
De Haak om Leeuwarden is het grootste 
project van Leeuwarden Vrij-Baan. Met 
het gelijktijdig openstellen van De Haak 
en de Westelijke invalsweg op 18 decem-
ber 2014 bereiken we een belangrijke 
mijlpaal. Die willen we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom organiseren 
we van 8 tot en met 18 december een 

divers programma met speelse, sportieve 
en culturele activiteiten voor jong en oud 
op en rond het tracé van De Haak en Wes-
telijke invalsweg. Tegelijkertijd gebruiken 
we de verschillende evenementen om 
informatie over de nieuwe situatie met u 
te delen. U krijgt volop ruimte om uw vra-
gen te stellen. Zo krijgt iedereen de kans 

om op een bijzondere manier de nieuwe 
wegen, viaducten en aquaducten van 
dichtbij te beleven voordat die definitief 
worden opengesteld voor het verkeer. 
Kom ook en maak het mee! Dit kan maar 
één keer. U bent van harte welkom! 

DE HAAK OM 
LEEUWARDEN

In deze nieuwsbrief vindt u het activiteitenprogramma op De Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg 
van 8 tot 18 december 2014. De weg naar de opening op 18 december is een bijzondere ervaring voor 
iedereen. Komt u ook? Meer informatie op www.vrij-baan.nl.

Allemaal Vrij-Baan!

LET OP: voor sommige activiteiten 
heeft u toegangskaarten nodig!

Vanaf 18 december zijn de Haak om Leeuwarden en een groot deel van de invalswegen open voor het verkeer.
Dan rijdt het echt anders. Houdt daar rekening mee als u de weg op gaat! Plan uw reis van tevoren en volg
www.vrij-baan.nl voor het laatste nieuws. 

En we zijn nog niet klaar. Er moet de komende jaren nog veel gebeuren in en om de stad.
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sfeervol verlichte rijksweg te wandelen, 
waarbij u onderweg op meerdere locaties 
entertainment krijgt aangeboden. 

Deze avondwandeling is vrij toegankelijk. 
Het betreft een wandeling van ongeveer 
zes kilometer. Deelname is voor eigen 
risico. Kijk voor meer informatie in de 
agenda op www.vrij-baan.nl. 

Zaterdag 13 en zondag 14 december: 
Vrij-Baan op het tracé
VVandaag stellen we een groot deel van 
De Haak en de Westelijke invalsweg open 
voor iedereen die een kijkje wil komen 
nemen. 

Laat u informeren over de nieuwe situatie 
en stel uw vragen aan de aanwezige pro-
jectmedewerkers. U bent tussen 13:00 
en 16:00 uur van harte welkom als wan-
delaar, maar ook op de fiets of met iets 
anders op wielen. Zolang dat maar niet 
gemo toriseerd is. En ook paarden of an-
dere rijdieren mogen bij de ingang van 
het tra cé niet verder. 

Zondag 14 december:
Vrij-Baan voor de hardloper
Kilometers hagelnieuw asfalt en een zelf-
de aquaduct zijn natuurlijk een prachtig 
parcours om over en door hard te lopen. 

We organiseren daarom in samenwer-
king met de atletiekvereniging Lionitas 
en sportvereniging Friesland op zondag 
14 december een hardloopevenement 
over delen van De Haak en de Westelijke 
invalsweg die nog niet zijn opengesteld 
voor het verkeer. Het startschot klinkt om 
11:00 uur bij het Margaretha Zelle akwa-
dukt in de Westelijke invalsweg.

Het maximum aantal deelnemers voor 
dit evenement is inmiddels bereikt. 
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk. 
Om veiligheidsredenen kunnen we geen 
toeschouwers toelaten op het parscours. 

Maandag 15 december:
Vrij-Baan voor de bustour
De bustours van Leeuwarden Vrij-Baan 
zitten iedere maand vol. Daarom mag 
dit succesnummer natuurlijk niet ontbre-
ken in ons programma. Op maandag 15 
december krijgt u de kans om voor het 
eerst met de bus over de nieuwe Haak 
om Leeuwarden te rijden. En natuurlijk 
nemen we ook een kijkje bij de andere 
projecten van Leeuwarden Vrij-Baan! 

Aanmelden voor de bustour kan via de 
agenda op www.vrij-baan.nl. 

Dinsdag 16 december:
Vrij-Baan voor de hulpdiensten
Vandaag stellen we het tracé beschik-
baar aan de verschillende hulpdiensten. 
Zij krijgen de gelegenheid om in de nieu-
we situatie te oefenen voor uw en onze 
veiligheid. 
 

Woensdag 17 december:
Vrij-Baan voor de sociale media
Leeuwarden Vrij-Baan heeft veel volgers 
en vrienden op Twitter, Facebook en You-
tube. En sinds kort zijn we ook te vinden 
op Instagram! Bent u of wordt u onze 
vriend? Dan kunt u meedoen aan onze 
oproep en kans maken op de Gouden 
Leeuw! Stuur vanaf nu uw mooiste foto, 

video, verhaal, gedicht of liedtekst over 
De Haak om Leeuwarden of de Weste-
lijke invalsweg naar info@vrij-baan.nl. 
Verras ons! Mooie, leuke en bijzondere 
inzendingen delen we met iedereen. 
Wie weet wint u de Gouden Leeuw op 
17 december! 

