
Leeuwarden Vrij-Baan

Zo maken we Fryslân beter 
bereikbaar
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Bedankt voor uw begrip 
Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden werken samen aan 
de bereikbaarheid van Leeuwarden en de provincie. Dat doen we onder de naam 
Leeuwarden Vrij-Baan. Een groot en meerjarig infraprogramma met ongeveer  
veertig projecten. Dat is nodig voor nu en voor de toekomst. Daarmee benutten we  
sociale en economische kansen voor de verdere ontwikkeling van Fryslân en in het  
bijzonder van Leeuwarden. Het programma gaat in totaal over 750 miljoen euro.  

Als u richting Leeuwarden komt, krijgt u tot 2020 te maken met ‘werk in uitvoering’  
op uw route. Of u nu fietsend, met de auto, met het openbaar vervoer of varend onze 
hoofdstad bereikt, vroeg of laat komt u werkzaamheden tegen. 

De Haak om Leeuwarden is het grootste project van Leeuwarden Vrij-Baan. De Haak en 
de Westelijke invalsweg zijn 18 december 2014 gelijktijdig opengesteld, een belangrijke 
mijlpaal. Sindsdien rijdt het écht anders. Er moet de komende jaren nog veel gebeuren 
in en om de stad. Plan daarom uw reis van tevoren en volg www.vrij-baan.nl voor het 
laatste nieuws.

De komende jaren wordt de laatste fase van de Westelijke invalsweg, de Drachtsterweg, 
het Europaplein, de Julianalaan en Valeriusstraat nog aangelegd of aangepakt. 

Waar gewerkt wordt ontstaat overlast. Samen proberen wij er voor te zorgen dat u zoveel 
mogelijk kunt doorrijden, ook tijdens de werkzaamheden, om de overlast te beperken. 
We bedanken u voor uw begrip en laten vol trots zien waar we samen aan werken.

@vrijbaan
      
www.facebook.com/leeuwardenvrijbaan 
 
www.vrij-baan.nl
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Tesselschadestraat
Start: 2013

Klaar: 2014

De Tesselschadestraat richten we opnieuw in. Groener, veiliger voor fietsers en met
respect voor zowel de ondernemers als de particuliere bewoners. Samen met hen is,
tijdens diverse informatieavonden, bedacht hoe het zou moeten. In het ontwerp ligt
de nadruk op de stedenbouwkundige kwaliteit. Natuurlijk is het ook verkeerskundig
helemaal in orde. April 2014 ging de schop in de grond. Eind 2014 opende wethouder 
Thea Koster de ‘nieuwe’ Tesselschadestraat. Inmiddels zijn de werkzaamheden op de 
Tesselschadestraat afgerond. 
 

De uitgangspunten zijn:
- Asymmetrisch profiel
- Gescheiden, vrij liggende fietspaden
- 2 rijstroken
- Brede berm met bomen aan de Noordzijde

Ondertussen zijn we ook met de werkzaamheden in de van der Nootstraat, 
Reviusstraat en Harlingertrekweg gestart. Deze werkzaamheden worden in  
fasen uitgevoerd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

1
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Parkeergarage Revius
Start: 2014

Klaar: 2016

In 2010 nam de gemeenteraad het besluit om een parkeergarage te bouwen op de
Tesselschadestraat, bij het huidige tankstation. Er werd een ontwerp gemaakt voor
minimaal 400 parkeerplaatsen. In juni 2014 brak het college van burgemeester en
wethouders de aanbestedingsprocedure af toen bleek dat de bouw niet meer binnen
de financiële kaders zou vallen. Een moment voor een pas op de plaats.

