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Leeuwarden Vrij-Baan
Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden 
werken samen aan de bereikbaarheid van Leeuwarden. Dat doen 
we onder de naam Leeuwarden Vrij-Baan. Een groot en meerjarig 
infraprogramma met ongeveer 40 projecten. Noodzakelijk om 
de stad beter bereikbaar te maken en te houden. Daarmee 
worden sociale en economische kansen voor de verdere 
ontwikkeling van Fryslân en in het bijzonder Leeuwarden benut. 
Het programma gaat in totaal ongeveer 750 miljoen euro kosten 
en duurt tot 2020.

www.vrij-baan.nl
Volg Leeuwarden Vrij-Baan ook op:  

Facebook  
(facebook.com/LeeuwardenVrijBaan)  

en Twitter (@vrijbaan)

Samenwerking
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwe 
rijksweg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met provincie 
Fryslân, die het noordelijke deel van de Haak realiseert, inclusief de 
Noordwestelijke en Westelijke invalsweg. 

Op het gebied van spoorse activiteiten maakt ook ProRail onder-
deel uit van het projectteam. In overleg met ProRail is afgesproken 
dat Rijkswaterstaat de spoorse activiteiten bij Wirdum en 
Werpsterhoek uitvoert. Bij de aansluiting met de Westelijke 
invalsweg is ProRail zelf verantwoordelijk voor de aan te leggen 
spoorwegonderdoorgangen. De samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat en ProRail is bijzonder te noemen.  

In afwijking van de normale werkwijze zijn de werkzaamheden van 
ProRail volledig geïntegreerd in het contract van Rijkswaterstaat. 
Voordeel daarvan is dat het werk aan één partij gegund kon worden 
en dat als één projectteam naar buiten toe wordt getreden. Met als 
resultaat meer slagvaardigheid in de realisatie en minder risico’s op 
misverstanden.

Tijdelijke wegverlegging om hinder te beperken

De bouw van een onderdoorgang in de spoorlijn Leeuwarden-Stavoren. 
Bovenin zijn de eerste contouren van de nieuwe rijksweg zichtbaar. 

Tijdens een 101-urige buitendienststelling is een tunnelbak bij Wirdum onder het 
spoor geschoven.

De Haak om Leeuwarden
De nieuwe rijksweg bij Leeuwarden 

D&C-contracten
De aanleg van het nieuwe deel van de N31 is opgesplitst in  
4 contracten. Hier is steeds gekozen voor Design&Construct 
contracten. Een contractvorm waarbij de opdrachtnemer zowel  
het ontwerp als de bouw voor haar rekening neemt. 

Minder hinder
In het kader van Leeuwarden Vrij-Baan hebben Rijkswaterstaat, 
provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden gezamenlijk het 
Minder Hinder Manifest opgesteld. Dit manifest verwoordt de 
ambitie dat door samenwerking Leeuwarden en omgeving, 
ondanks de hinder van alle werkzaamheden, zo goed mogelijk 
bereikbaar wordt gehouden. De basis voor het manifest is de 
Minder Hinder werkwijze die Rijkswaterstaat bij de aanleg van 
projecten vaak toepast. De onderstaande zeven maatregelen 
vormen de ruggengraat voor de Minder Hinder aanpak:
•	 Slim plannen
•	 Slim bouwen
•	 Mobiliteitsmanagement
•	 Verkeersmanagement
•	 Communicatie
•	 Publieksgerichte uitvoering
•	 Regionale samenwerking

Bezoekadressen de Haak om Leeuwarden
Projectboerderij Rijkswaterstaat
Brédyk 30
9088 BX Wirdum

Provinciaal Projectbureau
Snelliusweg 11
9812 BE Leeuwarden

Rijkswaterstaat



Bijzondere onderdelen
Behalve kilometers asfalt, omvat het project een aantal bijzondere 
onderdelen waarbij in het ontwerp veel aandacht is besteed aan een 
vormgeving die past bij het landschap:

De Haak om Leeuwarden
Rijkswaterstaat realiseert samen met provincie Fryslân een nieuw 
stuk rijksweg aan de zuidwestkant van Leeuwarden. Deze verbindt 
de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei). Deze 
verbinding is belangrijk voor de bereikbaarheid van Leeuwarden en 
de ontwikkeling van de regio. Het gaat om 12 kilometer asfalt. De 
weg krijgt 2x2 rijstroken. Eind 2014 wordt de Haak om Leeuwarden 
opengesteld voor het verkeer. Er is een budget van 250 miljoen euro 
voor de aanleg van de Haak.

