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Het werk vordert zichtbaar in het 
stationsgebied van Leeuwarden. 
Aannemer K_Dekker bouw & infra 
werkt door deze zomer. Dat maakt 
de mogelijke hinder voor het ver-
keer minder, want er rijden dan 
minder auto’s, fietsen en bussen. 
In deze nieuwsbrief leest u over de 
werkzaamheden en planning van 
de komende zomerweken.

Bestrating
De bestrating van de trottoirs langs  
de Sophialaan, Stationsweg en Zuider
plein is bijna klaar nu ook de nieuwe 
tegels op de inrit van de Baljéestraat 
vanaf de Stationsweg zijn gelegd. 
Ook de bestratingswerkzaamheden 
rondom het plantsoen tussen de 
Stationsweg en Lange Marktstraat 
zijn afgerond. Het fietspad aan de 
zuidzijde van de Lange Marktstraat 

kon daarom begin juli open. De  
komende weken verschuift het werk 
naar de herinrichting van de 
Stations weg. Het plantsoen is klaar 
voor de nieuwe beplanting. Er  
komen onder andere verschillende 
soorten prairiegrassen.

Fietsenstalling
Het dak van de uitbreiding fietsen
kelder is dicht en is voor in elk  



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:

geval de komende tientallen jaren 
onttrokken aan het zicht! Aannemer 
K_Dekker bouw & infra bracht dak
bedekking aan met daarover een 
zandlaag (foto voorkant). De dam
wanden langs de rijbaan zijn deels 
“afgebrand” en uit de grond gehaald. 
Het met oranje plastic ingepakte 
deel op de foto wordt straks de extra 
in en uitgang voor voetgangers. 

Tijdelijke weg autoverkeer
Over het dak van de fietsenkelder 
legt de aannemer vanaf maandag 
24 juli een tijdelijke weg.  Deze gaat 
een week later op maandag 31 juli 
open. Dan ontstaat er ruimte om de 
Stationsweg tussen het stations
plein en het plantsoen opnieuw in 
te richten. Voetgangers van en naar 
het station worden door het werk
gebied geleid. De tijdelijke weg is 
ongeveer acht weken in gebruik, 
daarna kan het verkeer over de 
nieuwe weg rijden. In de volgende 
fase is de rest van de Stationsweg 
aan de beurt. 

Tijdelijk fietspad
Maandag 17 juli is begonnen met 
de herinrichting van het fietspad 
aan de zuidzijde van de Stations
weg. Voor fietsers is een omleiding 
via de Willemskade. De fietsen
stalling blijft via een tijdelijk fiets
pad bereikbaar.

De bouwketen die voor het UWV  
gebouw stonden, zijn verplaatst 
naar de achterzijde van het gebouw. 
De aannemer maakte afspraken 
met de eigenaar van het braak
liggende terrein naast het gebouw. 
Daar is een tijdelijk fiets en voetpad 
aangelegd. Zo blijft de bewaakte 
fietsenstalling bereikbaar vanaf het 
Zuiderplein. Fietsers kunnen waar

schijnlijk vanaf maandag 20 augustus 
gebruik maken van het nieuwe fiets
pad.

Verbouwing stationsgebouw
NS Stations is begonnen met de 
verbouw van de stationshal. Er 
komt onder andere een nieuwe 
OV Servicewinkel. Aannemer Van 
Wijnen voert de werkzaamheden 
voor NS Stations uit. Kijk op  
www.ns.nl voor meer informatie. 

Meer informatie en vragen 
De herinrichting van het stationsge
bied is een project van Leeuwarden  
VrijBaan samen met NS en ProRail.  
Meer informatie leest u op  
www.vrijbaan.nl/stationsgebied. 
Hier kunt u ook een virtuele rond
leiding doen, vragen stellen en  
meldingen indienen over de werk
zaamheden.

Er komt een tijdelijke weg, zo kan het verkeer langs het werk rijden. 

De omleiding voor fietsers richting centrum vanaf en richting De Schrans/Zuiderplein is via de Willemskade. 

De komende maanden werkt de aan nemer verder 

aan de binnenzijde van de fietsenkelder.


