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Officiële opening 31 augustus

Naamonthulling M.C. Escher akwadukt

En toen waren eindelijk de fietsers
aan de beurt. Een bonte stoet fietsers,
met voorop mijnheer Escher, gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder
Friso Douwstra en Heijmans directeur
Ruud Majenburg hadden de eer om
als eersten over het fietspad van het

M.C. Escher akwadukt te fietsen.
Onderweg bleven ze even stilstaan om
het aquaduct officieel te openen. “Wy
hawwe in protte geduld frege fan de
omjouwing. Ik bin tige bliid mei it rissultaat. Alle belutsenen by it wurk en
de omwenjenden ferstjinje in grut kom-

De mascotte van Leeuwarden
Vrij-Baan deelde de hele dag
fietsbellen en zadelhoesjes uit.
In de tent bij het Folsingafiadukt
waren (brom)fietsers en voetgangers
welkom voor een kop koffie met
wat lekkers. Kinderen konden een
virtueel 3D spel doen en leuke
prijsjes winnen.

pliment foar de ynset, it geduld en it
begryp. It akwadukt is in enoarme opstekker foar Ljouwert en omjouwing.
Al it ferkear rydt no better en feiliger de
stêd yn en út.”

Wie was M.C. Escher?

Nooit meer over de Drachtsterbrug

De aquaducten in Leeuwarden hebben bij
de aanleg van de Haak de namen van beroemde Leeuwarders meegekregen: Richard
Hageman was componist en Margaretha
Zella kennen we ook als spionne Mata Hari.
De derde in de rij is de kunstenaar Maurits
Cornelis Escher, op 17 juni 1898 geboren
in Leeuwarden. Hij heeft als kind in de
grote Kerkstraat gewoond, in het pand
dat nu museum Princessehof is. In 1903
verhuisde het gezin Escher naar Arnhem.
Escher is vooral bekend geworden met houtsnedes en gravures waarbij vogels in vissen
transformeren.

Op maandag 4 september is de sloop
van de Drachtsterbrug gestart. Nu al het
verkeer door het M.C. Escher aquaduct
rijdt, is de brug overbodig geworden.
Allereerst wordt het gedeelte ter hoogte
van het Aldlânsfiadukt gesloopt, zodat daar de hoogtebeperking zo spoedig mogelijk kan worden opgeheven.

BEKIJK EEN
COMPILATIE VAN DE
DIVERSE MIJLPALEN
IN AUGUSTUS, SCAN
DE QR CODE.

Op maandagochtend 7 augustus werd, na een weekendafsluiting van de Drachtsterweg,
de oostelijke rijbaan in gebruik
genomen. Een stoet met voertuigen van hulpdiensten en bedrijven ging als eerste door het
aquaduct. Een week daarna
was het de beurt aan auto-

mobilisten van de westelijke
rijbaan. Omdat de asfalteringswerkzaamheden dit weekend
vlot verliepen, kon zondag 13
augustus de rijbaan al worden
opengesteld in plaats van de
aangekondigde maandagochtend erop.

Houd onze communicatiekanalen in de
gaten voor de exacte datum.

Globale planning Sloop Drachtsterbrug
SLOOP

september

WEKEN
Noordzijde

Eerste verkeer op
7 augustus

Medio oktober wordt, het val, het beweegbare gedeelte van de brug (in stukken) door een kraan uitgehesen.

Bascule4 weken
kelder + Val

De Drachtsterbrug wordt grotendeels geknipt in plaats
van traditioneel geprikt. Dit knippen is een relatief
geluids- en stofarme methode. Omdat enkele delen
van de brug niet geknipt kunnen worden, ontkomt de
aannemer er niet aan om deze delen toch te prikken.
Vanaf 20 september wordt er ‘geprikt’.

Pijlers

3 weken

Zuidzijde

3 weken

Dit betreft voornamelijk de poeren (delen van de
fundering) die onder de pijlers in de grond zitten.
Verder moeten de pijlers vlakbij en in het kanaal, het
landhoofd bij het Aldlânsfiadukt en het landhoofd aan
de zuidzijde kapot geprikt worden.
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5 weken

Sloopmethode

Er wordt geprikt tussen:
8:00 -12:30 uur en 13:00 -16:00 uur.
Tijdens de sloop wordt gewerkt tussen:
7:00 en 19:00 uur.
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oktober

R=reserve

Omgevingsmanager Stephanie Olthof
neemt afscheid
Halverwege september ging onze
Omgevingsmanager, Stephanie Olthof
met zwangerschapsverlof. Per direct
nam Leonie Venema haar rol over.
Stephanie: “Ik verheug me op de komst
van onze baby, maar tegelijkertijd is het
wel jammer dat ik de laatste, belangrijke
maanden van het project niet meer actief meemaak. Ik heb er alle vertrouwen
in dat mijn collega Leonie haar rol als

omgevingsmanager goed kan uitvoeren,
aangezien zij al bekend is met meerdere
projecten van Leeuwarden Vrij-Baan.
Ook wil ik alle bewoners en geïnteresseerden bedanken voor hun kritische
blik, gastvrijheid tijdens bezoekjes aan
huis en oprechte belangstelling die
ze altijd in het project hebben gehad.
Hopelijk tot ziens bij de oplevering!”

FACEBOOK.COM/DRACHTSTERWEG

@VRIJBAAN

Stephanie
Olthof
Contactgegevens Omgevingsmanager:
Leonie Venema
Leeuwarden Vrij-Baan
Tel: 06 29075205
E-mail: leonie.venema@leeuwarden.nl

WWW.VRIJ-BAAN.NL

Werkzaamheden bouwterrein Noordoost zijde
Medio september begint Heijmans met
het opruimen van de bouwterreinen aan
de noordoost zijde van het aquaduct.
Dit gebied wordt daarna klaar gemaakt
voor de nieuwe groeninrichting. Het hele
gebied wordt anders ingericht.

Dit betekent ook dat begroeiing die niet
blijft bestaan verwijderd wordt.
Het aanplanten van nieuwe struiken en
bomen vindt plaats in het najaar van
2017 en het voorjaar van 2018.

Sloepenroute:
vaar Leeuwarden binnen via
de Aldlânsfeart
Alles wordt anders. Waar u tot voor
kort over de Drachtsterbrug reed
met uw fiets of auto, vaart u straks
Leeuwarden binnen met een sloep.
Zodra de Drachtsterbrug gesloopt
is, wordt aan de kant van AldlânWest de Aldlânsfeart gegraven
voor een heuse sloepenroute.
De damwanden bij de entree vanaf
het Van Harinxmakanaal zijn al
geplaatst. In oktober gaan we verder
met graven.

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.

OP DE MAQUETTE (INZET) ZIET U DE
TOEKOMSTIGE SITUATIE.

