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4 JUNI INLOOPMARKT
Op 4 juni van 16.00 tot 21.00 uur wordt de eerste
informatieavond in het nieuwe projectbureau
georganiseerd. Wij nodigen u graag uit om langs
te komen.
Er zijn in de afgelopen tijd verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de wensen en eisen van
omwonenden en andere betrokkenen op te halen.
Tijdens de inloopmarkt krijgt u een terugkoppeling
over hoe we gedurende het project omgaan met
deze wensen en eisen. We zullen tijdens de inloopmarkt nader ingaan op vragen die gesteld zijn over:

• Veiligheid voor weggebruikers, met name fietsers
en voetgangers
• Bereikbaarheid van alle dorpen, bedrijven en particulieren
• Hinder tijdens de bouw
• Het verdiepen van de Langwarder Wielen
• De aanpak van Entree Joure
• De planning van het project
U kunt een antwoord verwachten op deze en vele andere
vragen tijdens de inloopmarkt op 4 juni.
We hopen u allen te zien!

We zijn
verhuisd!
Zoals u wellicht gezien heeft is er de
afgelopen tijd naast de Mc Donalds
van Joure hard gewerkt aan het
opbouwen van een projectbureau voor
de aanleg van het knooppunt Joure.
Het tijdelijke gebouw stond hiervoor bij
een bouwproject in Beesd. Op 26 maart
is het projectbureau verhuisd van de
voormalige plek aan De Merk naar de
nieuwe locatie. Zoals u gewend bent
staat ook hier de deur altijd open.

Bezwaren
Knooppunt Joure

Nieuw logo
Omdat we steeds dichter bij de uitvoering komen van het project Knooppunt
Joure geven we met een nieuw logo gezicht aan de uitvoeringsfase. De rotonde
uit het oude logo is uit elkaar getrokken.
Dit staat symbool voor wat we in het
project gaan doen. De rotonde van Joure

wordt immers ook uit elkaar getrokken
in verschillende uitvalswegen. De nieuwe
situatie geeft ruimte voor doorstroom,
ruimte op de rijbaan, ruimte om te ritsen, ruimte aan ontwikkeling, ruimte
voor recreëren.

Op 23 mei was bij de Raad van State
een zitting over het tracébesluit voor
Knooppunt Joure. Een drietal partijen
ging in beroep tegen het tracébesluit.
Op dit moment wordt de zaak inhoudelijk beoordeeld. Over enkele weken is
de uitspraak.

@KnooppuntJoure

www.knooppuntjoure.nl

Kabels en leidingen
Langs de A6 ligt de belangrijkste transportleiding van
Vitens in Fryslân. Deze leiding brengt het drinkwater
van het productiebedrijf in Spannenburg richting het
noordelijk deel van het voorzieningsgebied (onder meer
Leeuwarden en Terschelling). De huidige leiding zal
de druk van de nieuw aan te leggen weggedeelten
niet aankunnen.
Daarom is BAM Infra Techniek NO in opdracht van Vitens
gestart met het verleggen van diverse gedeelten van de
transportleiding. Op een 6-tal locaties zal de waterleiding door middel van een gestuurde boring onder de
bestaande en toekomstige weg door worden gelegd.
Vitens heeft het project verdeeld in twee fasen.
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Even voorstellen... Age Beuving

Age Beuving is alliantiemanager bij het
project Knooppunt Joure. Hij zegt van
zijn hobby zijn werk te hebben gemaakt
en terloops noemt hij zichzelf gekscherend ‘beroepsouwehoer’. Age is verantwoordelijk voor het realiseren van het
project Knooppunt Joure.
Hij is veel aan de vergadertafel te vinden
om te overleggen met de samenwerkende partijen, het projectteam, bestuurders
en andere projecten zoals bijvoorbeeld
N31 Harlingen. “We zijn met zijn allen
verantwoordelijk om dit project vast te
pakken”. Doordat er binnen het project
met veel verschillende partijen wordt
samengewerkt is hij veel onderweg om
af te stemmen.
Het mooie aan het project Knooppunt
Joure vindt hij het werken aan een
oplossing. “Je hebt zelf al een goed beeld
van het eindresultaat, het is mooi om dit

@KnooppuntJoure

DIGITALE NIEUWSBRIEF

straks ook voor iedereen zichtbaar te
maken”. Ook de samenwerking met drie
verschillende organisaties (Rijkswaterstaat, gemeente en provincie) is bijzonder bij dit project. “Hierdoor hebben we
bijvoorbeeld de koppeling kunnen
maken met het verdiepen van de Langwarder Wielen”. Het zand van deze
verdieping kan gebruikt worden voor
aanleg van het nieuwe Knooppunt.
Age geeft aan dat het project door deze
samenwerking een breder perspectief
heeft en bewuster met zaken bezig is.
Zo’n samenwerking heeft ook nadelen.
“Het maakt aan de ene kant dat je
bewuster bezig bent, maar andere kant
ben je veel aan het afstemmen om
iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Dit
kost veel tijd en energie”. Toch is Age
er zeker van dat deze samenwerking
de regio en de samenwerkende partijen
veel gaat opleveren.

Binnenkort gaan we over op een
digitale nieuwsbrief. Mocht u
de nieuwsbrief nog niet digitaal
ontvangen dan kunt u zich
hiervoor aanmelden via de website
of stuur een mailtje naar info@
knooppuntjoure.nl. Er worden nog
drie edities van de nieuwsbrief
op papier uitgegeven voordat we
overgaan op de digitale nieuwsbrief.
Wilt u de nieuwsbrief toch nog op
papier blijven ontvangen? Neem
dan even contact met ons op via de
contactgegevens onder het kopje
“Bereikbaarheid projectbureau”
rechts onder op deze pagina.
U kunt ons ook volgen op Twitter:
@KnooppuntJoure.

GEZAMENLIJK PROJECT

BEREIKBAARHEID PROJECTBUREAU

Het project A6/A7 Knooppunt Joure is een
gezamenlijk project van Rijkswaterstaat,
provincie Fryslân en gemeente De Friese
Meren. Hieronder valt onder andere de aanleg
van het nieuwe knooppunt, het verdiepen
van de Langwarder Wielen en de aanpak van
Entree Joure.

www.knooppuntjoure.nl

Het Projectbureau Knooppunt Joure vindt u
aan de Sewei 4b te Joure, 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