Het afbreken van de aanbesteding van parkeergarage Revius voor de zomer, gaf de 
gemeente de tijd om de uitgangspunten die in 2010 ten grondslag lagen aan het 
realisatiebesluit tegen het licht te houden. Er is geconcludeerd dat de omstandig  - 
heden zijn gewijzigd. De kantorenmarkt en de daarmee samenhangende ontwikkeling 
van de parkeervraag in het gebied zijn veranderd. De ambitie voor de omgeving 
Tesselschadestraat als hoogwaardige gemengde ontwikkel- en kantorenlocatie in de 
stad, blijft overeind. Maar de realisatie verloopt trager. Uit analyse is gebleken dat in  
de huidige omstandigheden de bouw van de oorspronkelijk ontworpen parkeergarage,  
met 400 plaatsen en een geïntegreerd benzinestation, te grote financiële risico’s met 
zich mee zou brengen. De gemeente  onderzoekt of het mogelijk is om een kleinere en 
slimmer vormgegeven parkeergarage te realiseren met circa 260 plaatsen. Een garage 
die in de toekomst uit te breiden is, losgekoppeld van het tankstation, passend in het 
bestemmingsplan en met de kwaliteit die past in het gebied. 

2
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Heliconweg 
Klaar: 2010

De Heliconweg, is onderdeel van de stadsring. We hebben deze opnieuw ingericht.  
Het is het voorbeeld voor andere delen van de stadsring, zoals de Valeriusstraat en  
de Juliana laan. De groene middenberm, de twee rijstroken, duurzame LEDverlichting 
en de hagen vormen de nieuwe Heliconweg. Autobestuurders parkeren hun auto op de 
rode parallelweg en zijn hier ‘te gast’, fietsers hebben hier vrij baan.

Valeriusstraat
Start: 2016

Klaar: 2016

De Valeriusstraat wordt anders ingericht. De Heliconweg, ook onderdeel van de  
stadsring, dient daarbij als voorbeeld. Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht 
of de uitvoering van de Valeriusstraat eerder plaats kan vinden dan in 2017. Nadat de 
gemeenteraad in juni 2014 een positief besluit heeft genomen over de reconstructie 
van het Europaplein, hebben we de planning van beide projecten op elkaar af kunnen 
stemmen en gaan we volgend jaar starten met de uitvoering van de Valeriusstraat. 
Door de nieuwe inrichting van de straat gaan automobilisten rustiger te rijden. 
Daardoor neemt de veiligheid toe. De nutsbedrijven starten met hun werkzaamheden 
rond de zomer 2015. De werkzaamheden vinden met name in het trottoir plaats en 
in een gedeelte van de parallelweg. Helaas moesten daarom de bomen wijken. Als de 
nutsbedrijven in december 2015 klaar zijn, starten wij in het voorjaar van 2016 met de 
reconstructie van de Valeriusstraat. Deze werkzaamheden lopen tot eind 2016.

3
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Europaplein
Start: 2016

Klaar: 2017

Op 30 juni 2014 nam de gemeenteraad een definitief besluit over de toekomst van 
het Europaplein; het wordt een turborotonde met drie fietstunnels. Daarmee komt een 
einde aan een lange periode van wikken en wegen. De turborotonde zorgt voor een 
goede doorstroming van het autoverkeer, waarbij de auto’s genoodzaakt zijn langzamer 
te rijden. De fietsers worden gescheiden van de automobilisten; ze zullen in fietstunnels 
onder de weg door gaan. Voor fietsers betekent dit een veel veiligere situatie.  
Fietsers en voetgangers kunnen door de tunnels heen kijken en de tunnels worden 
goed verlicht. Naar verwachting start de bouw begin 2016. 

