
Tijdens de zomer wordt er doorge-
werkt aan de Westelijke invalsweg. 
Op het Stephensonviaduct wordt af-
wisselend gewerkt aan de verschil-
lende rijbanen. De Snekertrekweg  
is zo goed als klaar en ook het  

gedeelte Marshallweg tot aan het 
Stephensonviaduct is grotendeels  
afgerond. Op het andere gedeelte 
van de Marshallweg, ten westen 
van het Stephensonviaduct, wordt 
nog hard aan de weg gewerkt.   

Werkzaamheden 
Stephensonviaduct 
Op het Stephensonviaduct wordt af-
wisselend gewerkt aan de oost- en 
westzijde van de weg. Dit betekent 
dat het verkeer af en toe even  
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Werkzaamheden gaan 
door tijdens de zomer!

Werkzaamheden aan de fietsonderdoorgang gaan door.



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

anders over het viaduct rijdt en  
iedereen goed op de borden moet 
letten. Dat zorgt voor een strem-
ming  van het vrachtverkeer van  
mogelijk enkele weken en in twee, 
mogelijk drie weekenden voor al het 
gemotoriseerd verkeer. Houd de 
website en sociale media in de  
gaten voor actueel stremmings-
nieuws.  

Hinder aanbrengen 
damwanden fietsonderdoorgang 
Van 28 augustus tot en met 2  
september (week 35) worden de de-
finitieve damwanden voor de fiets-
onder doorgang bij het Stephenson -
viaduct aangebracht. Om de nieuwe 
damwanden te kunnen plaatsen, 
moeten de tijdelijke damwanden 
worden verwijderd. De aannemer 
werkt hieraan in de nacht, tussen 
20.00 uur en 6.00 uur aan. Vanzelf-
sprekend brengen de werkzaam-

heden overlast met zich mee. Hier 
ontkomen we niet aan, maar  
we doen er alles aan dit zoveel  
mogelijk te beperken. 

Planning werkzaamheden
De Snekertrekweg en Marshallweg 
ten oosten van het  Stephenson-
viaduct zijn zo goed als klaar, alleen 
het groen wordt in het najaar nog 
aangeplant. De zuidelijke rijbaan 
van de Marshallweg, ten westen 
van het Stephensonviaduct wordt in 
week 36 (4 - 10 september) ge-
asfalteerd. De belijning wordt dan 
ook direct aangebracht. In dezelfde 
week worden de op- en afritten aan 
de westzijde van het Stephenson-
viaduct geasfalteerd en belijnd.  
Aansluitend wordt het verkeer in 
week 37 (11 - 18 september) over 
de nieuwe zuidelijke rijbaan van  
de Marshallweg geleid. Dan kan  
de aannemer werken aan het ver-

nieuwen van de noordelijke rijbaan 
van de Marshallweg. In het najaar 
worden ten slotte de op- en afritten  
van zowel de noordelijke als de  
oostelijke rijbanen geasfalteerd en 
belijnd.

Op de hoogte blijven
Wij willen u graag zo goed mogelijk 
informeren over de plannen voor  
de Westelijke invalsweg. Door een 
nieuwsbrief, informatieavonden, 
www.vrij-baan.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  
e-mail naar: westelijkeinvalsweg@
vrij-baan.nl. Tijdens de werkzaam-
heden is S. Veenstra contactpersoon. 
Hij is telefonisch bereikbaar via: 
(058) 233 8951.

Werkzaamheden aan de fietsonderdoorgang gaan door.


