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ANTWOORDBLAD 

 

Bladzijde 2 

INFRASTRUCTUUR  (verkeer) 

Met infrastructuur bedoelen we alle voorzieningen voor het vervoer van mensen of goederen.  We 

kennen daarbij droge- en natte infrastructuur.  Bij droge infrastructuur gaat het om autowegen, 

spoorweken en fietspaden. Maar ook vliegvelden, havens, een metro of pijpleidingen zoals voor het 

riool. Bij de natte infrastructuur gaat het om aan- en afvoer en opslag van water zoals meren en 

kanalen.  

 

Bladzijde 3 

GEVOLGEN TOENEMEND VERKEER 

1. files. 

2. onveiligheid neemt toe. 

Er komen files, autobestuurders gaan inhalen terwijl het eigenlijk niet kan. Of ze zoeken snel een 

andere route door bijvoorbeeld een woonwijk.  Daardoor krijg je onveilige situaties. Niet alleen voor 

de automobilisten zelf, maar ook voor motorrijders, fietsers en voetgangers. Files kosten bovendien 

geld. Want wie in de file staat kan op dat moment niet werken. Daardoor wordt er minder werk 

gedaan en dus ook minder geld verdiend. Per jaar kost dat miljoenen euro’s. Daarom willen de 

gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en de Rijksoverheid  samen Leeuwarden goed 

bereikbaar  maken. Niet alleen via de weg, maar ook via het openbaar vervoer en de vaarwegen.   

 

AANTAL AUTO’S IN 2018 

Circa 80.000 auto’s.  

 

DRIE REDENEN WAAROM VOOR DEZE MASCOTTE GEKOZEN IS 

1. De leeuw als symbool voor Leeuwarden 

2. Het zwarte lichaam met strepen op de buik zijn de wegen. Ofwel: Leeuwarden beter 

 bereikbaar maken. 

3. De open armen zijn om iedereen welkom te heten. 

 

 

  



Bladzijde 8 

VOLGORDE STAPPEN 

stap 1 Onderzoek 

Stap 2 Oplossingen bedenken 

Stap 3 Ontwerp 

Stap 4 Gesprekken met omwonenden 

Stap 5 Advies vragen 

Stap 6 Ontwerp definitief maken 

Stap 7 Politiek besluit 

Stap 8 Grond aankopen 

Stap 9 Vergunningen aanvragen 

Stap 10 Wegenbouwers vragen het werk uit te voeren. 

 

Het begint met een onderzoek. Hoeveel verkeer is er nu, zijn er knelpunten (problemen) op de weg, 

is er ruimte om uit te breiden etc. Het onderzoek wordt getoetst en er wordt een ontwerp gemaakt. 

Een weg mag je niet zomaar aanleggen. Daarvoor heb je vergunningen nodig en toestemming van de 

eigenaar van de weg (vaak gemeente, provincie of het Rijk) en van de eigenaar van de grond. 

Hiervoor maak je een plan. Op dit plan mag iedereen reageren en die reacties moeten weer worden 

verwerkt in een nieuw plan. Daarbij worden deskundigen om advies gevraagd. Zo’n proces kan erg 

lang duren.  Als dat allemaal klaar is, begint de voorbereidingsfase. Het ontwerp van de weg wordt 

verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Grond dat nodig is voor de aanleg van de weg wordt 

gekocht. Vergunningen worden aangevraagd. Tot slot maakt de opdrachtgever een contract 

waarmee een opdrachtnemer (aannemer) aan de slag gaat om de weg daadwerkelijk aan te leggen.  

 

Bladzijde 9 

 

VERSCHILLEN SNELWEG EN WOONERF 

Snelweg 

1. maximum snelheid 120 km/h  (= inmiddels 130 km/h) 

2. gescheiden rijbanen d.m.v. vangrail 

3. geen kruisingen (alleen op- en afritten) 

4. alleen voor snel gemotoriseerd verkeer  (verkeer wat sneller dan 80 km/h kan). 

 

Woonerf 

1. maximum snelheid: stapvoets  

2.  één weg voor alle verkeer 

3. gelijkwaardige kruisingen (verkeer van rechts heeft voorrang) 

4. voor alle verkeer (inclusief voetgangers) 

  



Bladzijde 11 

 

CALCULEREN 

Stap 1  

1 graafmachine à € 400 per werkdag x 5 dagen   €    2.000 

1 machinist à € 300 per werkdag x 5 dagen   €    1.500 

        -----------  

Totaal stap 1       €    3.500 

 

Stap 2 

2.000 m  x  2,5 m  x  0,25 m  =  1.250 m3 zand nodig 

1.250  x  € 15       €  18.750 

 

1 graafmachine à € 400 per werkdag x 1 dag   €       400 

1 machinist à € 300 per werkdag x 1 dag   €       300 

1 straatmaker à € 300 per werkdag x 1 dag   €       300 

        -----------  

Totaal stap 2       €  19.750 

 

Stap 3 

1 baksteenlegmachine à € 600 per werkdag x 4 dagen  €    2.400 

2 medewerkers à  € 300 per werkdag  x 4 dagen  €    2.400 

        -----------  

Totaal stap 3       €    4.800 

 

Stap 4 

1 straatmaker à € 300 per werkdag x 2 dagen   €       600 

        -----------  

Totaal stap 4       €       600 

 

Het aanleggen van het fietspad kost daarmee in totaal  €  28.650 

 

 

 

Bladzijde 12 

 

BEROEPEN IN DE BOUW 

Ik vertaal het ontwerp naar hoe dit gebouwd moet worden – technisch tekenaar 

Ik zorg voor de juiste ondergrond – machinist grondverzet 

Ik zet maten uit van wegen of gebouwen die nog gebouwd moeten worden – landmeetkundige 

Ik werk op de grens van land en water – waterbouwer 

Ik ben de baas op de bouwplaats – uitvoerder 

Ik zorg er voor dat iedereen op tijd zijn werk kan doen – werkvoorbereider 

 


