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Onderdoorgangen Leeuwarden Werpsterhoeke! 
 

Kom kijken op 14, 15 en 16 mei tijdens het inrijden van de spoordekken 
 
In het Pinksterweekend van 14, 15 en 16 mei worden twee spoordekken op hun definitieve plek gereden. Eén onderdoorgang voor 
autoverkeer en één voor fietsers en voetgangers. 
 
Kom kijken! 

Bent u benieuwd en wilt u de werkzaamheden 
van dichtbij bekijken? U bent van harte welkom 
om te komen kijken. Voor publiek hebben we 
een zichtlocatie ingericht aan de kant van de 
Brédyk, deze staat met de rode stip  aangegeven 
op het kaartje. U kunt hier onbeperkt terecht 
tijdens dit weekend. Op de tijden, in onderstaan-
de tabel, is er ook de mogelijkheid om binnen te 
lopen bij het mobiele informatiecentrum. Mede-
werkers van de samenwerkende partijen zijn dan 
aanwezig voor een toelichting op het werk.  
 
Openingstijden Informatiecentrum 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat gebeurt er wanneer 
 

Wat? Wanneer? 

Verwijderen spoor en ballast (grind) en grondwerkzaamheden Zaterdag 14 mei, 02:00 uur tot 16:00 uur 

Inrijden spoordekken Zaterdag 14 mei, 16:00 uur tot zondag 15 mei, 05:00 uur 

Herstel grondwerkzaamheden, terugbrengen spoor en ballast Zondag 15 mei, 05:00 uur tot dinsdag 17 mei, 01:00 uur 

 
Donderdag 12 mei 

Op donderdag 12 mei tussen 13.00 en 15.00 uur wordt het spoordek voor de fietsonderdoorgang van de verbouwlocatie naar het 
spoor gereden. Dit gebeurt over de Overijsselseweg met behulp van een SPMT (Self Propelled Modular Transporter) voertuig. 
Vanaf de Uniadyk (zie blauwe stippellijn op het kaartje) heeft u goed zicht op het transport. 
 
Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op: www.vrij-baan.nl. Nu al nieuwsgierig geworden? Bekijk de werkzaamheden live via de webcam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum Tijd 

Zaterdag 14 mei 14:00 – 17:00 uur 
19:00 – 22:00 uur 
 

Zondag 15 mei 10:00 – 13:00 uur 
14:00 – 17:00 uur 
 

Maandag 16 mei 13:00 – 15:00 uur 

 

Feiten en cijfers 

 ProRail, Gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân werken gezamenlijk aan dit project. 

 Aannemer: Max Bögl 

 Auto spooronderdoorgang: 45 meter lang, 14 meter breed en weegt 1500 ton. 

 Fiets/voetgangers spooronderdoorgang: 27 meter lang, 14 meter breed en weegt 900 ton. 

 
 

http://www.vrij-baan.nl/
http://bit.ly/1SHIMpd

