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De herinrichting van het stations-
gebied begint in 2016. Voor die 
tijd vinden de voorbereidende 
werkzaamheden plaats, zoals het 
verleggen van riolering, kabels en 
leidingen.  Als eerste verleggen we 
de riolering aan de voorkant van 
het stationsgebouw waar we 
straks het nieuwe deel van de 
fietsen kelder bouwen. 

Rioleringswerkzaamheden
Van 20 t/m 24 juli 2015 graven we 
proefsleuven ten noorden en zuiden 
van het stationsgebouw ter hoogte 
van de Albert Heijn. Van 10 tot en 
met 28 augustus verleggen we de 
riolering en plaatsen we mantel-
buizen voor de zogenoemde nuts-

bedrijven. Deze werkzaamheden 
vinden vooral plaats op het perron 
aan de zuidzijde van het station. 

Bereikbaarheid
Alle voorzieningen en ondernemers 
in het stationsgebouw blijven bereik-
baar. Tijdens de werkzaamheden is 
de ingang van het station aan de 
oostzijde (richting fietsenstalling) 
dicht. De hoofdingang blijft bereik-
baar. Van 10 tot en met 28 augustus 
kunnen geen fietsen worden ge-
stald aan de voorkant (centrumzijde) 
van het stationsgebouw ter hoogte 
van de Albert Heijn.

Verleggen kabels en leidingen
Na de rioleringswerkzaamheden be-
ginnen de zogenoemde nutsbedrijven 
met de aanleg en het verleggen van 
kabels en leidingen in het stations-
gebied. Deze werkzaamheden be-
ginnen bij het station en later vanaf 
de Oude Veemarkt in de richting 
Sophialaan, ten zuiden van het  
Aegon gebouw.  Over deze werk-
zaamheden informeren wij u in een 
volgende nieuwsbrief. 

Vragen
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden? Neem dan contact op met 
projectleider Ynze Haitsma van de 
gemeente Leeuwarden via telefoon-
nummer 14 058.



Het uitgewerkte ontwerp voor het stationsgebied. 



Uitgewerkt ontwerp 
Tijdens een informatieavond op 
woensdag 1 juli presenteerden we 
het uitgewerkte ontwerp voor het 
stationsgebied. Tijdens de avond 
gaven projectleiders een toelichting 
op de plannen voor de herinrichting, 
werden nieuwe impressies getoond 
en gaven we een toelichting op  
de uitgangspunten tijdens de bouw-
fasen en herinrichting.  Kijk voor  
de presentatie en impressies op 
www.vrij-baan.nl/stationsgebied. 

Uitgangspunten tijdens  
werkzaamheden
U zult merken dat er in 2016 en 
2017 hard wordt gewerkt in het  
stationsgebied. Ook elders in de 
stad werken we aan de weg. Denk 
aan de aanleg van de Westelijke  
Invalsweg, het Europaplein en de 
werkzaamheden bij spoorwegover-
gang De Schrans. Het zal dus af en 
toe anders rijden. 
Tijdens de werkzaamheden geldt  
het uitgangspunt dat u altijd kunt 

blijven reizen en rijden: het trein- en 
busstation en de fietsenstalling  
blijven bereikbaar. Net als alle  
winkels en horeca. Het autoverkeer 
blijft tijdens de herinrichting door-
rijden en fietsers en voetgangers 
kunnen het gebied blijven bereiken. 
De aannemer moet de omgeving 
schoon en veilig houden. Als er  
tijdens de werkzaamheden uitzon-
deringen zijn, maken we dat ruim 
van te voren bekend. 
 

Vanuit het station loopt u langs een nieuw plantsoen naar de binnenstad.

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.


