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Verleggen kabels en leidingen

De herinrichting van het stationsgebied begint in 2016. Voor die
tijd vinden de voorbereidende
werkzaamheden plaats, zoals het
verleggen van riolering, kabels en
leidingen.

Werkzaamheden bij het station
In de maanden september en oktober
is nieuwe riolering voor het station
aangelegd. Tijdens deze werkzaam
heden zijn oude funderingen van
vermoedelijk een kolenput, water

put en beerput aangetroffen. Deze
funderingen bleken geen archeolo
gisch waarde te hebben en zijn
(deels) verwijderd om de aanleg
van riolering en nutsvoorzieningen
mogelijk te maken. De riolering is

klaar, maar de nutsbedrijven moeten
nog kabels en leidingen leggen. Dat
gebeurt vanaf maandag 16 november.
Er kunnen tijdens de werkzaamheden
geen fietsen gestald worden aan de
voorkant (centrumzijde) ter hoogte
van de Albert Heijn. Alle voorzieningen
en ondernemers in het stations
gebouw blijven bereikbaar.
Kabels en leidingen
stationsgebied
Ook op andere locaties is het nodig
om kabels en leidingen te verleggen.
Bijvoorbeeld bij de Oude Veemarkt,
Stationsweg en Sophialaan. We
willen de overlast zoveel mogelijk
beperken en stremmingen voor

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.

verkeer voorkomen. Daarom onder
zoeken we of zogenoemde gestuurde
boringen mogelijk zijn voor de
Sophia
laan en Stationsweg. Daar
mee is het niet nodig om sleuven in
de straat te maken. De nutswerk
zaamheden starten eind november
en zijn afgerond voordat de werk
zaamheden aan de herinrichting en
de nieuwe ondergrondse fietsstalling
plaatsvinden.
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.

Aanbesteding
Begin 2016 beginnen de daadwer
kelijke werkzaamheden voor de her
inrichting van het stationsgebied.
Het werk hiervoor besteden we uit
aan één aannemer. Deze aanbeste
dingsprocedure loopt tot januari
2016. Dan verwachten we het werk
te kunnen gunnen aan een aannemer

