
Dinsdag 4 oktober is het asfalt be-
houdens de deklaag aangebracht 
op de Snekertrekweg. De winkels 
en bedrijven zijn weer in beide  
richtingen bereikbaar. Het heeft 
langer geduurd dan aanvankelijk 
gedacht i.v.m. onvoorziene obsta-
kels die op voorhand niet gezien 
waren. In goede samenwerking 
met de winkels en bedrijven van de 
Snekertrekweg hebben we ondanks 
de overlast het project kunnen  
afronden. Wij willen alle bedrijven, 
winkels , klanten en weggebruikers 
bedanken voor hun begrip tijdens 
de werkzaamheden.  

Aan het einde van het project  
(augustus 2017) wordt de deklaag 
in de vakantieperiode tegelijker-
tijd met de rest van de Marshall-
weg aangebracht. Verlichting en 
groen komt dan ook aan bod. 

Startmoment Westelijke 
invalsweg
Op dinsdag 4 oktober heeft wet
houder Thea Koster de officiële 
starthandeling verricht voor het  
project Westelijke invalsweg fase  
2.  Het ‘eerste’ asfalt  voor de  
Westelijke invalsweg is symbolisch 
op de Snekertrekweg aangebracht. 
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Update Snekertrekweg



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.

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

Bezoekers van de winkels Sneker
trekweg kregen opvouwbare winkel
tasjes en een gezonde verfrissing 
aangeboden als dank voor hun be
grip tijdens de werkzaamheden.  

Informatiebijeenkomst bedrijven
Maandag 26 september was er een 
informatiebijeenkomst voor bedrijven 
en bewoners die te maken hebben 
of krijgen met de werkzaamheden. 
Na het welkomstwoord van de 
project leider van de gemeente 
Leeuwarden heeft de aannemer de 
planning van de werkzaamheden 
toegelicht. Deze informatie vindt u 
hieronder in de nieuwsbrief terug. 

Planning werkzaamheden 
Marshallweg 
In de zomervakantie is gestart met 
het aanbrengen van voorbelasting 
op groenstroken ter plaatse van het 
Stephensonviaduct. Dit is nodig om 
de grond de juiste verdichting te  
laten krijgen. Op dit moment zijn  
we bezig met de voorbelasting  
aan de oost en westzijde van  
het Stephensonviaduct, daar waar 
volgend jaar de op en afritten  

worden aangebracht en de fiets
tunnel aan de Oostzijde zich bevindt. 
Deze voorbelasting bestaat uit 
onge veer 30.000 kuub grond en 
blijft 6 maanden op het werk staan 
om de optimale verdichting van de 
grond te verkrijgen. Op de Marshall
weg ter hoogte van het voormalig 
Brada terrein zijn wij nu bezig met 
de nieuwe riolering en grondwerk
zaamheden ter plaatste van de  
toekomstige  parallelweg. Vanaf 
maandag 10 oktober is de aannemer 
gestart met de werkzaamheden aan 
de extra  verbindingsweg tussen de 
Marshallweg en de Snekertrekweg. 
De aannemer verwacht hier eind 
oktober mee klaar te zijn. Doordat 
bovengenoemde werkzaamheden in 
het huidige fietspad plaatsvinden is 
het fietsverkeer omgeleid over de 
Zwettestraat richting de Sneker
trekweg. Deze omleiding blijft  
zolang de aannemer op de Marshall
weg werkzaamheden verricht i.v.m. 
de veiligheid. Tijdens deze werk
zaamheden kan het verkeer in beide 
richtingen de Marshallweg gebruiken. 
Deze omleiding duurt tot eind  
oktober 2017. 

De aannemer gaat vanaf eind  
oktober 2016 ook de werkzaam
heden opstarten tussen de nieuwe 
verbindingsweg en de Snekertrek
weg. Ter plaatse van de kruising 
Snekertrekweg en de Marshallweg 
komt een nieuwe rotonde. Tijdens 
de bouw van dit gedeelte kan de 
weggebruiker tijdelijk gebruik maken 
van de verbindingsweg om de  
Snekertrekweg te bereiken. Eind 
december 2016 zijn deze werkzaam
heden klaar. 

Begin 2017 start de aannemer met 
werkzaamheden aan de noordelijke 
rijbaan en het fietspad van de Marshall
weg die onder het Stephenson
viaduct loopt. Het verkeer kan  
tijdens deze werkzaamheden door
gang vinden over de Zuidelijke baan 
van de Marshallweg. De werkzaam
heden duren tot eind februari 2017. 

Op de hoogte blijven
Wij willen u graag zo goed mogelijk 
informeren over de plannen voor de 
Westelijke invalsweg. Door een 
nieuwsbrief, informatieavonden, 
www.vrijbaan.nl, Twitter @vrijbaan 
en Facebook: www.facebook.com/
LeeuwardenVrijBaan. Kijk ook op de 
website voor een impressie van de 
eindsituatie. Wilt u de nieuwsbrief 
de volgende keer digitaal ontvangen 
of heeft u vragen? Stuur dan een 
email naar:
westelijkeinvalsweg@vrijbaan.nl. 
Tijdens de dagelijkse werkzaam
heden is F. Wijning contactpersoon. 
Hij is telefonisch bereikbaar via:  
(058) 233 87 56.


