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Werkzaamheden december

DECEMBER 2016

We hebben een belangrijke mijl-
paal bereikt in de herinrichting van 
het stationsgebied: het busstation 
is officieel geopend. De werkzaam-
heden voor de fietsenkelder  vorde-
ren gestaag en het verkeer rijdt 
deels over de nieuw bestraatte 
Lange Marktstraat.

Herinrichting busstation 
Leeuwarden
Maandag 12 december vierden  
we de opening van de herinrichting 
van het busstation Leeuwarden. 

Gedeputeerde Sietske Poepjes en 
regiodirecteur Ietze van der Meer 
(Arriva) openden samen met regio-
directeur Jan Mulder (Prorail) en  
directieleden-, Ron Oudeman en 
Alex Kirstein (aannemer K_Dekker 
bouw & infra) het busstation door 
de hekken weg te halen voor de 
symbolische eerste bus. Reizigers 
konden genieten van koek en zopie 
verzorgd door Café Wouters. De 
buschauffeurs en de werknemers 
van de aannemer kregen gebak  
bezorgd door Lunchroom Nei ’t Sin.

Baljéestraat en 
Van Swietenstraat
In de periode van half december 
2016 tot eind januari 2017 legt de 
aannemer nieuwe elektriciteits-
kabels en lichtmasten in de Baljée-
straat en Van Swietenstraat  aan en 
verwijdert daarna de bestaande 
lichtmasten. Nadat de kabels en 
lichtmasten zijn aangebracht, wordt 
het hele trottoir opnieuw bestraat. 
De aannemer zorgt ervoor dat er  
tijdens de kerstvakantie geen trottoir 
opgebroken is.



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:

Sophialaan en de 
Lange marktstraat
Om de bestrating voor de panden 
van de Sophialaan en de Lange 
marktstraat te kunnen vernieuwen, 
is het werkvak verplaatst van de 
voet van de Achmeatoren naar  
de andere kant van de weg. Het  
verkeer rijdt deels over de nieuwe 
bestrating. De werkzaamheden be-
staan uit het verwijderen van de be-
staande verharding (asfalt en  
tegels), vervolgens wordt er nieuwe 
riolering aangebracht en als laatste 
de nieuwe bestrating.  

Overige werkzaamheden
Aannemer K_Dekker bouw & infra 
werkt in het nieuwe jaar verder  aan 

de fietsenkelder, met onder andere 
het aanbrengen van funderings-
palen. Het chauffeursgebouw op het 
nieuwe busstation wordt deze week 
nog in gebruik genomen worden. De 
panelen met actuele reizigers-
informatie aan de wachtluifels gaan 
volgende week in gebruik.

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.

Wij wensen u  
fijne feestdagen en 

een avontuurlijk 
nieuw jaar!

In de periode van 23 december 
2016 tot en met 1 januari 2017 
liggen de werkzaamheden van 
het stationsgebied even stil.  
Vanaf 2 januari 2017 werkt aan-
nemer K_Dekker bouw & infra 
verder. Ziet u onveilige situaties 
dan is de heer Venhuizen van HVE 
Verkeerstechniek bereikbaar via 
telefoonnummer 06-12826902.


