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STATIONSGEBIED

Het stationsgebied verandert!

MAART 2017

En dat is te zien. Het busstation is 
vernieuwd, de uitbreiding van de 
fietsenkelder is uitgegraven en de 
fonteinbak voor de unieke mistfon-
tein van kunstenaar Jaume Plensa 
is klaar. In deze nieuwsbrief leest u 
meer over de werkzaamheden en 
nieuwe verkeerssituatie. 

Verkeerssituatie vanaf 13 maart
Een nieuwe verkeerssituatie voor alle 
weggebruikers gaat maandag 13 
maart in. Dat is een week later dan 
gepland. Door de regenval van afgelo
pen weken, kon de aannemer de 
bestratingswerk zaamheden niet af
ronden. 

Per 13 maart geldt de definitieve 
verkeersroute voor auto’s. Bestem
mingsverkeer richting Lange Markt
straat en het centrum rijdt via de 
Zuider singel en de Oude Veemarkt. 
De Sophialaan tussen de Stations
weg en de Lange Marktstraat wordt 
vervangen door een groen en auto
vrij plein voor fietsers en voet
gangers. Fietsers rijden tijdens 
deze werkzaamheden via de Van 
Swietenstraat en Baljée straat. Voet
gangers lopen langs de werkzaam
heden. Bedrijven blijven bereikbaar.

Uitbreiding fietsenkelder
Aannemer K_Dekker bouw & infra 
heeft inmiddels meer dan 7.000 kuub 
grond uit de fietsenkelder gegraven 
en het diepste punt van vijf meter  
bereikt. De grond uit de fietsenkelder 
gaat naar het Marsumer grond depot. 
De aannemer begint deze week  
met de vloer van de fietsenkelder  
en stort 50 cm dik beton. Na de  
uitbreiding van de fietsenkelder zijn 
er 1.500 extra plaatsen beschik
baar, dus in totaal plek voor 3.000 
fietsen.

Voor het busstation is ongeveer 7.500 m3 beton gebruikt.  

Dat is drie keer een olympisch zwembad vol!



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:

Overige werkzaamheden
Het werk gaat door! De aannemer 
bestraat het trottoir op de Prins  
Hendrikbrug en brengt de gele  
klinkers (waaltjes) aan op de trot
toirs van de Sophialaan tot het  
Zuiderplein. Heb je ze al gezien? 
Ook is de nieuwe verlichting in de 
Lange Marktstraat, Van Swieten
straat en Baljéestraat geïnstalleerd. 

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

Nieuwe straatverlichting in de  

Baljéestraat en Van Swietenstraat.

Verkeerssituatie per 13 maart


