
Werkzaamheden
In het weekend wordt aan de zuidkant de huidige 
Drachtsterweg en aan de noordkant de Drachtster-
brug aangesloten op de verdiepte ligging. Dit zou 
al in mei 2015 gebeuren, maar toen werd een te 
hoge waterstand geconstateerd. Dit probleem is 
opgelost. De aannemer pakt in het weekend ook 
nog een paar andere werkzaamheden op, zoals 
het aanbrengen van damwanden. Daarover later in 
deze nieuwsbrief nog meer.

11 - 14 september Drachtsterweg
en Drachtsterbrug afgesloten
Nieuw deel van de weg bijna open

DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. AUG/SEPT 2015
WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40

drachtsterweg
en omgeving

Fietsers 
Fietsers kunnen tijdens het weekend wel over de Drachtsterbrug. Deze is alleen bereikbaar via de Goutum zijde.

Verder geldt voor de fietsers:
• Fietspad Krommezijl is vanaf maandag 31 augustus gesloten; bekijk de fietsomleidingsroute op www.vrij-baan.nl;
• Vanaf 11 september 19.00 moeten fietsers over het nieuwe Folsingafiadukt;
• Fiets-/voetpad langs rotonde Zuiderburen (noordkant) is van 11 september tot uiterlijk 30 oktober 2015 gestremd.
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In het weekend van vrijdag 11 september 
vanaf 19:00 uur tot en met maandag 14 
september 6:00 uur gaan we aan de slag 
met de zuidkant van de verdiepte ligging.
De Drachtsterweg en Drachtsterbrug zijn 
daardoor dat weekend afgesloten voor
verkeer. 
Er is een omleiding van en naar Zuiderburen/ 
Hempens Teerns (zie kaart). Hulpdiensten
kunnen altijd terecht in de wijk en de dorpen. 

Vanaf 14 september rijdt u weer oVer een nieuw stuk drachtsterweg’



In deze periode geldt er eenrichtingsverkeer bij het kruispunt. Alleen Zuiderburen uit is mogelijk.

Ook na het weekend is het nog even doorbijten. Houd 
vanaf 14 september tot uiterlijk 30 oktober rekening met 
oponthoud en een omleiding als je Zuiderburen en Hem-
pens Teerns in en uit wilt rijden. Tot die tijd wordt er name-
lijk gewerkt aan de westelijke rotonde aan de Goutum-zijde. 
Verkeer Zuiderburen uit gaat via de Ublingaplantage langs 

sportcomplex Wiarda. Verkeer Zuiderburen-in en Goutum-in 
vanaf Drachtsterplein moet de omleiding via Hemriksein of 
Aldlânsdyk volgen. Alle omleidingen zijn weergegeven op de 
kaarten. Deze zijn ook te bekijken als animatie. Kijk hier-
voor op de projectpagina Drachtsterweg en omgeving op 
www.vrij-baan.nl. 

Omleidingen 14 september
tot en met 30 oktober
Bouw rotonde Goutum
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Optie 2
Leeuwarden - Zuiderburen

Te vinden via www.vrij-baan.nl

BEKIJK DE 
ONLINE 
ANIMATIES! 
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Zuiderburen / Goutum 
                            - Wâldwei

fietspad Folsingadyk open

fietspad gesloten

dicht
route beschikbaar
tijdelijke aansluiting

éénrichting

Situatie rondom bouw rotonde
week 38 t/m week 44

http://www.vrij-baan.nl


Na het weekend, op 14 september, 
rijdt het verkeer voor het eerst door de 
nieuwe verdiepte ligging. Het rijdt dus 
anders. Tussen het kruispunt Zuider-bu-
ren/Goutum en het Folsingafiadukt gaat 
de Drachtsterweg van twee naar één 
rijstrook. Verkeer moet daar dus ritsen. 
Dit is nodig om te voorkomen dat er 
onveiligheid en oponthoud ontstaat bij 
het willen uitrijden vanuit Zuiderburen/
Hempens Tearns richting stad. Pas bij 
de Drachtsterbrug vervolgt de route zich 
weer over de huidige weg.

De nieuwe situatie zal de eerste dagen 
even moeten wennen is de verwachting. 
Houd daarom rekening met extra reistijd. 

De bodemgesteldheid onder de toeritten voor het aquaduct bleek minder goed te zijn dan Heijmans had verwacht. De aan-
nemer heeft daarom besloten een nieuwe werkwijze te bedenken voor het bouwen van beide toeritten. Afgelopen maanden 
is hier hard aan gewerkt, de uitvoering daarvan gaat nu verder. De grootste wijziging is dat er nu nat wordt ontgraven en 
daarna onderwaterbeton wordt gestort in plaats van droog graven en beton storten. Dit heeft in ieder geval gevolgen voor 
de werktijden.

Werkzaamheden aquaduct

Wennen aan nieuwe situatie

De nieuwe geasfalteerDe weg.
links De tijDelijke route naar De brug.

