
Het is alweer even geleden dat wij 
u hebben geïnformeerd via een 
nieuwsbrief over de voortgang van 
de Westelijke invalsweg. De  
Westelijke invalsweg inclusief het 
Margaretha Zelle akwadukt is in 
gebruik. Het is nu mogelijk om 
vanaf de Haak om Leeuwarden via 
de Westelijke invalsweg de stad in 
en uit te komen. Wel moet er nog 
gewerkt worden aan het tweede 
deel van de Westelijke invalsweg, 
namelijk de aansluiting op het 
Stephensonviaduct. De laatste 
maanden zijn ook de afrondende 
werkzaamheden aan het Margaretha 
Zelle Akwadukt uitgevoerd. Alleen 

eventuele onderhoudswerkzaam-
heden vinden hier in de toekomst 
nog plaats. 

Plan vervolg Westelijke 
invalsweg
Het vervolg van de Westelijke  
invalsweg is een hoogwaardige  
invalsweg aan de westzijde van de 
stad. Dit wordt als het ware een 
nieuwe entree voor de stad. Met de 
aanleg van de Westelijke invalsweg 
verbetert de bereikbaarheid van 
Leeuwarden. De weg ontsluit het 
westelijk deel van de binnenstad, 
het stationsgebied, het Tessel
schadegebied, het WTCgebied en 

Bedrijven en winkelpark De Zwette. 
Het plan bestaat onder andere uit 
een opwaardering van de Marshall
weg, waarbij 2 x 2 rijstroken wordt 
doorgetrokken tot aan het Step
hensonviaduct, waar een directe 
aan sluiting op de stadsring komt in 
de vorm van een half klaverblad. 
Verderop ter hoogte van de kruising 
met de Snekertrekweg wordt een 
minirotonde aangelegd, waarmee 
een veiligere oversteek voor fietsers 
en voetgangers wordt gerealiseerd. 
Voor dit plan wordt een groot aantal 
bomen dat nu in het gebied staat 
gekapt. Hiervoor is een inventarisatie 
gemaakt, waarbij goed is gekeken 
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In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de 
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en  
Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. 
Voor nu en voor de toekomst.
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welke bomen weg moeten en  
kunnen worden behouden. Ook is 
onderzoek gedaan naar de gezond
heid van de bomen om te kijken of 
het zinvol is de bomen te verplanten. 
Geen van de bomen is sterk genoeg 
om verplant te worden en zou dit 
niet overleven.  In het nieuwe plan 
gaan we zoveel mogelijk nieuwe  
bomen terug planten. Daarnaast 
geven we ook op andere wijze invul
ling aan groen doormiddel van  
hagen en struiken. 
 
Kabels en leidingen
Nog niet alle gronden zijn in bezit, 
hiervoor loopt een onteigenings
procedure. De komende periode 
wordt de gerechtelijke procedure 
gestart om de grond ook daadwer
kelijk in eigendom te krijgen. We 
houden er rekening mee dat de  
gehele procedure moet worden 
doorlopen. Een groot deel van het 
project kan echter al worden uit
gevoerd en daarom gaan de werk
zaamheden dit najaar van start. 

De nutsbedrijven zijn druk met de 
voorbereiding voor de werkzaam
heden voor het verleggen van kabels 
en leidingen voor het tweede  
gedeelte. Als het weer mee zit, ver
wachten zij eind oktober te starten. 
De werkzaamheden worden in fasen 
uitgevoerd, zodat we de overlast  
zoveel mogelijk kunnen beperken. 
De werkzaamheden moeten binnen 
een kleine ruimte plaatsvinden 
waardoor er hinder ontstaat en er 
een stremming kan zijn. Uiteraard 
informeren wij u hierover vroeg
tijdig. Voordat deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd gaat de gemeente 

samen met de nutsbedrijven begin 
oktober mantelbuizen op diverse 
kruispunten aanbrengen. Mantel
buizen worden gebruikt bij bijvoor
beeld een doorvoer onder of door 
een obstakel, zoals een muur of 
fundering. Op deze manier is het 
mogelijk de kabels en leidingen aan 
te brengen en stremming en/of 
overlast voor het verkeer zoveel  
mogelijk te voorkomen. Omleidings
routes kunt u via de gele borden 
volgen. Uiteraard informeren wij u 
hierover vroegtijdig.  

Nieuwe verkorte fietsroute
Dinsdag 22 september is het nieuwe 
fietspad tussen Leeuwarden en 
Boksum/Jellum geopend. De fietsers 
werden warm begroet met VrijBaan 
chocolade. Het nieuwe fietspad ligt 
parallel langs de spoorlijn Leeuwar
den/Sneek tussen de Ljochtewei 
en de Boksumerdyk en vormt een 
kortere route als alternatief van het 
huidige fietspad langs de Newton 
en Hendrik Algraweg. “Het is hart
stikke mooi dat er nu een fietsroute 
zonder obstakels is, waardoor de 

fietsers via een kortere route lekker 
door kunnen fietsen!”, laat Thea 
Koster weten. 

Kunst
Het kunstwerk van Frank Havermans 
en Karin van Pinxteren voor het 
Margaretha Zelle Akwadukt is ge
plaatst. De kwaliteit van het kunst
werk is niet naar behoren en daar
om wordt er momenteel gewerkt aan 
het glazuren van de tegels. Zodra dit 
proces van glazuren klaar is, hoort 
u van ons wanneer het kunstwerk 
opnieuw wordt aangebracht.   

Op de hoogte blijven
Wij willen u graag zo goed mogelijk 
informeren over de plannen voor de 
Westelijke invalsweg. Door een 
nieuws  brief, informatieavonden, 
www.vrijbaan.nl, Twitter @vrijbaan 
en Facebook: www.facebook.com/
LeeuwardenVrijBaan. Wilt u de nieuws
brief de volgende keer digitaal  
ontvangen of heeft u vragen? Stuur 
dan een email aan:
westelijkeinvalsweg@vrijbaan.nl.

Opening nieuwe fietsroute.