Donderdag 18 december:
Vrij-Baan voor het verkeer
Het is zover! De spannende dag waarop 
we allemaal hebben gewacht. Vandaag 
mag u voor het eerst met uw auto of 
motorfiets over De Haak om Leeuwar-
den en de Westelijke invalsweg. Aan het 
begin van de middag verwijderen de drie 
bestuurders van Vrij-Baan symbolisch de 
laatste hekken van het tracé. Dit is een 
bijeenkomst voor genodigden. Daarna 
worden de nieuwe wegen stapsgewijs 
vrijgegeven. Aan het einde van de middag 
zijn alle wegen open voor iedereen. 

Maandag 8 december:
Vrij-Baan voor de minister 
Op maandag 8 december verricht minis-
ter van Infrastructuur en Milieu Schultz 
van Haegen de aftrap van het activitei-
tenprogramma. Zij onthult een bijzondere 
3D tekening op het asfalt die gedurende 
alle dagen een belangrijke rol speelt. 
Dit is een bijeenkomst voor genodigden. 

Dinsdag 9 december:
Vrij-Baan voor de bedrijven
De bedrijven in de omgeving van De Haak 
en Westelijke invalsweg hebben in meer 
of mindere mate hinder ondervonden 
van de bouwactiviteiten. Om ook hen te 
bedanken voor hun begrip, medewerking 
en samenwerking zetten we op dinsdag 
9 december de bedrijven in het zonnetje. 

Woensdag 10 december:
Vrij-Baan voor de basisscholen
Vandaag toveren we de nieuwe rijksweg 
om tot een groot sport- en spelterrein! 
Basisscholen uit Leeuwarden en om-
geving gaan met elkaar de strijd aan in 
een spannende meerkamp op en rond 
het nieuwe asfalt van De Haak om Leeu-
warden. 

Donderdag 11 december:
Vrij-Baan voor Richard Hageman 
Ter hoogte van Ritsumasyl kruist De Haak 
om Leeuwarden het Van Harinxmakanaal 
via een aquaduct. Dit aquaduct heeft 

de naam Richard Hageman akwadukt 
gekregen. Naar de geboren Leeuwarder 
die in de jaren ‘30 van de vorige eeuw 
in Amerika furore maakte als muzikant, 
orkestleider en Oscar winnend compo-
nist van filmmuziek. Om u kennis te laten 
maken met deze bijzondere Leeuwar-
der organiseren we op donderdagavond 
11 december een concert met klassieke 
en moderne uitvoeringen van zijn muziek 
op een bijzondere locatie: 

Kijk in de agenda op www.vrij-baan.nl 
hoe u aan toegangskaarten komt voor 
dit unieke concert. Het aantal plaatsen is 
beperkt, vol is vol. 

Vrijdag 12 december:
Vrij-Baan voor de vlaggenparade
Groepen 5 en 6 van de Leeuwarder basis-
scholen beschilderen vlaggen. Tussen 
12:00 en 14:00  marcheren zij, onder be-
geleiding van muziek, in een bonte stoet 
over De Haak. De vlaggen worden daarna 
ophangen bij de invalswegen van de stad. 
Dat is nog eens vrolijk binnenkomen!

Vrijdag 12 en zaterdag 13 december: 
Vrij-Baan voor Mata Hari
Vanaf december draagt het aquaduct 
in de Westelijke invalsweg de naam 
Margaretha Zelle akwadukt. Want natuur-
lijk verdient haar naam het om te worden 
verbonden aan deze grote blikvanger 
van Leeuwarden. Op vrijdag 12 en zater-
dag 13 december staan we daar op een 
indrukwekkende manier bij stil. Speciaal 
voor deze twee avonden wordt het aqua-
duct omgebouwd tot sfeervolle theater-

zaal, waar Tet Rozendal haar voorstelling 
over Mata Hari opvoert.

Kijk op de agenda van www.vrij-baan.nl  
hoe u aan toegangskaarten komt voor 
de voorstelling op zaterdag 13 december. 
Het aantal plaatsen is beperkt, vol is vol. 
De voorstelling op vrijdag 12 december is 
voorbehouden aan genodigden. 

Zaterdag 13 december:
Vrij-Baan voor de sportvisser
Het Van Harinxmakanaal speelt een be-
langrijke rol binnen Vrij-Baan. De Haak 
om Leeuwarden en de Westelijke invals-
weg kruisen het kanaal via een aquaduct. 
Om daar op een ludieke manier aan-
dacht aan te besteden organiseren we in 
samenwerking met hengelsportvereni-
ging Leeuwarden een viswedstrijd langs 
het kanaal tussen de twee aquaducten.

Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u contact opnemen met Hans 
Vijgeboom, voorzitter wedstrijdcommis-
sie HSV Leeuwarden op telefoonnummer 
06-2274 7137 of per e-mail aan:
vijgeboom@kpnmail.nl. 

Zaterdag 13 december:
Vrij-Baan voor een sfeervolle
avondwandeling
Een deel van het tracé van De Haak om 
Leeuwarden  loopt door landelijk gebied. 
Tijdens de avond en nacht is dit deel niet 
of slechts beperkt verlicht. De weg vormt 
dan een bijzondere locatie. Pak zaterdag-
avond 13 december uw kans om over de 

RICHARD HAGEMAN, ROND 1949
TET ROZENDAL ALS MATA HARI

foto: Lutske Veenstra, visagie: Saskia Wagenvoort

Bovendien staan aan het ein
de 

van de route chocolademelk en

glühwein klaar!

bij het aquaduct zelf! 

Allemaal
Vrij-Baan!

Wijzingen in het programma voorbehouden. Kijk voor meer informatie op www.vrij-baan.nl.



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.
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