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STATIONSGEBIED

Nieuw busstation deels in gebruik 
op zondag 13 november

NOVEMBER 2016

De stadsbussen in Leeuwarden 
maken met ingang van zondag 13 
november gebruik van de nieuwe 
haltes van het heringerichte bus-
station. De streekbussen vertrek-
ken nog van de huidige locatie: het 
tijdelijke busstation. Het volledige 
nieuwe busstation wordt zondag 

11 december in gebruik genomen. 
Dan gaat ook de nieuwe dienst-
regeling in van Arriva en NS.

De afgelopen weken stortte aan
nemer K_Dekker bouw & infra het 
beton voor de nieuwe bushaltes. 
Donderdag 3 november werd het 

hoogste punt van het nieuwe chauf
feursgebouw bereikt. Vorige week 
werden ook de luifels geïn stalleerd 
waaronder de reizigers straks droog 
op de bus kunnen wachten. 

Volledige busstation in gebruik 
op zondag 11 december
Met ingang van 11 december maken 
alle bussen gebruik van de nieuwe 
bushaltes. Het nieuwe busstation 
is ingericht als zogenoemd visgraat
model, zodat de busmaatschappij 
het flexibeler kan gebruiken. Alle 
bussen staan naast elkaar, waar
door de reiziger in één oogopslag 
kan zien waar welke bus staat. Het 
werk is nog niet klaar. De openbare 
ruimte wordt verder ingericht en tot 
de nieuwe busbuffer klaar is,  
maken de chauffeurs gebruik van 
de tijdelijke busbuffer. Het nieuwe 
busstation wordt in 2017 voorzien 
van veel groen. 
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Situatie busstation Leeuwarden van 13 november tot 11 december 2016.



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:

Werkzaamheden herinrichting
De herinrichting van de rest van het 
stationsgebied gaat ondertussen 
door. De damwanden voor de uit 
breiding van de ondergrondse fietsen
 stalling staan op hun plek en deze 
week start de aannemer met het 
boren van funderingspalen. Het 
nieuwe voetpad langs de Zuider
singel is bijna klaar, de herinrichting 
van de Lange Markstraat vordert 
gestaag en de aannemer is  
begonnen met het graafwerk voor 
de mistfontein van de Spaanse  
kunstenaar Jaume Plensa. 

Bewuste Bouwers
Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
veiligheid en duurzaamheid. Dat zijn thema’s die, naast de innovaties in 
techniek, een belangrijke rol innemen bij bouw en infraprojecten. Een 
bouwplaats is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel 
van de samenleving. Dat vindt aannemer K_Dekker bouw & infra ook en 
daarom zijn zij aangesloten bij Bewuste Bouwers. Donderdag 3 november 
hield Bewuste Bouwers een audit op de bouwplaats in Leeuwarden die de 
aannemer met positief resultaat doorliep.  Kijk voor meer informatie op 
www.bewustebouwers.nl. 

Nieuwe dienstregeling
11 december gaat de nieuwe 
dienstregeling van Arriva en NS 
in. Kijk voor meer informatie op 
www.arriva.nl/dienstregeling en 
www.ns.nl/dienstregeling2017.

Situatie busstation Leeuwarden met ingang van zondag 11 december 2016.


