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Er wordt hard gewerkt aan de her-
inrichting van het stationsgebied. 
En dat is goed te zien. Het rijdt, 
fietst en loopt anders en de werk-
gebieden van aannemer K_Dekker 
bouw & infra staan in de hekken. 
In deze nieuwsbrief leest u over  
de werkzaamheden in de komende 
periode.

Werkzaamheden
Het tijdelijk busstation is in gebruik 
en het verkeer rijdt over de rotonde 

die de nieuwe Zuidersingel verbindt 
met de Oude Veemarkt. Het verkeer 
rijdt om het Aegon-gebouw als over 
een grote rotonde. De komende  
periode werkt de aannemer verder 
aan het nieuwe busstation, het 
nieuwe fiets- en voetpad langs de 
Zuidersingel, de Lange Marktstraat 
en de fietsenkelder.

Fietsenkelder
Afgelopen weken trof aannemer  
K_Dekker bouw & infra voorberei-

dingen voor de bouw van de fietsen-
kelder. Deze wordt uitgebreid met 
1.500 fietsenrekken. Er is straks 
dus plaats voor 3.000 fietsen. Het 
werkterrein voor het stationsge-
bouw is afgezet met bouwhekken 
en de bouwketen zijn geplaatst, de 
bestaande ingang van de fietsen-
kelder is verplaatst naar de achter-
zijde van het UWV gebouw en de 
oude ingang is gesloopt. 



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.

IN SAMENWERKING MET:

Donderdag 22 september begint de 
aannemer met het aanbrengen van 
de damwanden. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd tussen 7.00 uur 
‘s ochtends en 19.00 uur ‘s avonds. 
Om overlast te beperken drukt de 
aannemer de damwanden de grond 
in. We gebruiken dus geen hei- of 
trilblok. De werkzaamheden duren 
ongeveer twee weken, afhankelijk 
van of er obstakels in de grond zitten. 
Het stationsgebied is immers een 
oud gebied. Om verrassingen zoveel 
mogelijk te voorkomen zijn eerst 
proefsleuven gegraven. 

Na het plaatsen van de damwanden 
wordt de bouwkuip water dicht ge-
maakt met betoninjectie (jetgrout), de 
bouwkuip ontgraven en gestart met 
de betonconstructie in de bouw kuip. 
De betonconstructie is aan het  
begin van zomer 2017 klaar. Daar-
na gaat het werk aan de binnenzijde 

verder en wordt het terrein op de 
fietsenkelder ingericht en gestraat. 
De impressies laten zien hoe de 
stalling er na de uitbreiding uitziet.

Trein vervangend busvervoer
Tijdens werkzaamheden of incidenten 
op het spoor zetten NS en Arriva Trein 
bussen in om de reizigers te ver-
voeren. Op het tijdelijk busstation 
is hiervoor geen ruimte. De haltes 
voor trein vervangend vervoer zijn 
op de Van Swietenstraat. De bus-
chauffeurs zetten de motor uit  
wanneer de bussen stil staan.

Voorbereidingen fundering  
mistfontein
De komende weken bereidt de aan-
nemer het werk aan de fundering 
van de mistfontein van de Spaanse 
kunstenaar Jaume Plensa voor. De 
locatie wordt afgezet met hekken 
en er komt een kleine bouwkeet.

Actie ondernemers 
Om voor verkeersdeelnemers de 
wijzigingen en andere routes iets te 
verzachten, hielden bedrijven uit de 
omgeving samen met Leeuwarden 
Vrij-Baan een actie: de stewards 
van aannemer deelden actiebonnen 
met speciale aanbiedingen van de 
bedrijven uit. Hiermee presenteer-
den de bedrijven in het stations-
gebied zich en laten zij zien dat zij 
ook tijdens de werkzaamheden 
open en goed bereikbaar zijn.

Meer informatie en vragen
De Herinrichting Stationsgebied is 
een project van Leeuwarden Vrij-Baan 
samen met NS en ProRail. Meer in-
formatie leest u op www.vrij-baan.nl/ 
stationsgebied. Hier kunt u ook een 
virtuele rondleiding doen, vragen 
stellen en meldingen indienen over 
de werkzaamheden. 

Met de fiets aan de hand  

ga je via een ‘luie trap’ naar de  

ondergrondse fietsenstalling. 

Zonder fiets kun je via een extra in-  

en uitgang naar de hoofdingang  

van het stationsgebouw.

Beneden is een ruime entree 

met veel daglicht.


