
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

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.

Provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en 

Rijkswaterstaat werkten de afgelopen 10 jaar onder 

de naam Leeuwarden Vrij-Baan samen aan de 

bereikbaarheid van de stad en de regio. Een prachtige 

reeks van bijna 40 grote en kleine projecten is 

afgerond. Een programma van in totaal 750 miljoen 

euro. Fryslân en Leeuwarden zijn nu en in de 

toekomst voor iedereen beter bereikbaar. Het is 

klaar! Leeuwarden Vrij-Baan is definitief afgesloten. 

Wat heeft het opgeleverd? 

Een prachtige stad en omgeving, goed bereikbaar 

door de aanleg van de Haak, nieuwe en heringerichte 

invalswegen, vaarwegen, spooronderdoorgangen, 

fietspaden, aquaducten, bruggen, rotondes, tunnels, 

parkeergarages en fietsenstallingen. Duizenden 

medewerkers werkten mee aan dit prachtige 

resultaat: aannemers, toeleveranciers, onderaan-

nemers, uitvoerders, opdrachtgevers enzovoort.  

Leeuwarden mag er met recht trots op zijn om de 

bezoekers en reizigers van en naar de stad op deze 

wijze te kunnen verwelkomen.

Laatste werkzaamheden 

Enkele projecten zijn nog niet helemaal afgerond. 

Denk bijvoorbeeld aan de reling rondom de turbo-

rotonde Europaplein, de spooronderdoorgangen bij 

Werpsterhoeke, de herinrichting van Deinum-Marsum, 

de aanleg van zonneparken en de bouw van de 

parkeergarage Revius. Deze bouwwerkzaamheden 

zijn voortaan te volgen via de communicatie van 

provincie Fryslân of ‘Wij werken aan’ van gemeente 

Leeuwarden. Kijk hiernaast voor de resultaten in 

beeld van een groot aantal projecten. Alle projecten 

zijn te vinden op www.vrij-baan.nl.

Samen bouwen 

Er is hard gewerkt in en rond de stad. Fietsend, 

met de auto, het openbaar vervoer of varend; je 

kwam vroeg of laat werkzaamheden tegen. Dan 

was het even wennen omdat het net even anders 

fietste, reed of liep. Er is naar gestreefd dat 

verkeer en vooral ook omwonenden zo weinig 

mogelijk hinder van de werkzaamheden hadden, 

maar bouwen volledig zonder overlast gaat niet. 

Inwoners van de gemeente Leeuwarden en reizigers 

van en naar de stad: Bedankt voor uw betrokken-

heid en geduld tijdens de bouwwerk zaamheden. Uw 

inbreng, complimenten en kritische signalen hiel-

den ons scherp. Uw betrokken heid hebben we zeer 

gewaardeerd. We bouwden op die manier samen. 

We mogen met zijn allen trots zijn op het resultaat. 

Bedankt!!
De medewerkers van Leeuwarden Vrij-Baan!

Werk Slim, Reis Slim gaat door
Werk Slim, Reis Slim (WSRS) is het onderdeel 

mobiliteitsmanagement binnen Leeuwarden Vrij-Baan 

en werkt ook aan de bereikbaarheid van Leeuwarden; 

minder, anders óf op andere tijden reizen verlaagt het 

aantal autokilometers en verbetert de bereikbaarheid 

van Leeuwarden. Overheid en bedrijfsleven wilden 

samen zorgen voor 875 spitsmijdingen (december 

2017) door slimmer te werken en te reizen:  het 

dubbele aantal van 1700 spitsmijdingen per dag is 

gerealiseerd. WSRS gaat de komende vier jaar door 

met als doel naast de verbetering van bereikbaar-

heid ook duurzame mobiliteit te laten toenemen. Per 

1 augustus 2018 krijgt dit project een eigen website: 

www.werkslimreisslim.nl

2 Speerpunt Duurzaamheid

Leeuwarden Vrij-Baan richtte zich op slim bouwen en 

slim plannen. Daarbij speelde duurzaamheid een 

belangrijke rol. De uitvoerder bekeek hoe slim hij kon 

omgaan met materiaalgebruik zoals licht, scheiden 

zout- en zoetwater, asfalt, landschappelijke 

inpassing, planning en andere aspecten. De 

opdrachtnemer werd vervolgens uitgedaagd om 

hiermee aan de slag te gaan. 