Voordat een aannemer boven de grond aan het werk kan, moet er van alles onder de 
grond gebeuren. Kabels en leidingen moeten verlegd worden en er worden nieuwe 
leidingen gelegd. In een register (KLIC en WION register) wordt bijgehouden welke 
kabels en leidingen waar onder de grond liggen. Het is een omvangrijk werk waarmee 
Liander, UPC – particuliere markt , UPC business – zakelijke markt, Enexis, Vitens, KPN, 
Eurofiber, Reggefiber, Leeuwarder Stadsringen en Wetterskip Fryslân halverwege 2015 
zullen beginnen. 
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Noordwestelijke 
invalsweg
Start:  oktober 2013

Klaar: december 2014

Ter hoogte van het Business park Leeuwarden (wijk Westeinde) gaat de bestaande 
Harlingerstraatweg (N383) over in de Noordwestelijke invalsweg. De Noordwestelijke 
invalsweg sluit dan rechtstreeks aan op de Haak om Leeuwarden. 

Noordwesttangent
Klaar: november 2013

De Noordwesttangent is de nieuwe verbindingsweg tussen de provinciale  
wegen N357 bij Stiens en de N383 tussen Marsum en Berltsum.

Met de N383 sluit Noordwest-Fryslân direct aan op de rijksweg A31  
(Leeuwarden-Harlingen) en via de Haak om Leeuwarden wordt ook de  
rijksweg A32 (Leeuwarden-Heerenveen) eenvoudig en vlot bereikt. 

6
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Westelijke invalsweg
De Westelijke invalsweg wordt als het ware de nieuwe entree naar het centrum,  
een voordeur naar de stad. De weg ontsluit het westelijk deel van de binnenstad,  
het stationsgebied, het Tesselschadegebied, het WTC-gebied, bedrijventerrein 
Leeuwarden-West en bedrijventerreinen Newtonpark. Vanaf de Haak om Leeuwarden 
sluit de Westelijke invalsweg aan op het Stephensonviaduct. 

Het project Westelijke invalsweg bestaat uit drie delen:  
• Spooronderdoorgangen Westelijke invalsweg: 
 Start: september 2012. Klaar: eind 2014
• Aquaduct Westelijke invalsweg: 
 Start: september 2012. Klaar: eind 2014
• Aansluiting vanaf aquaduct tot en met het viaduct De Zwette:
 Start: mei 2014. Klaar: eind 2014
• Aansluiting Stephensonviaduct:  in voorbereidende fase.

8
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De Haak om Leeuwarden
Start: 2012

Klaar: 18 december 2014

Sinds 18 december 2014 is het nieuwe stuk van de N31, beter bekend als de Haak om 
Leeuwarden, in gebruik genomen. Dit nieuwe stuk rijksweg verbindt de A32 bij Wirdum 
met de A31 bij Marsum. De weg leidt het doorgaande verkeer vlot en veilig om 
Leeuwarden heen. Via nieuwe invalswegen - Noordwestelijke invalsweg en Westelijke 
invalsweg – biedt de Haak ook een makkelijke  route stad in en stad uit. Zeker als 
straks in 2018 alle aansluitende werkzaamheden in Leeuwarden zelf ook klaar zijn. 
Denk hierbij aan het Europaplein en de tweede fase Westelijke invalsweg/
Stephensonviaduct.

9
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Station Werpsterhoeke
Start: 2015 

Klaar: 2016 onderdoorgangen klaar, na 2018 volgt het station

Het project omvat de aanleg van een station en van twee onderdoorgangen (één voor 
fietsers en voetgangers en één voor snelverkeer) ter hoogte van Leeuwarden - Werpsterhoek. 
Het station en de onderdoorgangen maken deel uit van de gebiedsontwikkeling 
Leeuwarden Zuidwest. Het station komt aan het bestaande spoor tussen Leeuwarden 
en Heerenveen, ter hoogte van de Werpsterhoek. 

Onderdoorgangen 
Het project wordt in fases uitgevoerd. De eerste fase, de bouw van de twee onderdoor-
gangen, start in 2015. Na 2018 volgt het station (fase 2). De onderdoorgang voor 
fietsers en voetgangers biedt dan toegang tot de perrons. De onderdoorgangen dragen 
tevens bij aan de noodzakelijke verbetering van de spoorveiligheid als er vanaf 2017 
vier treinen per uur gaan rijden tussen Leeuwarden en Meppel. 

