
Half september van dit jaar zijn wij gestart met het vervangen van de riolering aan de Meersweg. 
Inmiddels zijn we bijna 2 maanden verder en is er veel gebeurt. Zo is het gedeelte van de Meersweg 
tegenover de brug al volledig gerioleerd en starten we binnenkort met de 1e Oosterveldstraat. Er is zelfs 
al een stukje Meersweg bestraat. Via deze tweede edi� e van de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte 
van onder andere de voortgang van de werkzaamheden, het bomenplan en het verlich� ngsplan.

Rioolrenovatie Meersweg en 
1e Oosterveldstraat in Grou

november 2020

Bomen aan de Meersweg
De bomen aan de Meersweg aan het Pikmeer vormen een prominent beeld voor 
Grou. De weg langs de promenade, het stuk tussen het groene bruggetje en Het 
Theehuis, is een veel bewandeld stukje in het dorp. Al voordat wij begonnen met 
de rioleringswerkzaamheden was duidelijk dat de bomen aan de Meersweg zoud-
en verdwijnen, ook was duidelijk dat er nieuwe bomen voor terug zouden komen. 
Tijdens de informa� eavonden voor de bewoners van de Meersweg en de 1e 
Oosterveldstraat waren er veel vragen over de bomen. Komen ze terug? Wanneer 
komen ze terug? Wat voor soort bomen komen er te staan? Hoe groot zijn deze 
bomen? Komen ze op dezelfde loca� e zodat we ons uitzicht behouden? 

Tijdens de informa� eavonden is toegezegd dat zodra het bomenplan bekend was, 
wij dit zouden delen via onze website. Een aantal weken terug was het moment 
daar, het bomenplan is bekend en gepubliceerd op de projectwebsite. Via social 
media is bekend gemaakt dat het plan op de website staat en ook via deze manier, 
de nieuwsbrief, brengen wij u op de hoogte van de publica� e van het bomenplan. 

Om terug te komen op de vragen die gesteld zijn. De bomen komen zoals het nu 
lijkt in het voorjaar terug. Er komen negen verschillende soorten bomen te staan. 
Er is bewust voor verschillende soorten gekozen zodat, mocht er ziekte in de 
bomen komen, de gehele Meersweg niet in één keer kaal is. De bomen die er 
geplant gaan worden zijn bomen met ‘een knappe diameter.’ Qua loca� e van de 
bomen houden we ons aan het plan, maar we kijken in de prak� jk naar de beste 
loca� e en houden daarmee zo mogelijk rekening met het uitzicht. Dat wil zeggen, 
we proberen de bomen zoveel mogelijk op de (verlengde) erfgrens te plaatsen op 
de wal. 

De eerste bestra� ng zit er in!
Een gedeelte van de wijk Oosterveld hee�  
lange � jd moeten dealen met � jdelijke 
noodbestra� ng. Daar is verandering in 
gekomen! Sinds kort is er een stukje van de 
Meersweg bestraat. Er zijn onder andere 
een aantal parkeervakken bestraat.



Melden overlast
We gaan serieus om met uw meldingen aangaande trillingen of andere zaken. 
We hebben dagelijks zowel intern als met de gemeente Leeuwarden overleg 
om overlast zoveel mogelijk te minimaliseren. Toch blij�  het een uitdaging 
om, ondanks alle getroff en maatregelen, in het smalle werkgebied 
onopgemerkt te werken. Blijf ons daarom voorzien van uw observa� es zodat 
we de best mogelijke ac� e kunnen ondernemen. 

Voorlopig geen inloopuurtje
Helaas kan het inloopuurtje in Het Theehuis in Grou voorlopig niet doorgaan; 
de horeca is gesloten. Gelukkig zijn er nog vele andere manieren om ons te 
bereiken en op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Zo verspreiden we 
nieuwsbrieven, maar ook digitaal verspreiden we veel nieuws. Via 
bijvoorbeeld social media of onze website. Vanzelfsprekend kunt u ons ook  
telefonisch, per e-mail of WhatsApp bereiken. De uitvoerder aanspreken op 
het werk kan natuurlijk ook. Kortom, wacht niet te lang als er iets speelt. 

Planning
Vooralsnog zi� en we op schema qua planning. In onderstaande a� eelding is de planning te zien. Als alles loopt zoals we 
willen én het weer zit mee dan ligt voor de kerst de bestra� ng van de Meersweg vanaf Drachtsterweg tot en met 
halverwege Het Theehuis en het eerste gedeelte van de 1e Oosterveldstraat (blauw op de kaart) er in. 

Legenda

21 september t/m 12 oktober

19 oktober t/m 18 december

23 november t/m 19 januari 2021

11 januari t/m 19 april 2021

Walbeschoeiing
19 oktober t/m 13 november

Bouw noodbrug
KLAAR

15 maart t/m 19 april

22 februari t/m april 2021
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Lichtmasten aan de Meersweg
Er is veel over gesproken, de lichtmasten aan de Meersweg. Voor de bewoners aan de Meersweg waren er een aantal 
punten erg belangrijk met betrekking tot de plaatsing van de lichtmasten. De gemeente hee�  een aantal dingen 
verduidelijkt. De lichtmasten komen in de stoep te staan, en richten op de weg. Een grote wens is om de lichtmasten niet 
voor de ramen van de woningen te plaatsen, hier gaat het bedrijf dat de lichtmasten plaatst in de prak� jk proberen 
rekening mee te houden. Daarnaast wordt de lichtsterkte na 23.00 uur aangepast. 