Kanaal
Vanaf 15 september, wanneer het vaar-
seizoen voorbij is, gaan ook de werkzaam-
heden in het kanaal verder. Daar gebeurt 
hetzelfde: eerst graven en daarna onder-
waterbeton storten en vervolgens de op-
bouw van het aquaduct.

Damwanden
Naast het graafwerk, wordt de komende 
weken ook nog een groot aantal dam-
wanden geplaatst. Dit gebeurt op meer-
dere locaties:
•  direct ten zuiden van het kanaal (naast 

de brug),
•  aan de noordkant van het kanaal,
• in het kanaal,

Damwanden zijn nodig om de bouwkuip 
te verstevigen. Het plaatsen van de dam-
wanden gaat vaak samen met veel geluid 
en trillingen, daar kan de directe omge-
ving de komende weken last van hebben.

Gevolgen van de nieuwe bouwmethode zijn:

• De komende periode gaat Heijmans 16 uur per dag (van 7.00 uur tot 22.00 uur) en zes dagen per week werken.

•  De komende weken wordt ook onder water gewerkt. Dit gaat voor bepaalde werkzaamheden 24 uur per dag 
door. Van de werkzaamheden zelf merkt de directe omgeving weinig. Wel blijft de hele nacht een licht 
branden en blijft er een hijskraan draaien. Dit kan enige overlast veroorzaken.

•  De aannemer verwacht dat het verkeer halverwege 2016 door het nieuwe aquaduct rijdt en niet al op 
31 maart 2016 zoals eerder is genoemd. Dit heeft ook als gevolg dat het verkeer vanaf 15 mei 2016, 
wanneer het vaarseizoen weer begint, nog een paar maanden over de brug moet rijden.

•  Nadat het verkeer door het aquaduct rijdt, is het werk nog niet klaar. Zo moet de brug nog worden gesloopt, 
de sloepenroute Aldlânsfeart worden gegraven, en nog diverse inrichtingswerkzaamheden. Naar verwachting 
duren deze werkzaamheden in ieder geval nog tot eind 2016. Dit is weer volgens de eerder afgegeven planning.

De bouw van het aquaDuct.
situatie augustus 2015.



Weg Wiarda open

Zaterdag 22 augustus is de nieuwe weg ter hoogte van de fiets- en sloepenonderdoorgang Wiarda open gegaan. 
De bypass is daarmee verleden tijd. Jansma gaat nu nog verder met de toeritten. Deze zijn aan het einde van 
dit jaar klaar. 

Voor het asfalteren van de nieuwe 
Drachtsterweg is bij de fiets- en 
sloeponderdoorgang  een speciaal 
soort duurzaam en stil asfalt gebruikt: 
rubberpave. Dit product bestaat 
onder andere uit oude autobanden. 
Het gebruik van het duurzame 
asfalt past goed bij het speerpunt 
duurzaamheid van Leeuwarden
Vrij-Baan. Als opdrachtgever proberen 
wij aannemers te stimuleren om met 
duurzame oplossingen te komen 
en met duurzame materialen te 
werken. Dat is hier goed gelukt.

Duurzaam 
asfalt

hier wordt
hard gewerkt!!!

Aldlânsfiadukt

In Aldlân is de afgelopen maanden 
hard gewerkt aan het nieuwe viaduct.
De fundatie is klaar. De schroefpalen 
staan nu allemaal en de landhoofden 
waarop de dekdelen gebouwd 
gaan worden zijn ook klaar. 



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.

Volg ons via www.vrij-baan.nl of meld u aan voor de 
digitale nieuwsbrief via drachtsterweg@vrij-baan.nl.
En kom langs in het infocentrum aan de Wiardaplantage 19
of op het uitkijkpunt onder de Drachtsterbrug.

Volg ons ook via
twitter @vrijbaan of op facebook.com/drachtsterweg

Vragen, opmerkingen of een klacht over de bouw?
Dan kunt u contact opnemen met Heijmans via 
info.drachtsterweg@heijmans.nl of 06-21173382.

Blijf op de hoogte! download de bouwapp en volg de berichten van heijmans over de bouw.

Vanaf 31 augustus gaat ook het werk 
beginnen voor  het project Overijsselse-
laan noordelijke deel. Tijdens de aanleg 
van de nieuwe weg  zorgen we ervoor dat 
inwoners van Goutum zo weinig mogelijk 
last hebben van extra verkeer. Zo maken 
we 2 rijstroken die de stad uit gaan en  
1 rijstrook de stad in. Het verkeer kan 
Goutum gewoon bereiken vanaf de Over-
ijsselselaan. Tijdens de werkzaamheden 
aan de Wergeasterdyk zal de inrit Gou-
tum kort worden afgesloten en maakt het 
autoverkeer gebruik van de inrit Dracht-
sterweg. De uitvoering van het project is 
tot mei 2016.

Werkzaamheden
Overijsselselaan Noord

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


