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Granietkeitjes voor het 
stationsgebouw
De Klostermann bestrating van de 
nieuwe Stationsweg is klaar. In 
plaats van over betonplaten te  
hobbelen, rijdt het autoverkeer nu 
soepel over de nieuwe weg. De tijde
lijke rijbaan is sinds 28 september 
niet meer in gebruik. Hiermee ver
plaatsen de werkzaamheden zich 
verder richting het stationsgebouw 
en gaat de laatste bouwfase in. 
Rondom het stationsgebouw komt 
een vier meter brede band van grijze 

granietkeitjes te liggen. Hierdoor 
springt het witte stationsgebouw er 
visueel uit. Deze bestrating komt 
tot aan de gevel en de straten
makers moeten dus ook voor de 
deuren werken. Het station, de  
Stationskapper en het GWK zijn  
tijdens de werkzaamheden gewoon 
bereikbaar. Dit kan doordat de aan
nemer de granietkeitjes in fases 
gaat leggen. De looproute kan  
bij elke fase veranderen, houd  
hiervoor de bebording in de gaten. 
Bestratingswerkzaamheden zijn wel 

sterk afhankelijk van het herfst
weer. Bij regen kunnen straten
makers geen meters maken.

Veel glaswerk voor de nieuwe 
fietskelder
Langs het UWV gebouw loopt nu 
nog blauw zeil naar beneden de 
fietskelder in, maar al dit zeil gaat 
plaats maken voor glaswerk. De 
‘luie trap’ naar de fietskelder is ge
plaatst en om de opening van de 
trap komen kleine wandjes van 
glas. Ook beneden in de fietskelder 



In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de 
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komt glas, rondom de beheerders
ruimte. De komende weken werkt 
aannemer K_Dekker aan de binnen
kant van de fietskelder. Onder de 
grond zijn de medewerkers druk  
bezig met metsel en stucwerk en 
de elektrotechniek. De plafondver
lichting is al af en de meeste fiet
senrekken zijn geplaatst. In de 
week van 11 december is de fiets
kelder naar verwachting klaar om 
geopend te worden.

Stremming Stationsweg 
voor asfalt
Het laatste stukje van de Stations
weg, richting de kruising met het 
Zuiderplein krijgt nieuw asfalt. Om 
dit veilig te kunnen doen gaat de 
Stationsweg van vrijdag 3 november 
20.00 uur tot maandag 6 november 
05.30 uur dicht voor gemotoriseerd 
verkeer, dag en nacht. Fietsers en 
voetgangers kunnen wel langs de 
werkzaamheden. Voor het auto
verkeer zijn er omleidingen, volg 
daarvoor de bebording. De fietsen
stalling, bedrijven en woningen blijven 
bereikbaar voor voetgangers. Er is 

bewust gekozen voor een strem
mingsweekend om overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Na dit strem
mingsweekend is de Stationsweg, 
van het kruispunt Zuiderplein tot 
aan het kantoor van RWS, helemaal 
klaar en opnieuw ingericht.

Shared Space verder ingericht
In het ontwerp van het stations
gebied is veel groen opgenomen en 
een parkachtige shared space  

tussen het station en de Lange 
Markstraat. De bestrating van dit 
gebied voor fietsers en voetgangers 
is al af. De komende weken gaat de 
aannemer verder met de inrichting. 
Zo komen er in november betonnen 
banken om de randen van het 
groen.

Vervangen tijdelijke Kiss & Ride 
de laatste zichtbare klus
Na een jaar hard werken is de  
bestrating voor het station zo ver 
gevorderd dat de tijdelijke Kiss & 
Ride (K&R) voor het station ook 
aangepakt kan worden. Eind  

november vervalt de tijdelijke K&R. 
De taxi’s en auto’s die passagiers 
ophalen of afzetten voor het station 
kunnen gebruik maken van de nieuwe 
shared space ruimte voor het station. 
De herinrichting van het stations
gebied is met het verwijderen van 
de tijdelijke K&R grotendeels klaar. 
In december zet de aannemer de 
laatste puntjes op de i.

Stremming Lange Marktstraat 
door torenkraan
Van maandag 16 oktober tot woens
dag 18 oktober zijn de Lange Markt
straat en Sophialaan gestremd. 
Mammoet Nederland B.V. plaatst 
maandag een torenkraan om hijs
werkzaamheden uit te voeren op de 
top van de Achmeatoren. Woensdag 
demonteren zij de kraan. Naar ver
wachting is de weg rond 14:00 weer 
vrij voor verkeer. Alle verkeer wordt 
omgeleid, volg hiervoor de gele be
bording. Tijdens de werkzaam heden 
zijn de ingang van de Achmea toren, 
Lunchroom ‘Nei ’t sin’ en de VVV 
wel bereikbaar.

Meer informatie en vragen
De Herinrichting Stationsgebied is 
een project van Leeuwarden Vrij
Baan 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.

Een sneakpeek binnen de nieuwe fietskelder.