Landschappelijke inpassing
Precies op het punt waar het spoor de oude dijk van de voormalige Middelzee door-
kruist komt de onderdoorgang voor fietsers. In een samenspel tussen architect en  
het kwaliteitsteam Leeuwarden-Zuidwest (deze is samengesteld uit medewerkers  
van Rijk, provincie en gemeenten en adviseert onafhankelijk over ruimtelijke kwaliteit 
en architectuur) is een schetsontwerp tot stand gekomen dat de oude dijk en het 
functionele gebruik van het fietspad combineert. Beide onderdoorgangen krijgen 
groene taluds.

10
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Overijsselselaan
Start: Zomer 2011

Klaar: 2014

Op 6 oktober openden wethouder Thea Koster en directeur Rijkswaterstaat Els van Grol 
de nieuwe Overijsselselaan. De Overijsselselaan vervangt de Overijsselseweg en vormt 
de verbinding tussen de Haak om Leeuwarden en de Van Harinxmabrug bij Goutum.  
De Overijsselselaan is een 50 km weg geworden. 

Na de opening van de Haak om Leeuwarden in december 2014 rijdt het verkeer aan  
de oostkant Leeuwarden binnen. Het verkeer gaat via de Wâldwei en de Drachtsterweg 
of via de westkant over de Westelijke invalsweg. Verkeer richting Harlingen, Bolsward 
en de Randstad rijdt via de Haak om Leeuwarden. De Overijsselselaan wordt met name 
gebruikt door bewoners van De Zuidlanden, Goutum en het zuiden van de stad.
Het gebruik van de Overijsselselaan door het vrachtverkeer is afgenomen sinds de 
Haak geopend is. Dagelijks rijden 8000 auto’s minder over de Overijsselselaan.  

Ook voor het noordelijke deel van de Overijsselseweg, vanaf de Van Harinxmabrug
tot waar de bebouwing op de Brédyk ophoudt, is een voorlopig ontwerp gemaakt.
De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd. Door deze weg her in te richten, sluit 
deze aan bij de nieuwe Overijsselselaan. Vanaf september gaan we hiermee aan het 
werk. We willen de stad ook tijdens de aanleg goed bereikbaar houden. Naast de  
aanleg van de laan is ook een plan gemaakt voor de entree van Goutum. Bewoners en 
PB hebben hierin meegedacht.

11
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Drachtsterweg en 
omgeving
Start aanpassing Drachtsterweg en bouw aquaduct: 2013

Klaar: begin 2017

In Leeuwarden-Oost werken we aan de Drachtsterweg. Deze wordt ingrijpend veranderd. 
De Drachtsterbrug wordt vervangen door een aquaduct en er komen drie nieuwe auto-
viaducten en een fietsviaduct bij. Richting Hemriksein wordt druk gebouwd aan een 
fiets- en sloepenonderdoorgang ter hoogte van buurtschap Wiarda. In de toekomst 
kunnen sloepen en andere kleine vaartuigen met een hoogte van maximaal 1,50 meter 
vanuit Leeuwarden het buitengebied bereiken en andersom. 

Planning
Eind 2015 is de fiets- en sloepenroute bij Wiarda klaar. In het voorjaar van 2016  
moeten alle werkzaamheden rond de Drachtsterweg klaar zijn. 

12
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Plein
Voordat de schop in de grond ging bij de Drachtsterweg, is eerst het Drachtsterplein 
aangepakt. Deze is omgebouwd tot een compact kruispunt waar auto’s, fietsers en 
voetgangers elkaar niet meer kruisen. Vanaf januari 2013 rijden auto´s over het 
nieuwe Drachtsterplein.