3 Speerpunt Social Return

Leeuwarden Vrij-Baan maakte afspraken voor werk-

gelegenheid en bood werkervaringsplaatsen onder 

de naam Social Return. Leveranciers werden 

beoordeeld   mede op de manier waarop ze invulling 

gaven aan Social Return. Dat kon in de vorm van een 

baan, tijdelijk werk, (leer) werkplekken of een training 

voor mensen die zonder werk zijn of onvoldoende 

startkwalificaties hebben. Het doel was: investering 

levert ook werk gelegenheid op en biedt 

werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld: inzet 

verkeersregelaars tijdens de her inrichting 

van het stationsgebied.

4 Speerpunt Gebiedsontwikkeling

Leeuwarden Vrij-Baan zorgde niet alleen voor 

ver keers veilige wegen en goede doorstroming, 

maar pakte ook kansen om bijvoorbeeld het 

gebied rond De Haak om Leeuwarden er nog 

mooier uit te laten zien. Deze gebieds-

ontwikkeling gebeurde samen met de omliggende 

Leeuwarden Vrij-Baan was meer dan de aanleg van 

wegen, fietsroutes, vaarwegen en parkeergelegenheid. 

Naast bouwprojecten waren er vijf speerpunten die 

een grote rol speelden: onderwijs, duurzaamheid, 

social return, gebiedsontwikkeling en kunst.

1 Speerpunt Onderwijs

Leeuwarden Vrij-Baan betrok onderwijs bij de 

projecten als uiting van maatschappelijke be-

trokkenheid. Onderwijsinstellingen, de overheden en 

aannemers hadden regelmatig overleg en gaven aan 

veel te leren van elkaars wensen en mogelijkheden. 

Meerdere opdrachten zijn uitgevoerd: groenplannen, 

3D visualisaties en films, stageplaatsen, directe 

participatie bij de projecten, constructieberekeningen, 

uitvoering van enquêtes, maquettes bouwen en er is 

een lespakket samengesteld voor het basisonderwijs. 

Girlsday kwam elk jaar terug en studenten kregen 

rondleidingen. 

Niet alleen het programma Leeuwarden Vrij-Baan is 

afgesloten, we zwaaiden ook de trots van Leeuwarden 

Vrij-Baan uit. De leeuw was de afgelopen jaren 

betrokken bij alle projecten. Je zag hem bij openingen, 

onthullingen, publieksacties. Hij was er voor jong en 

oud. Hij vierde kort geleden zijn laatste werkdag voor 

Leeuwarden Vrij-Baan, bij de afronding van project 

Drachtsterweg en afsluiting Leeuwarden Vrij-Baan. 

Daar vierde hij feest met kinderen en omwonenden. 

Nu geniet de leeuw zijn welverdiende pensioen bij 

Fier! Dag leeuw, bedankt!!!

gemeenten en betrokken dorpen. Het project 

Herinrichting Deinum – Boksum is daar een voorbeeld 

van. Het is een samenwerkingsproject tussen de 

provincie Fryslân en de gemeente Menameradiel (nu 

Waadhoeke). Andere voorbeelden zijn de sluis en de 

doorvaarbare duikers bij Marsum.

5 Speerpunt Kunst

Gemeente Leeuwarden stelde samen met 

Keunstwurk een Masterplan Kunst op. De ambitie 

was de toe gangspoorten tot de stad te markeren en 

accen tueren met kunstwerken. Er zijn voor de 

invalswegen (radialen) en de stadsring 11 

kunstwerken ontworpen. Per radiaal gaf één 

kunstenaar de kunstwerken vorm; dit heeft geleid tot 

eenheid en versterkt de relatie tussen de stad en het 

buitengebied. 

Kunstroute Leeuwarden Vrij-Baan 

voor fietsers en wandelaars

Ter gelegenheid van de afsluiting van Leeuwarden 

Vrij-Baan is er voor fietsers en 

wandelaars een unieke kunstroute 

Leeuwarden Vrij-Baan gemaakt langs 

de 11 kleurrijke kunstwerken. Bij 

ieder kunstwerk staat korte 

informatie over het werk en de 

kunstenaar. Met de bijbehorende 

QR code is aanvullende informatie 

te vinden. Kijk voor meer infor-

matie op  www.vrij-baan.nl.

