
In het weekend van zaterdag 24 juni 
en zondag 25 juni verricht de aan-
nemer werkzaamheden aan de 
Sneker  trekweg en de Marshallweg 
voor het project Westelijke invals-
weg. Door deze werkzaamheden is 
de route voor doorgaand verkeer in 
dit weekend  merendeels gestremd. 
De winkels blijven bereikbaar tijdens 
de werkzaamheden. Bestemmings-
verkeer kan de borden volgen om 
bedrijven en winkels te bereiken.  

Autoverkeer
Op vrijdagavond 23 juni om 20.00 
uur begint de aannemer met voor-
bereidende werkzaamheden en op 
maandagochtend  26 juni 6.00 uur 
is de weg weer open voor al het  
verkeer. Tijdens de weekend werk-
zaamheden wordt het doorgaand 
verkeer ter plaatse met borden om-
geleid. Winkels en bedrijven blijven 
bereikbaar zowel via de oost en 
westzijde en vanaf zondag alleen 

via de oostzijde (stationsgebied).  
Het autoverkeer wordt ter plaatse 
met borden omgeleid via de Tessel-
schadestraat. 

Fietsverkeer
Tijdens de werkzaamheden van dit 
project zijn de fietsers al bekend 
met de omleiding over de Zwette-
straat omdat het te gevaarlijk is  
de Marshallweg  tussen de werk-
zaamheden te betreden.
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Stremming Marshallweg 
en Snekertrekweg



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.

Z O  M A K E N  W E  F R Y S L Â N  B E T E R  B E R E I K B A A R

Zaterdag 24 juni wordt het fietsver-
keer tussen de werkzaamheden op 
de Snekertrekweg geleid middels 
plaatselijke bebording en afzettingen. 
Vanaf zondag 25 juni 6.00 uur tot 
maandag 26 juni, 6.00 uur wordt 
fietsverkeer via de Harlingertrekweg 
omgeleid zodat de aannemer het 
stuk Snekertrekweg tussen beide 
rotondes aan een aaneengesloten 
stuk kan asfalteren.  

Winkelcentrum Snekertrekweg 
bereikbaar
De winkels en bedrijven aan de 
Snekertrekweg zijn gedurende de 
werkzaamheden altijd bereikbaar. 
Op het moment van asfalteren, zon-
dag 25 juni zijn de winkels alleen 
via de oostzijde, rotonde Stations-
gebied bereikbaar. Houd goed de 
gele borden in de gaten voor de 
juiste route. 

Planning werkzaamheden 
Aannemer DVJ is druk bezig met de 
werkzaamheden op het Stephens-
onviaduct. De op- en afritten krijgen 
steeds meer vorm doordat de 
grondwapening  wordt aangebracht. 
Nadat de heipalen de grond in zijn 
gebracht is de aannemer aan de 
slag gegaan met het opbouwen van 
de fietstunnel. Op de Marshallweg 
gaat de aannemer binnenkort be-
ginnen met het ontgraven van de 
zuidelijke rijbaan. Hier staan nu nog 
grote witte zakken, de zogenoemde  
‘Big Bags’.  De verkeerslichten worden 
ook in juni op de Marshallweg  
geplaatst. Deze regelen als het  
halve klaverblad klaar is dat het ver-
keer vanaf de Marshallweg het 

Stephensonviaduct en vice versa 
veilig kan betreden. 

Groen Snekertrekweg
In september wordt er gestart met 
het aanplanten van groen op de 
Snekertrekweg.  De hagen en bomen 
komen in het najaar wanneer het 
plantseizoen start. Na deze werk-
zaamheden is de Snekertrekweg 
klaar. 

Geslaagde Dag van de Bouw 
Zaterdag 20 mei stond in het teken 
van de Dag van de Bouw. Aannemer 
DVJ Infra en Milieu en het project-
team stonden klaar om omwonenden 
en geïnteresseerden te ontvangen 
voor een uniek kijkje achter de 

bouwhekken. Tijdens de rondleiding 
op het bouwterrein konden kinderen 
een wals en shovel besturen en  
ervaren hoe het is om achter de 
bouwhekken te werken. Als de  
bezoekers goed hadden opgelet 
konden ze de raadsels oplossen en 
maakten ze kans op vele leuke  
prijzen. Wij willen alle bezoekers  
bedanken voor hun interesse en  
bezoek aan het project Westelijke 
invalsweg.

Op de hoogte blijven
Wij willen u graag zo goed mogelijk 
informeren over de plannen voor  
de Westelijke invalsweg. Door een 
nieuwsbrief, informatieavonden, 
www.vrij-baan.nl, Twitter @vrijbaan 
en Facebook: www.facebook.com/
LeeuwardenVrijBaan. Kijk ook op de 
website voor een impressie van de 
eindsituatie. Wilt u de nieuwsbrief 
de volgende keer digitaal ontvangen 
of heeft u vragen? Stuur dan een  
e-mail naar: westelijkeinvalsweg@
vrij-baan.nl. Tijdens de werkzaam-
heden is H. Rakers contactpersoon. 
Hij is telefonisch bereikbaar via: 
(058) 233 8656.


