
DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. APRIL 2018
WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40

DRACHTSTERWEG
EN OMGEVING

Wat is er gebeurd in de Aldlansfeart? 
Na de sloop van de Drachtsterbrug zijn 
ter herinnering twee pijlers blijven staan. 
Jacoba Visser en Harke Broersma, van 
Graffiti Platform Leeuwarden, hebben in 
opdracht van het project Drachtsterweg 
e.o., gewerkt aan nieuwe voorstellingen 
op de twee pijlers in de Aldlânsfeart. 
De vissen en vogels zijn geïnspireerd op 
het werk van M.C. Escher.

Vogels en vissen sieren de pijlers

9 juni
Feestelijke middag voor bewoners,

(oud)bestuurders, (oud)medewerkers
en belangstellenden. 

Noteer
de datum!

13.30 -  16.30 uur

A c t i v i t e i t e n  v o o r  j o n g  e n  o u d  o p
n o o r d -  e n  z u i d z i j d e  k a n a a l

TOEGANKEL I JK

VOOR  S LOEPEN

FEESTELIJKE SLOEPENROUTE 
MET MUZIEK BIJ HET HUIZUMER KERKJE

OPENING
 SLOEPENROUTE ALDLÂNSFEART 



 NIEUWE ‘ACHTEROMMETJES’

 GROEN AANPLANT OP DE OVERKLUIZING

  NIEUW ASFALT OP ALDLÂNSFIADUKT

 DE TRAP OP DE ZUIDZIJDE IS IN GEBRUIK  

  DE VLONDER BIJ DE INGANG VAN DE ALDLÂNSFEART 

  FIETSROUTE ZUIDZIJDE HERSTELD

 EEN NIEUW BANKJE



Vanaf mei verschijnt er geen Hinderplan-
ning meer. De kleine werkzaamheden 
die nog gedaan moeten worden, leveren 
vrijwel geen hinder meer op voor de om-
geving. Bedankt voor uw begrip tijdens 
dit project.

In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de 
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en Rijks-
waterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. Voor nu 
en voor de toekomst.

De gemeente Leeuwarden heeft de aanvragen planschade 
in behandeling van bewoners die dit hebben ingediend. 
Naast planschade bestaat er ook nadeelcompensatie. 

Meer informatie is te vinden via: 
www.leeuwarden.nl/nl/nadeelcompensatie.

Compensatie

FACEBOOK.COM/DRACHTSTERWEG WWW.VRIJ-BAAN.NL@VRIJBAAN

Ramen lappen GEEN 
HINDERPLANNING

Afgelopen zomer hebben gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Friso 
Douwstra beloofd de ramen van de woningen in de directe omgeving van het 
project Drachtsterweg en omgeving schoon te laten maken. In april is de Frie-
se Glazenwasser in Aldlân west geweest. In mei is Aldlân oost aan de beurt.

In de fietstunnel van het aquaduct is een kunstwerk van 
Jan van der Ploeg aangebracht. De tegelkunstwerken 
onder het Drachtsterplein zijn ook door hem ontworpen.

Tegelkunstwerk 
in aquaduct


