
Voor de aanleg van de Westelijke 
invalsweg  dienen alle kabels en  
leidingen te worden omgelegd. 
Hiervoor is het ook noodzakelijk 
om op een aantal plaatsen de 
hoofdrijbaan te kruisen. Voordat 
deze werkzaamheden worden uit
gevoerd gaat de gemeente in  
samenwerking met de nutsbedrijven 
mantelbuizen op diverse kruis
punten aanbrengen. Op zaterdag 

12 december 2015 (van 6.00 uur 
tot circa 18.00 uur) vinden er 
daarom werkzaamheden plaats op 
de doorgaande weg “Marshallweg” 
tussen de Toutenburgstraat en de 
Sneker trekweg in Leeuwarden. 
Doorgaand gemotoriseerd verkeer 
is gedurende deze periode niet  
mogelijk. Fietsers kunnen er wel 
langs. Later worden de Ampère
straat en de Toutenburgstraat, 

niet gelijktijdig, voor één dag  ge
stremd om werkzaamheden uit te 
voeren. De omleidingsroutes staan 
tijdens de werkzaamheden met 
borden aangegeven. De nuts
bedrijven zijn ondertussen druk 
met de voorbereiding bezig  voor het 
verleggen van kabels en leidingen 
voor de rest van het project. Vanaf 
eind  januari gaan de werkzaam
heden hier van start.

DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN  
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Afsluiting Marshallweg 



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.

Z O  M A K E N  W E  F R Y S L Â N  B E T E R  B E R E I K B A A R

Voor vragen en/of opmerkingen met 
betrekking tot deze afsluiting en 
hieraan gerelateerde werkzaam-  
heden kunt u contact opnemen met 
de gemeentelijke toezichthouder 
dhr. J. Kuipers op telefoonnummer  
06 - 50 46 7529. Zie voor alle 
stremmingen ook www.leeuwarden.nl 

Stand van zaken  
Westelijke invalsweg
Met alle particuliere eigenaren 
waarvan grond nodig is, hebben we 
onlangs een overeenstemming be-
reikt. Er is nog één strook grond 
waarbij dit niet is gelukt en hiervoor 
is de gerechtelijke procedure op-
gestart. Vooruitlopend op de  
uitkomst  gaan we wel beginnen 
met de werkzaamheden door het 
project gefaseerd aan te leggen. Dit 

om de doorstroming van het  
verkeer te bevorderen en overlast 
zoveel mogelijk te beperken.

Bomen
Deze week worden de bomen ge-
kapt op de Westelijke invalsweg. 
Het gaat om de beplanting op  
de oostelijke opritten van het  
Stephensonviaduct, de Marshall-
weg en  de Ampèrestraat. Deze  
bomen worden dit jaar nog gekapt. 
Voor het kappen van de bomen is 
een inventarisatie gemaakt, waarbij 
goed is gekeken welke bomen  
weg moeten en welke kunnen  
worden behouden. Ook is onder-
zoek gedaan naar de gezondheid 
van de bomen om te kijken of het 
mogelijk is de bomen te verplanten. 
Geen van de bomen bleek sterk  

genoeg om verplant te worden, ze 
zouden dit niet overleven.  In het 
nieuwe plan komen wel weer nieuwe 
bomen terug. Daarnaast zorgen we 
voor ander groen, denk aan hagen 
en struiken. 

Op de hoogte blijven
Wij willen u graag zo goed mogelijk 
informeren over de plannen voor de 
Westelijke invalsweg. Door een 
nieuwsbrief, informatieavonden, 
www.vrij-baan.nl, Twitter @vrijbaan 
en Facebook: www.facebook.com/
LeeuwardenVrijBaan. Kijk ook op de 
website voor een impressie van de 
eindsituatie. Wilt u de nieuwsbrief 
de volgende keer digitaal ontvangen 
of heeft u vragen? Stuur dan een 
e-mail naar:
westelijkeinvalsweg@vrij-baan.nl.

Namens 

Leeuwarden 

Vrij-Baan 

wensen wij u 

fijne feestdagen 

en een 

veilig 2016!