Meer dan asfalt en beton alleen
Bij de Haak om Leeuwarden komt meer kijken dan asfalt en beton. 
Rijkswaterstaat en provincie Fryslân hebben ook aandacht voor 
zaken als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoorde oplossin-
gen en de omgeving.
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De Haak staat voor:

Bereikbaarheid
Betere doorstroming op de N31 en N32, gekoppeld aan betere 
invalswegen richting de stad waardoor de hele zuid- en 
zuidwestkant van Leeuwarden beter bereikbaar wordt.

Ontwikkeling
Ruimte voor economische ontwikkeling en groei van de stad.

Veiligheid
Meer ongelijkvloerse kruisingen en minder sluipverkeer op 
de lokale wegen.

1 Aansluiting Wirdum
Nieuwe ongelijkvloerse aansluiting op de rijksweg met onderdoor-
gangen onder de snelweg en het spoor.

2 Knooppunt Werpsterhoek
Hier verdwijnt de kruising met verkeerslichten en komt een 
knooppunt van de N31 en de N32 met ongelijkvloerse kruisingen 
van weg en spoor.

3 Zwettebrug
De nieuwe rijksweg passeert de Zwette over een nieuwe brug.

4 Aquaduct Van Harinxmakanaal
Aanleg van een aquaduct in de N31 onder het Van Harinxmakanaal.

5 Aansluitingen Westelijke en Noordwestelijke invalsweg
De nieuwe aansluitingen op de Haak om Leeuwarden aan de 
zuidwestzijde van de stad. Het tracé doorkruist op verschillende 
plaatsen het Van Harinxmakanaal en de spoorlijnen tussen 
Leeuwarden en Harlingen en Leeuwarden en Stavoren.

6 Aansluiting Marsum
De nieuwe aansluiting op de A31 bij Marsum met ook hier ongelijk-
vloerse kruisingen.

Duurzaamheid
Rijkswaterstaat heeft bij de aanbesteding van het zuidelijk deel 
de aannemer uitgedaagd meer te doen aan duurzaamheid dan 
gebruikelijk. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat het 
benodigde zand, bijna 1 miljoen m3, niet per vrachtauto maar 
per schip en pijpleiding wordt aangevoerd. Dit bespaart maar 
liefst 7.600.000 kilometers aan vrachtverkeer.

Natuur en landschap
De weg wordt zoveel mogelijk landschappelijk ingepast 
waardoor er veel groene natuurlijke taluds worden toegepast.

Archeologie
Voorafgaand aan de aanleg is op diverse locaties archeologisch 
bodemonderzoek gedaan. Zo zijn de verleggingen van grote 
gasleidingen onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Ter 
hoogte van Marsum zijn tijdens een verkennend onderzoek 
restanten van een oude terp gevonden.

Open dialoog
Tijdens de voorbereiding en uitvoering streven de projectpart-
ners naar open communicatie en goede informatievoorziening 
naar alle betrokkenen. Daaruit ontstaan soms verrassende 
oplossingen. Zo krijgen bijvoorbeeld alle waterpassages een 
kluunvoorziening.

Een impressie van het toekomstige knooppunt Werpsterhoek

Via een pijpleiding van vier kilometer is het zand naar Werpsterhoek getransporteerd.

Bewonersbijeenkomsten zijn een belangrijk onderdeel van een goede 
informatievoorziening.

Archeologen onderzoeken de gevonden skeletten van dieren.

(ADC ArcheoProjecten)

Planning

Februari 2010 Vastleggen Tracébesluit

Maart 2011 Start voorbereidende werkzaamheden

December 2011 Schop in de grond

December 2014 Openstelling de Haak voor verkeer

Projectcijfers

Kunstwerken 
(viaducten, bruggen, etc.)

28 stuks

Grondverzet ophogingen 597.000 m3

Grondverzet cunetten 260.000 m3

Landarts 190.000 m3

Vrijgekomen grond 720.000 m3

Asfaltlagen 138.000 ton 

Wegfundering 200.000 ton

Lengte traject 12 km

Het tracé van de Haak om Leeuwarden in aanbouw met linksboven een van 
de twee aquaducten in het Van Harinxmakanaal. Midden en rechtsboven ligt 
de aansluiting op de Westelijke invalsweg.


