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Uitnodiging
Feestelijke opening vernieuwde stationsgebied
maandag 18 december van 15.30 - 17.30 uur

De herinrichting van het stationsgebied in Leeuwarden is klaar. Twee jaar is er hard gewerkt 
aan de metamorfose. Het eindresultaat is een mooi, logisch, overzichtelijk en veilig gebied voor 
reizigers en verkeersdeelnemers. Het is klaar voor de ontvangst van de (internationale) bezoekers 
van LF2018. Dat willen we samen met u vieren. We nodigen u daarom uit voor een feestelijke reis 
langs de highlights.

Programma
15.30 uur ontvangst op het station nabij 

Julia’s met koffie en thee
15.50 uur interview bestuurders Provincie Fryslân, 

Gemeente Leeuwarden, NS, ProRail
16.00 uur feestelijke reis met officiële handelingen langs 

de highlights: Westvleugel stationsgebouw, 
fietskelder, vernieuwde stationsgebied, 
fontein ‘Love’ door de befaamde 
kunstenaar Jaume Plensa uit Barcelona

17.10 uur  afsluiting 
17.15 uur hapje en drankje

Inchecken  
We willen graag weten op hoeveel reisgenoten  
wij kunnen rekenen. Meld uw komst daarom 
uiterlijk 15 december aan via: 
stationsgebied@vrij-baan.nl.
Bij voorbaat dank daarvoor.



Highlights
We nemen u mee op een feestelijke 
reis langs de highlights: Westvleugel 
stations gebouw met een nieuwe OV 
Servicewinkel, het eerste deel van de 
nieuwe fietsstalling, het vernieuwde 
stationsgebied en de fontein ‘Love’ in het 
plantsoen.

1  We starten in de Westvleugel. 
Hier vieren we de restauratie  van 
het stationsgebouw, waarbij de 
oorspronkelijk kapconstructie weer 
zichtbaar is gemaakt, de verlichting 
is vernieuwd en mooie blauwe tegels 
voor de finishing touch zorgen. De Ako 
en de bloemist zijn gerestyled. En in 
de nieuwe OV Servicewinkel werken 
de vervoerders samen en kunnen 
reizigers met al hun vragen terecht. 
Een mooi staaltje samenwerking. We 
zijn er klaar voor!

2  Dan pakken we de koffers weer op en 
reizen door naar de stijlvolle ingang 
van de nieuwe fietskelder met de 

hoge glazen pui, de luie trap en het 
slimme fietsparkeersysteem. Het 
nieuwe gedeelte van de fietskelder 
wordt begin volgend jaar uitgebreid 
van 1.500 naar 3.000 plaatsen 
zodat de fietsenrekken voor het 
station niet terug hoeven te komen. 
Op straatniveau is een stalling voor 
mensen die niet met de fiets de 
fietskelder in kunnen komen. Alleen 
de verbouwing van het oude gedeelte 
van de fietskelder nog, dan zijn we er 
klaar voor!

3 We vervolgen de reis door het   
vernieuwde stationsgebied, over de 
160.000 Klostermann stenen, met 
aan de overkant van de  Stationsweg 
de autovrije zone in het plantsoen. 
Daar vindt u planten van de eerste 
prairie-begroeiing en jonge bomen. 
Rondom de  monumentale plataan 
zijn betonnen zitbanken geïnstal-
leerd. De nieuwe en uitnodigende 
stadsentree is het eerste dat  reizigers 
van Leeuwarden zien. De vlaggen 

verwelkomen de (internationale) 
reizigers. We zijn er klaar voor!

4  We eindigen de reis in het plantsoen 
waar de fontein ‘Love’  staat van de 
bekroonde Spaanse  kunstenaar 
Jaume Plensa. Dit is de eerste van de 
‘eleven fountains’ van Leeuwarden-
Fryslân Culturele Hoofdstad van 
Europa 2018. De fontein bestaat uit 
twee zeven meter hoge, witte hoofden 
van een jongen en een meisje. Hier 
omheen hangt een twee meter hoge 
mistwolk waar de bezoeker in rond 
kan dwalen. ‘Ze dromen’, zegt Plensa. 
‘Voor kinderen is de toekomst een 
droom vol beloftes.’ Het plantsoen 
rondom de fontein  nodigt uit tot rustig 
genieten van de bloemen en oude 
bomen, om vervolgens de mooie stad 
Leeuwarden in te lopen.

LF2018,  
WE ZIJN ER KLAAR VOOR!

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