Leeuwarden Vrij-Baan is klaar, 
een overzicht

Vijf Speerpunten

Kunstroute 

voor fietsers 

en wandelaars

Start en Finish

Stephensonviaduct

Sylsterrak

Fietstunnels van het 

Europaplein

Kunst langs de weg in 

Leeuwarden 

Stationsgebied

Kunst langs de wegen

De kunstroute Leeuwarden Vrij-Baan voert langs 

kunstwerken op de nieuwe en heringerichte 

invalswegen van Leeuwarden die niet alleen  

de uitstraling van de stad en de regio  

veranderden, maar ook de identiteit.  Deze 

beeldende kunst draagt bij aan de kwaliteit  

van de openbare ruimte. Het levert verfraaiing, 

herkenning en identificatie op van de 

stedenbouwkundige structuur van Leeuwarden. 

Kunst was daarom een speerpunt van 

Leeuwarden Vrij-Baan.

 
Leeuwarden Vrij-Baan

Provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden 

en Rijkswaterstaat bouwden samen aan de 

bereikbaarheid van de regio onder de naam 

Leeuwarden Vrij-Baan. Daarbij gaat het om 

bereikbaarheid, verbinding, duurzaamheid 

en de manier waarop we werken en reizen. 

Leeuwarden Vrij-Baan staat voor betere 

bereikbaarheid van Leeuwarden en de regio. 

Niet alleen met de auto, maar ook met de 

fiets, het openbaar vervoer en over het water.  

Deze kaart voert u langs de kleurrijke kunst-

werken die voor de projecten van Leeuwarden 

Vrij-Baan zijn ontworpen.
Kunstenaar(s): Frank Havermans

Techniek:  
Staal

Jaar: 
2018

 
Frank Havermans heeft in zijn ontwerp rekening 

gehouden met het industriële karakter van het 

omliggende gebied. Hij heeft daarom gekeken 

naar de technische tekeningen van de brug. In 

het ontwerpproces heeft hij letterlijk onderdelen 

uit deze tekeningen geïsoleerd en is deze 

gaan uitwerken. Het uiteindelijke ontwerp 

verbeeldt het industriële karakter van het 

gebied door middel van strakke lijnen en 

zichtbare verbindingen van de onderdelen. 

Het lichtbaken van de sculptuur herinnert aan 

de eerste mijnlamp, ontwikkeld door George 

Stephenson, wiens naam het viaduct draagt.

Kunstenaar(s): Frank Havermans en  

 

Karin van Pinxteren

Titel: 
Onder H-21

Techniek:  
Keramiek

Jaar: 
2015

 
De morse typologie vanuit het Margaretha Zelle 

akwadukt is doorgezet in het ontwerp voor de 

fiets-/ vaaronderdoorgang Sylsterrak. De methode 

is hier een zin waarin letters van de woorden in 

morsecode onder elkaar staan. Elk woord vormt 

daardoor een eigen figuur. De zin luidt: ‘Onder het 

oog van de dageraad’. Het is de betekenis in het 

Maleis van de naam Mata Hari en vrij aangepast 

door de toevoeging van het woord ‘onder’: onder 

een onderdoorgang en onder het oog van de 

dageraad. 

Het is een kunstwerk dat in eerste instantie een 

technische notitie, vrij geïnterpreteerd, als basis 

heeft en in tweede instantie verbeelding oproept; 

bijvoorbeeld een formatie boten zoals getekend 

in plattegronden, muziek notities, drijvers, water-

lelies. 

Kunstenaar(s): Koen Taselaar

Titel: 
Infinite Wave

Techniek:  
Keramiek op beton

Jaar: 
2017

 
Voor de drie fietstunnels van het Europaplein 

ontwierp Koen Taselaar de ‘Infinite Wave’. Het idee 

achter dit kunstwerk is een golf. Door de tegels 

in verschillende kleuren en richtingen te plaatsen 

ontstaat een abstract patroon van veraf. Zodra je 

dicht op het werk staat en kijkt, o
ntstaan soms 

herkenbare vormen, zoals: pingpongbatjes, vazen, 

golven en soms bijna mensfiguren. Koninklijke 

Tichelaar uit Makkum produceerde de tegels voor 

het kunstwerk, dat in keramiek is uitgevoerd.

Kunstenaar(s): Jaume Plensa (Spanje)

Titel: 
Fontein ‘Love’

Techniek:  
Kunsthars met marmer

Jaar: 
2017

 
In deze heldere, richtinggevende entree voor 

reizigers in en naar de stad is Plensa’s fontein 

‘Love’ een onontkoombare blikvanger. De fontein 

bestaat uit twee 7 meter hoge, witte hoofden van 

een jongen en een meisje die op een ovaalvormig 

zwart plateau staan. Hun gezichten zijn naar elkaar 

toegewend maar hun ogen zijn gesloten. Beider 

gezichtsuitdrukking is sereen, bijna meditatief. 

‘Ze dromen’, zegt Plensa, ‘voor kinderen is de 

toekomst een droom vol beloftes.’ Om de twee 

kinderhoofden heen hangt een 2 meter hoge 

mistwolk waar de bezoeker in rond kan dwalen. 

Plensa kreeg zijn inspiratie voor de mistfontein 

toen hij ’s morgens vroeg de nevel boven de 

Friese velden zag. ‘In Friesland’, zei hij, ‘komt het 

water uit de grond.’ Het gebied rondom de fontein 

nodigt uit tot rustig genieten van het stadsperk 

met z’n bloemen en oude bomen om vervolgens 

de mooie stad Leeuwarden in te lopen.  Voor de 

gezichten van de jongen en het meisje heeft de 

kunstenaar twee kinderen uit Catalonië gekozen. 

Hun namen zijn niet bekend.

Stationsgebied

1

3

Stephensonviaduct

Margaretha Zelle 

Akwadukt

Kunstenaar(s): Frank Havermans en  

 

Karin van Pinxteren

Titel: 
H-21

Techniek:  
Keramiek

Jaar: 
2015

 
Gekozen is om de mythe van Mata Hari op te 

voeren en in het motief van de betegeling 

haar codenaam te plaatsen in opgedeelde 

morsetekens, haar merknaam te versleutelen 

in het ontwerp dat haar spionagenaam H-21 

draagt. De letters worden over de 106 vakken 

verdeeld, een aantal vakken samen vormen een 

letter, over de gehele lengte staat drie keer MATA 

HARI. De kleur van de tegels is afgeleid van het 

ontwerp van het kunstwerk voor het Stephenson 

viaduct waarin het gele licht de essentie is.  

Door deze basis van licht in het kunstwerk is een 

mooie sprong te maken naar de naam van het 

Margaretha Zelle akwadukt. Margaretha Zelle is de 

meisjesnaam van Mata Hari, dat Maleis is voor 

‘oog van de dageraad’ oftewel de zon, die ook 

lichtbron is (zie foto voorkant).

2

Sylsterrak

4

Europaplein

Oostergoplein

Fietsonderdoorgang 

Jabikswoude

Fiets- en vaaronder-

doorgang Alddjip

Kunstenaar(s): Maarten de Reus

Titel: 
Time Tunnel

Techniek:  
Staal

Jaar: 
2012

 
Dit kunstwerk bestaat uit drie aparte constructies, 

die enkele meters van elkaar verwijderd staan. Van 

de voorkant gezien zijn het vreemde rechthoekige 

vormen bestaand uit ranke, stalen palen.

 Vanaf de zijkant bekeken zijn het constructivistisc
he 

vormen. Alleen als je er op een bepaalde manier 

naartoe rijdt, schuiven de constructies achter 

elkaar en vormen ze een geheel. De vormen van 

de constructies heeft de kunstenaar afgeleid van 

oude kaarten van Leeuwarden: “Ik heb er kaarten 

geselecteerd die terug gingen tot 1200, toen de 

stad niet meer was dan een nederzetting. Als je 

de kaarten over elkaar heen legt krijg je een helder 

beeld hoe Leeuwarden schoksgewijs groeide en 

vooral in de 20e eeuw een geweldige aanwas 

heeft gekend.” 

Een ander uitgangspunt van De Reus was 

een navigatiesysteem en onze groeiende 

afhankelijkheid van en afstandelijkheid door 

schermen. Hij laat met het kunstwerk het abstracte 

van de snelweg overgaan naar werkelijkheid. Het 

beeld van de stad heet je welkom in de stad waar 

je net bent aangekomen.

Kunstenaar(s): Maarten de Reus

Techniek:  
Keramiek op beton

Jaar: 
2017

 
Dit werk gaat over de directe werking van de 

zonnestraling en accelereert en versterkt een 

bestaand en lokaal waarneembaar fenomeen. 

