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De aanbestedingsprocedure voor de 
herinrichting van het Stations-
gebied is afgerond. K_Dekker 
bouw & infra b.v. uit Warmenhuizen 
kwam als beste uit de bus. Burge-
meester en wethouders verlenen 
daarom de opdracht voor het werk 
aan deze aannemer.

Het werk voor de herinrichting begint 
naar verwachting eind maart 2016 en 
moet in augustus 2017 zijn afgerond. 
De komende weken werken de aan-
nemer en gemeente Leeuwarden 

het plan van aanpak dat Dekker 
heeft ingediend verder uit. Onder 
andere wat betreft de fasering en 
het verkeersplan. Hierbij is het uit-
gangspunt dat tijdens de werkzaam-
heden het hele gebied goed bereik-
baar en veilig blijft, en dat de 
overlast voor bijvoorbeeld reizigers 
die van en naar het station gaan en 
de bedrijven in het gebied zoveel 
als mogelijk wordt beperkt. Als de 
plannen uitgewerkt zijn, nodigen we 
u en andere belanghebbenden uit 
voor een informatiebijeenkomst. 

Omgevingsmanager Freek 
Wijning stelt zich voor
“De komende twee jaar ben ik  
contactpersoon voor u en voor de 
aannemer in de rol van omgevings-
manager. We ontmoeten elkaar  
persoonlijk vast binnenkort. Graag 
stel ik me alvast voor.

Mijn naam is Freek Wijning, net 55 
jaar. Geboren in Leeuwarden, woon-
achtig in Grou. Getrouwd en we heb-
ben een zoon. Opleiding in Cultuur-
techniek en Ecologie, Logistiek en 

K_Dekker bouw & infra b.v. realiseert Stationsgebied Leeuwarden



Z O  M A K E N  W E  F R Y S L Â N  B E T E R  B E R E I K B A A R

Veiligheid. Sinds 1981 ben ik werk-
zaam voor de gemeente Leeuwarden 
in diverse functies. Vanaf het begin 
ben ik betrokken bij de projecten 
van Leeuwarden Vrij-Baan op het 
gebied van veiligheid en bereikbaar-
heid. De gemeente Leeuwarden en 
de gemeentelijke organisatie ken ik 
daarom goed.

Nu de grote infrastructurele projecten 
om Leeuwarden heen grotendeels 
klaar zijn, schuift het werk meer de 
stad in. Het stationsgebied is een 
dynamische omgeving en zeker hier 
telt continue bereikbaarheid in de 
breedste zin van het woord. Een uit-
daging die ik in mijn rol graag aan 
ga. Mijn taak is om uw belangen en 
die van de werkzaamheden zoveel 
mogelijk in balans te houden.

Het stationsgebied vind ik nu al een 
prachtige plek in de stad met een 
mooie entourage. De horeca die  
gevestigd is aan de looproutes  
richting binnenstad geven meteen 
een indruk van de gastvrijheid van 
onze stad. Met het plan dat er ligt, 
vind ik dat die gastvrijheid nog meer 
uitstraling krijgt. Voor mij de uit-
daging om ervoor te zorgen dat  
iedereen zoveel mogelijk tevreden 

door de bouwfase heen komt. Met 
als bekroning… Tja, die laat zich  
eigenlijk moeilijk beschrijven in dit 
stukje. Die bekroning daar ga ik als 
alles klaar is van genieten op een 
terras in het gebied met een heer-
lijke cappuccino of een berenburg.”

Klankbordgroep
De komende twee jaar wordt in het 
stationsgebied volop gewerkt. Het 
zal soms even anders lopen of  
rijden. Toch willen we de overlast 
zoveel mogelijk beperken. U kunt 
daarbij helpen door uw ervaringen 
met ons te delen. Dat kan in de 
klankbordgroep die eens in de zes 
weken bij elkaar komt. In de klank-
bordgroep zitten ook projectleider 
Ynze Haitsma en omgevingsmanager 
Freek Wijning. Aanmelden voor de 
klankbordgroep kan via:
stationsgebied@leeuwarden.nl. 

Kabels en leidingen
De afgelopen maanden vonden  
de voorbereidende werkzaamheden 
plaats. De riolering bij het station 
werd verlegd net als de kabels en 
leidingen in het gebied. Verkeer 
over de Stationsweg en de Sophia-
laan kon blijven rijden. Want het  
verleggen van kabels en leidingen 
gebeurde met gestuurde boringen 
onder de weg door.

Vragen
Meer informatie over het stations-
gebied leest u op www.vrij-baan.nl/
stationsgebied. Vragen kunt u mailen 
naar stationsgebied@leeuwarden.nl 
of u kunt bellen met projectleider 
Ynze Haitsma van de gemeente 
Leeuwarden via telefoonnummer 
14 058.

Freek Wijning

Door een boring onder de straat door, kon het verkeer doorrijden.

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.

IN SAMENWERKING MET:


