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STATIONSGEBIED

Dag van de Bouw zaterdag 20 mei, welkom!

MEI 2017

Heeft u de spandoeken al zien  
hangen? Dan heeft u het al gezien: 
zaterdag 20 mei is Dag van de 
Bouw! Aannemer K_Dekker bouw 
& infra en Leeuwarden Vrij-Baan 
nodigen u van harte uit om die dag 
een kijkje achter de bouwhekken 
te nemen. Welkom! Bekijk het  
programma op de achterzijde van 
deze nieuwsbrief.

Werkzaamheden
Woensdag 26 april stortte de aan-
nemer het beton voor het dak van 
de uitbreiding  van de fietsenkelder. 
Zo’n 400 kuub bedekt het nieuwe 

deel van de kelder waar straks plek 
is voor 1.500 extra fietsen. In totaal 
kunnen er na de uitbreiding 3.000 
fietsen staan. De komende maanden 
werkt de aannemer aan de verbin-
ding met de huidige stalling. Hiervoor 
past de aannemer de bestaande  
fundering van het Bildthuys/UWV 
aan. Daarna is de binnenkant van 
de fietsenstalling aan de beurt: de 
zogenoemde afbouw, de plaatsing 
van de rekken, de verlichting en  
installaties.
De Prins Hendrikbrug is opnieuw 
bestraat, net als de aansluiting van 
de Sophialaan op de Willemskade. 

Het leggen van de trottoirs van de 
Prins Hendrikbrug tot en met het 
Zuiderplein is bijna klaar. De gele 
klinkers benadrukken de historische 
gebouwen. Het stationsgebied kleurt 
niet alleen geel, maar ook  groen door 
de bladeren van de nieuwe bomen 
en planten.

Ondertussen worden de contouren 
van het nieuwe plantsoen tussen 
de Stationsweg en de Lange Markt-
straat zichtbaar. Hier is ruimte  
voor groen, de mistfontein van  
Jaume Plensa en straks ook voor 
voetgangers en fietsers.



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:

Informatie- en verzamelpunt 
In Lunchroom Nei ’t Sin (naast het 
VVV-kantoor en onderin de Achmea-
toren) vindt u uitgebreide informatie 
over het project. U wordt met een 
kopje koffie of thee ontvangen door 
collega’s die werken aan het project. 
Voor de kinderen is het feest, want 
voor hen is er ranja en staat een 
groot springkussen voor de deur!

Rondleidingen
Werknemers van aannemer K_Dekker 
bouw & infra en gemeente Leeuwarden 

vertellen tijdens een rondleiding 
over de herinrichting van het 
stations gebied. U krijgt een uniek 
kijkje achter de bouwhekken en daalt 
af in de uitbreiding van de fietsen-
kelder. De rondleiding van ongeveer 
driekwartier vertrekt op het halve 
uur bij Lunchroom Nei ’t Sin. De 
eerste rondleiding is om 10.30 uur, 
de laatste om 15.30 uur.

Panoramazaal Achmeatoren
Bekijk het project vanaf de top  
van de Achmeatoren vanuit de  

Panoramazaal! Op 114 meter hoog-
te kunt u ook de andere drie deel-
nemende projecten aan Dag van de 
Bouw van Leeuwarden Vrij-Baan 
zien. Op zes momenten van de dag 
kunnen maximaal 50 personen per 
tijdstip met een kaartje en onder 
begeleiding met de lift naar boven:
• 10.30 uur • 11.15 uur • 12.00 uur
• 12.45 uur • 13.30 uur • 14.15 uur
 
Een deel van de gratis toegangs-
kaartjes kunt u halen bij VVV  
Leeuwarden op woensdag 17,  
donderdag 18 en vrijdag 19 mei.  
Tijdens Dag van de Bouw blijft een 
beperkt aantal gratis kaartjes  
bij VVV Leeuwarden verkrijgbaar. 
Denk erom, op is op!

Hop-on Hop-off Bus
Wilt u ook langs de deelnemende 
projecten Drachtsterweg e.o.,  
Europaplein en Westelijke Invals-
weg? Neem dan de gratis Hop-on 
Hop-Off Bus. Kaartjes kunt u op-
halen op de dag zelf bij de deel-
nemende projecten. De laatste bus-
sen vertrekken om 15.30 uur. Denk 
eraan dat de bussen snel vol zitten.

www.vrij-baan.nl/dagvandebouw 

Het nieuwe busstation kleurt groen De trottoirs krijgen een gele rand om (historische) gebouwen te benadrukken

Dag 
van de 
Bouw

Neem op zaterdag 20 mei een 

kijkje achter de schermen bij de 

aannemers van vier projecten 

van Leeuwarden Vrij-Baan. Een 

unieke ervaring! Krijg een rond-

leiding van de aannemer en 

neem een kijkje in de bouwkuip 

van het project. De kinderen 

kunnen ook mee! Voor hen is er 

een leuk spelprogramma, zoals 

schat graven, speelattributen en  

leuke prijsvragen.

Ga voor alle activiteiten en 

praktische info naar:  

vrij-baan.nl/dagvandebouw

Zaterdag 20 mei 2017 
10.00 - 16.00 uur
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Stationsgebied Leeuwarden
Lunchroom Nei 't Sin, Sophialaan 2 

betaalde parkeergarage Zaailand

gratis bewaakte fietsenstalling 
Zaailand of NS station.

Europaplein
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WTC EXPO

Fonteinflat, Europaplein

Westelijke invalsweg
MindUp, Marshallweg 9

MindUp (achterzijde bedrijfspand)

MindUp (achterzijde bedrijfspand)

Drachtsterweg en omgeving
Wiardaplantage 19, Zuiderburen

op de aangegeven plaatsen 
aan de Wiardaplantage

op de aangegeven plaatsen 
aan de Wiardaplantage
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Wil je langs alle projecten? Pak dan de GRATIS Hop On Hop Off bus van Arriva. 
De gratis tickets zijn te verkrijgen bij ieder project, hier is ook het opstappunt. 

Programma Dag van de Bouw


