadjes boven water uit. Nu is het wachten tot de larven uitkomen en
de groene glazenmaker zich laat zien.

Van 150 naar 217 carpoolplekken
Carpoolers krijgen nog meer ruimte bij
Joure. Het carpoolterrein bij de rotonde
biedt straks plek aan 217 auto’s. Het terrein heeft nu 150 plekken en op drukke
dagen staat het vol.
Aannemer DVJ infra en milieu BV uit Joure
is eind juni gestart met het gedeelte voor
het projectbureau van knooppunt Joure.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het
afgraven van grond, het maken van een
zandbed, het aanleggen van riolering
voor het afvoeren van regenwater, het
aanbrengen van asfalt en het maken van
de parkeervakken. Als dat klaar is, pakt
de aannemer het deel voor de McDonalds aan. Dit najaar is het nieuwe carpoolterrein klaar.
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DRIE OVERHEDEN, ÉÉN PROJECT
Het project A6/A7 Knooppunt Joure is een gezamenlijk project van
Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren.
Hieronder valt onder andere de aanleg van het nieuwe knooppunt,
het verdiepen van de Langwarder Wielen (als onderdeel van het Friese
Merenproject) en de aanpak van entree Joure, inclusief een busstation
en carpoolterrein.

@KnooppuntJoure

www.knooppuntjoure.nl

Hinder
Automobilisten kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik blijven maken van het terrein. Er blijven steeds 150
plekken beschikbaar. Wel kan er wat hinder zijn door het werkverkeer.

CONTACT
Het projectbureau Knooppunt Joure vindt u aan de Sewei 4b te Joure
(naast McDonalds), telefoonnummer (0513) 414375,
email: info@knooppuntjoure.nl.
Openingstijden projectbureau:
dinsdag:
9.00 uur tot 16.00 uur
woensdag: 9.00 uur tot 12.00 uur
donderdag: 9.00 uur tot 16.00 uur

