
Herinrichting Deinum-Boksum



Welkom

Informatieavond 

Herinrichting Deinum-Boksum



Voorafgaand

‘Opruimen, Herinrichten en Gebiedsontwikkeling 

Haak om Leeuwarden’ 

• Eerdere bijeenkomsten proces en plannen 
(26–2–2014 & 18–11–2014 & 03–03–2015 )

• Nu start uitvoering



Kader van de werkzaamheden

• Gefaseerde aanpak

1. Civieltechnisch deel (infrastructuur)

2. “utilitair” deel (gebouw)

• Vandaag toelichting start werkzaamheden:

• Korte introductie

• Toelichting bij de kaarten



Ellen de Waard



Even voorstellen



Het project

• Opruimen N31

• Slopen 3 objecten

• Aanpassen wegsysteem

• Nieuwe fietsverbinding

• 6 kunstwerken

• Deinumer Feart

• Sportvelden

• Woonvelden

• Nieuwe beplanting



Projectdoelstelling omgeving

• Bereikbaarheid 

(beschikbaarheid en betrouwbaarheid)

– Lokale verkeersstromen

– Fietsverkeer

– Nood & hulpdiensten



Projectdoelstelling omgeving

• Veiligheid 

– Prioriteit

– Scheiding bouwverkeer en lokaal verkeer 

(in het bijzonder fietsers)

– Verkeersregelaars

– Veiligheid tijdens de werkzaamheden



Projectdoelstelling omgeving

• Minimale omgevingshinder

– Transportroutes

– Werktijden

– Lucht en geluid



Vragen en meldingen

• Elke 2 weken inloopmiddag

• Urgente vragen en meldingen via:

– info@vrij-baan.nl / infopbl@fryslan.nl

– 058-2844040

– Afhandeling binnen 48 uur



Gerben Vossebelt



• Gunning werk aan Reef Infra: augustus 2015

• Verleggen K&L door provincie: november 2015

• Voorbereidingen door Reef Infra: eind 2015

– Ontwerpen (maken tekeningen en berekeningen)

– Werkvoorbereiding (vergunningen, inkoop, planning)

• Voorbereiding ‘buiten’: eind november 2015

Waar staan we nu



Fasering komende periode
• Aanpassen It Holt

• Overlagen Pypster-

buorren, inclusief 

aanpassen inrit

• Kappen bomen voor het 

hele project

• Opbreken ‘oude’ N31

• Verwijderen Val



Werkzaamheden begin 2016
• Slopen 

Westergoabrêge

• Afgraven talud ‘oude’ 

N31

• Graven nieuwe 

watergangen 

toekomstig sportpark

• Aanleggen tijdelijke 

wegen H. Algrawei

*planning onder voorbehoud



Werkzaamheden medio 2016
• Verlengen Spoorstrjitte, 

inclusief verkeersbrug

• Bouwen noordzijde 

fietstunnel H. Algrawei

• Aanleggen rotonde en 

verkeersbrug H. Algrawei

• Grondwerk toekomstig 

sportpark (zetting)

*planning onder voorbehoud



Werkzaamheden najaar 2016
• Aanleggen bypass 

Spoorstrjitte

• Aanpassen toegangsweg 

naar station

• Aansluiten en overlagen 

H. Algrawei middels 

weekendwerk

• Aanleg sportpark, inclusief 

wegen en voetpaden

*planning onder voorbehoud



Werkzaamheden eind 2016
• Afbouw Sportpark met 

voetgangersbrug

• Inrichten parkzone aan de 

rand van Deinum

• Slopen bestaand viaduct 

De Twilling

• Graven Deinumer Feart

en Boksumer Soal

*planning onder voorbehoud



Werkzaamheden begin 2017
• Aanleg kade 

voorzieningen Deinum

• Inrichten toekomstige 

woonvelden noordzijde

• Verplaatsen rioolgemaal 

Pypsterhof

*planning onder voorbehoud



Bereikbaarheid
• Voor uithijsen Val, nieuwe fietsroute aangepast via It Holt

• Aan- en afvoer via de ‘oude’ N31 of via V. Harinxmakanaal

• Deinum altijd bereikbaar door aanleg tijdelijke wegen

• Station bereikbaar via Spoorstrjitte of viaduct De Twilling

• Fietsers kruisen werkterrein via viaduct De Twilling

• Aanleg woonvelden aan het eind van het project



Komende evenementen

• Starthandeling

Maandag 30 november 2015

• Uithijsen ‘Val’ Westergoabrêge

Maandag 28 december 2015



Wieger Feddema



Sportgebouw

• Aparte procedure voor 

• Voorbereiding en 

uitvoering door gemeente



Planning sportgebouw

• Verzenden uitnodigingen - week 50 - 2015

• Aanbesteding - week 10 - 2016

• Opdrachtverlening - week 14

• Uitdetailleren ontwerp week 16 - week 22

• Definitief ontwerp DO - week 26

• Aanvang bouw - week 2 - 2017

• Bouw gereed - week 30 - 2017



Dank voor uw aandacht.

www.vrij-baan.nl

@vrijbaan

facebook.com/Leeuwarden-Vrij-Baan


