
December vorige jaar sloten we 
het project Westelijke invalsweg af 
met een feestelijke opening. Daar-
mee is een intensieve periode van 
bouwen afgerond, binnen de ge-
plande tijd. Vanuit onze rol als op-
drachtgever kunnen we terugkijken 
op een constructieve samen  wer - 
k ing met aannemer DVJ, die er  
alles aan heeft gedaan om het pro-
ject succesvol te laten verlopen. 

Daarbij is het hele project uitge-
voerd met minimale verkeersstrem-
mingen. Gedurende het project 
hebben we commitment en mede-
werking gekregen van de omlig-
gende bedrijven.  

De westelijke invalsweg is in twee 
fases aangelegd: fase 1 inclusief 
het Margaretha Zelle akwadukt is 
sinds december 2014 in gebruik. 

Daarmee werd het wachten voor de 
Zwettebrug verleden tijd. In juli 
2015 startte aannemer DVJ (De 
Vries Joure) met fase 2: de herin
richting van de Snekertrekweg, de 
Marshallweg en de aansluiting op 
het Stephensonviaduct. Beide fases 
resulteerden in een directe aanslui
ting op de stadsring en een hoog
waardige invalsweg voor de stad. 

DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN  
VAN HET PROJECT. WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL
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Westelijk Invalsweg is klaar!



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

Is het project helemaal klaar?
Voor de weggebruikers is het project 
wel klaar! Voor ons als opdracht
gever zijn er nog restpunten om op 
te lossen. We gaan nog groen aan
planten en de definitieve beweg
wijzering plaatsen. Dit doen we naar 
verwachting in maartapril. Daar
naast zetten we de komende maan
den nog de puntjes op de i wat be
treft de afwerking. 

Wat vinden de weggebruikers 
van de verandering?
We krijgen positieve reacties over 
de directe aansluiting op de stads
ring van het autoverkeer. Het ver
keer kan met name in de spitsperi
ode sneller de stad in en uitkomen.
Fietsers moeten aan de nieuwe op
lossing wennen. In de nieuwe situ
atie fietst men via een lus en een 
nieuwe onderdoorgang over het via
duct. Om de route te verduidelijken  
komen er extra fietsbewegwijzering 
en verlichting in de leuningen die 
langs de fietslus lopen. 

Opening en kunstwerken
In december is de feestelijke ope
ning gevierd. Wethouder Friso 
Douwstra opende de aansluiting 
van de Marshallweg op het  
Stephensonviaduct door een lint 
door te knippen. Op 24 januari ont
hulden wethouder Sjoerd Feitsma 
(Cultuur) en kunstenaar Frank  
Havermans het kunstwerk op het 
Stephenson viaduct.  Het lichtbaken 
van de sculptuur herinnert aan de 

eerste mijnlamp, ontwikkeld door 
George Stephenson, een beroemde 
Engelse ingenieur in de eerste helft 
van de 19e eeuw, wiens naam het 
viaduct draagt. Het kunstwerk is de 
laatste in de serie van drie op de 
westelijke invalsweg.

Laatste Nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief van het 
project Westelijk Invalsweg. Het 
project is op een paar puntjes na 
afgerond. Heel erg bedankt voor uw 
betrokkenheid tijdens de bouw
activiteiten, het meedenken en uw 
kritische blik. Het hield ons allen 
scherp. 

Vragen
Voor vragen over deze brief en  
de laatste werkzaamheden kunt  
u contact opnemen met Sjoerd 
Veenstra, toezichthouder van de  
gemeente Leeuwarden, telefoon 
(058) 233 8951.


