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STATIONSGEBIED

Informatieavond en werkzaamheden

MEI 2016

In april 2016 is de aannemer 
begonnen met de werkzaamheden  
voor het stationsgebied. Het werk-
terrein achter het busstation bij 
Rijkswaterstaat is inmiddels inge-
richt. Samen met de aannemer is 
de planning voor de komende tijd 
besproken. 

Informatieavond
De projectleider en aannemer praten 
u op dinsdagavond 17 mei tijdens 
een informatiebijeenkomst graag bij 

over de werkzaamheden die voor de 
komende periode op de planning 
staan. Na de presentatie is er tijd 
om aan medewerkers van het  
project vragen te stellen. 

Vanaf 19:30 uur bent u van harte 
welkom in de Hofzaal van het Oranje 
Hotel aan de Stationsweg 4 te 
Leeuwarden.

Weekendstremmingen
Stremming zaterdag 21 mei 
Op zaterdag 21 mei  van 17.00 uur 
tot 22.30 uur voert de aannemer 
werkzaamheden  uit aan de Lange-
marktstraat en aan een deel van de 
Sophialaan, dit tussen de rotonde 
en de PH-brug. Autoverkeer wordt 
dan omgeleid via een omleidings-
route die aangegeven wordt middels 
verkeersborden. Fietsers en voet-
gangers worden niet gehinderd  
en woningen en bedrijven blijven  



bereikbaar. Bussen rijden volgens 
de normale dienstregeling, m.u.v. 
van bussen die rijden van de Prins 
Hendrikbrug. Deze bussen worden 
omgeleid via de Westersingel . 

Stremming zondag 29 mei 
Op zondagmiddag 29 mei voert de 
aannemer van 09.00 uur tot 22.00 
uur werkzaamheden uit aan de  
Stationsweg en aan een deel van de 
Sophialaan, dit tussen de rotonde 
en het station. Voor autoverkeer, 
fietsers en voetgangers geldt de-
zelfde verkeerssituatie als tijdens 
de stremming op zaterdag 21 mei. 
Bussen rijden volgens de normale 
dienstregeling, m.u.v. van bussen 
die rijden van de Prins Hendrikbrug. 
Deze bussen worden tussen 09.00 
uur en 12.00 uur omgeleid via de  
Westersingel . 

Situatie gedurende de stremmingen 
De Kiss & Ride (halen en brengen) 
en de taxistandplaatsen zijn deze 
dagen aan de achterzijde van  
het station, bereikbaar via de  
Hollanderdijk. Tijdens de stremmin-
gen verwijdert de aannemer alle 
grote obstakels in het gebied. Denk 
aan vluchtheuvels, middengeleiders 
van de weg en ook de fietsenrekken 
voor het station. Met het in één 
keer verwijderen van alle obstakels 
hoeft het verkeer in volgende fasen 
bijna niet meer te worden gehinderd. 
Omzettingen in rijroutes kunnen 
dan heel eenvoudig plaatsvinden, 
zonder dat het verkeer daarvoor ge-
stremd hoeft te worden. Alleen  
in april 2017 is nog één keer een 
weekendstremming van het door-
gaande verkeer voorzien. Meer  

informatie over de bereikbaarheid 
van het stationsgebied en omleidings-
routes leest u op www.vrij-baan.nl.

Fietsenrekken voor het stations
gebouw
Omdat de fietsenrekken voor het 
station tijdens de stremming op  
zaterdag 21 mei verwijderd worden 
moeten alle eigenaren de fiets aan 
de voorkant van het station voor 
donderdag 19 mei verwijderen.  
Anders worden ze weggehaald en 
afgevoerd naar  de Algemene Fietsen 
Afhandel Centrale (AFAC). Om ervoor 
te zorgen dat er genoeg ruimte blijft 
om de fiets te stallen, plaatsen we 
de verwijderde fietsenrekken zo snel 
als mogelijk bij de fietsenrekken 
achter het station. Ook kan men 
nog elke eerste 24 uur de fiets  
gratis stallen in de bewaakte onder-
grondse fietsenstalling bij het station. 

Bypass Oude Veemarkt 
In de nacht van maandag 9 mei op 
dinsdag 10 mei werd de rotonde 
aan de Oude Veemarkt, naast de 
Aegon garage, aangepast. Er werd 
een tijdelijke bypass (asfaltweg)  
gemaakt, zodat de aannemer de 
nieuwe rotonde straks met minder 
overlast aan kan leggen. Verkeers-
regelaars begeleidden het door-
gaande verkeer tijdens de werk-
zaamheden. 

Verwijderen boomstronken 
Op 19 maart zijn bomen gerooid  
in het stationsgebied. De boom-
stronken zijn blijven staan en voor 
de veiligheid met oranje verf gemar-
keerd. Deze boomstronken worden 
voor de weekendwerkzaamheden 
verwijderd. Autoverkeer wordt tijdens 
deze werkzaamheden niet gehin-
derd. Verkeersregelaars begeleiden 
fietsers en voetgangers waar nodig 
langs de werkzaamheden. 

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:


