
Op maandag 1 mei om 8.00 uur 
bent u uitgenodigd voor het vieren 
van een belangrijke mijlpaal bij het 
project Westelijke invalsweg; de 
start van de fietsonderdoorgang 
en het halve klaverblad bij het 
Stephensonviaduct. Voor de vroege 
vogels is er een gratis ontbijtje!

Programma maandag 1 mei:
8.00 uur:   Verzamelen voor Vitens, 

Snekertrekweg zijde
8.15 uur:   Officiële starthandeling 

wethouder Friso Douwstra
8.25 uur:   Gezamenlijk ontbijt 

DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN  
VAN HET PROJECT. WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL

WESTELIJKE
INVALSWEG

APRIL 2016

UITNODIGING: 
Eerste paal half klaverblad 
door wethouder Douwstra



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

Heien bij het Stephenson- 
viaduct; ingewikkelde klus 
In april is aannemer DVJ begonnen 
met de aanleg van het halve klaver
blad. De fietsonderdoorgang aan de 
oostkant van het Stephenson
viaduct is daar een onderdeel van. 
Van maandag 1 mei tot uiterlijk  
zaterdag 6 mei gaat de aannemer 
de palen voor de fundering van de 
fietsonderdoorgangen heien; dit is 
een belangrijke mijlpaal in het  
project. Het is een ingewikkelde 
klus: een groot aantal palen wordt 
met zwaar materiaal tot een be
hoorlijke diepte de grond in geheid. 
Dit brengt de nodige overlast met 
zich mee. De aannemer werkt daar
om tot 23.00 uur door om de klus 
snel mogelijk te klaren. .

Terug- en vooruitblik 
De aannemer is de afgelopen  
maanden druk bezig geweest met 
rioolwerkzaamheden rondom het  
Stephensonviaduct en de voor
bereidende werkzaamheden voor 
het asfalteren van de Marshallweg. 
De toekomstige rijbaan is aan de 
noordkant  geasfalteerd, zodat het  
verkeer stad in en uit nu over deze 
weg kan rijden. Daarna begint de 
aannemer met dezelfde werkzaam
heden op de zuidkant van de rij

baan. Zodra de voorbelasting  grote 
witte zakken naast de weg  is ver
wijderd, begint  de aannemer met 
de wegfundering voor de op en af
ritten van het halve klaverblad. 

Dag van de bouw
Zaterdag 20 mei doet de aannemer 
van het project Westelijke invals
weg mee aan de Dag van de Bouw 
2017. Van 10.00 uur tot 16.00 uur 
zijn er verschillende rondleidingen. 
U heeft daardoor een unieke kans 
om het werk van dichtbij te bekijken. 
Kinderen kunnen zelf een wals of 
kraan te besturen of lekker springen 
op het grote springkussen. Daar
naast kunt u natuurlijk alles te  
weten komen over het project. Ook 
verloot de aannemer prijzen zoals 
een bon voor het vieren van een  
kinderfeestje bij Monkey Town en 
een seizoenkaart voor SC Cambuur. 
Zowel op de fiets als met de  

auto kunt u parkeren achter het ge
bouw van MindUp, Marshallweg 9 
Leeuwarden. Houd www.vrijbaan.nl 
in de gaten voor het volledige  
programma van de Dag van de Bouw. 

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.

Nodig familie en vrienden uit voor een kijkje op de bouw!