De zon is een permanente kernexplosie die 

een geweldige hoeveelheid straling en deeltjes 

met een kosmische vaart onze kant op slingert.  

Het gevolg hiervan is dat kleuren verbleken, de  

huid van dingen pelt af, alles verliest zijn patina  

in de zon, uiteindelijk is niets van wat wij doen 

immuun voor de eroderende werking van de 

zonnestraling.

Het ontwerp voor het tegelwerk in Jabikswoude 

stelt dit onbedoelde effect van de zon centraal. Dit 

tegelpatroon wordt steeds feller en verzadigder 

van kleur onder de overspanning, en wordt steeds 

schraler van toon buiten de overspanningen. 

Uiteindelijk bestaan de tegels in de steeds kleiner 

wordende tegelvlakken nog slechts uit tinten die 

vlakbij de kleur van het beton liggen.

Kunstenaar(s): Maarten de Reus

Techniek:  
Keramiek op beton

Jaar: 
2014

 
In Techum is er sprake van een beeld-

tautologie: de kunst geeft blijk van en versterkt 

wat er zich (ongemerkt) voordoet. 

In dit geval gaat het om abstraheringen van 

spiegelingen: van de zon in het water, en 

soms van het water op de onderkant van de 

brug. Als uitgangspunt is er een foto van een 

typische ‘water-reflectie’ genomen. Deze is 

vervolgens zwaar gepixeld. En op basis van 

deze pixels is een tegelpatroon vastgesteld, 

en is de kleurstelling bepaald. Sommige 

tegels zijn erg mat, andere sterk glimmend. 

Zo ontstaat een rijk geschakeerd glinstering-

patroon dat ‘s ochtends en ‘s avonds door de 

zon schuin wordt aangelicht. 
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7

Oostergoplein

Jabikswoude

Alddjip

Kunstenaar(s): Maarten de Reus

Techniek:  
Keramiek op beton

Jaar: 
2014

 
De onderdoorgang van Werpsterdyk is een 

lange onderdoorgang waarvan de betonnen 

wanden gedeeltelijk van tegels zijn voorzien. Het 

tegelwerk is, net als in Techum, ontleend aan 

een ter plekke aanwezig visueel gegeven; beton. 

Beton geeft op den duur altijd vochtstrepen. 

De Reus: “Iedereen weet dat, je ziet het overal. 

Toch doet men bij het ontwerpen vaak of dat 

nooit zal gebeuren. Dit onbedoelde bijeffect van 

onbehandeld beton in de buitenlucht wordt door 

mij versterkt en ‘gevierd’.” Onder de viaducten 

wordt het nagebootst, in glanzende tegels van 

schitterende kleuren groen. Zo krijg je op den 

duur de natuurlijke betonverkleuringen naast de 

versterkte variant van Maarten de Reus. Deze 

versterken elkaar.

8

Fietstunnels 

Werpsterdyk

Werpsterdyk

AKunstroute 

Leeuwarden 

Vrij-Baan

Voor fietsers en wandelaars

M
argaretha Zella Akw

adukt

Deze wandel- en fietsroute is 

een uitgave ter gelegenheid van 

de afsluiting van het programma 

Leeuwarden Vrij-Baan, 

2010 - 2018.

www.vrij-baan.nl

De leeuw met pensioen

Busroute Station - Kenniscampus Tesselschadestraat Parkeergarage Zaailand Margaretha Zelle Akwadukt Sloepenroute de Aldlânsfeart Zonneparken

Valeriusstraat Harlingertrekweg Parkeergarage Oosterstraat

Oostergoplein

Spoorbrug Leeuwarden - Zwolle

Herinrichting Deinum - Boksum

Fietsverbinding Warten - Zuiderburen

Onderdoorgangen Werpsterhoeke

Extra sneltreinen Groningen en Zwolle

Park & Bike Werk Slim, Reis Slim

Herinrichting Europaplein Herinrichting stationsgebied Overijsselselaan

Julianalaan

Deinummerrak

Vaarweg Marsum

Noordwestelijke invalsweg

Herinrichting Ritsumasyl

Zwettehaven en Kalkhaven baggeren

Heliconweg Uitbreiding fietsenstalling station Drachtsterweg

Van Loonstraat

Stephensonviaduct en Westelijke invalsweg

Van Harinxmakanaal opwaarderen

Noordwesttangent

Sloop Zwettebrug

Fietsenstalling St. Jacobsstraat en Zaailand