Drachtsterbrug beperkt open
De werkzaamheden aan het aquaduct in de Drachtsterweg zijn niet alleen merkbaar  
voor de omwonenden, het scheepvaartverkeer merkt ook dat er wordt gewerkt.  
Zij moeten rekening houden met een tijdelijke beperkte doorvaarthoogte van 5.20 meter 
bij de Drachtsterbrug. In ieder geval van half september 2015 tot en met half mei 2016.  
De brug gaat in die periode niet meer open, wat weer goed nieuws is voor de 
weggebruikers. 

Duurzaamheid 
Er gaan bijzondere dingen gebeuren op het gebied van duurzaamheid voor de 
Drachtsterweg. Het bestaande asfalt en beton wordt opnieuw gebruikt, maar ook  
het oude brugwachtershuisje krijgt een nieuw doel. Er worden natuurvriendelijke  
oevers aangelegd en er komen zonnepanelen langs de weg. Andere mogelijkheden  
op het gebied van duurzaamheid worden nog verkend.
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13 Oostergoplein
Start: Maart 2010

Klaar: December 2010

Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren is het Oostergoplein aangepast.  
Er is een fiets-voetgangerstunnel aangelegd, de rijstroken van de Aldlânsdyk zijn  
verbreed en de bochten voor het autoverkeer zijn minder scherp gemaakt. De fiets- 
voetgangerstunnel wordt als voorbeeld gezien voor tunnels in de stad. De tunnel  
heeft een groen talud als ntree. Daarnaast is er gebruik gemaakt van basalt  
(de verwijzing naar de Middelsee), een, aluminium railing en daglichtverbinding.

Kunst
Op het plein staat een kunstwerk van Maarten de Reus. Het is de kaart van 
Leeuwarden in 3D.
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Park & Bike locaties 
Start: 2010

Klaar: 2017

Park & Bike Goutum
Gratis parkeren met de auto en kosteloos een fiets lenen met de P&B fietspas?
Dat kan bij de Park & Bike in Goutum. De Park & Bike is onderdeel van ‘Werk Slim,  
Reis Slim’. Medewerkers van 44 Werk Slim, Reis Slim partners uit Leeuwarden  
hebben de mogelijkheid om hun auto op de speciale parkeerplaats bij Goutum te 
parkeren, om vervolgens op de fiets de laatste kilometers naar hun werk te trappen.  
Park & Bike zorgt voor een betere doorstroom van het verkeer en vitale medewerkers. 
In oktober 2014 is Park & Bike Goutum uitgebreid van 30 naar 47 fietskluizen.

Uitbreiding Park & Bike locaties
Werk Slim, Reis Slim realiseert in samenwerking met aangesloten convenantpartners, 
fietskluizen op vier locaties aan de rand van Leeuwarden. In het voorjaar van 2015 
komen er fietsboxen bij het WTC, Wiarda en het Kalverdijkje. Daarnaast is bij 
Hemriksein ruimte gereserveerd voor in totaal 20 fietsen. 

Werk Slim, Reis Slim 
Werk Slim, Reis Slim vertegenwoordigt het onderdeel mobiliteitsmanagement binnen 
Leeuwarden Vrij-Baan. 5% minder auto’s in de spits. Bedrijfsleven en overheid in 
Leeuwarden willen samen de bereikbaarheid van Leeuwarden verbeteren. Om dit te 
realiseren is het stimuleren van o.a. slimmer werken, het gebruik van de (elektrische) 
fiets en het OV essentieel.
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LEEUWARDEN

1  WTC (fietsboxen)
•  Realisering voorjaar  

2015, 10 plaatsen
•  Reservering 2014 - 2017, 

40 plaatsen
• Totaal 50 plaatsen

 2  Kalverdijkje (fietsboxen)
•  Realisering voorjaar  

2015, 10 plaatsen
•   Reservering 2014 - 2017, 

40 plaatsen
• Totaal 50 plaatsen
 
 3  Wiarda (fietsboxen)
•  Realisering voorjaar 2015, 

15 plaatsen
•  Reservering 2014 - 2017, 

15 plaatsen
•  Totaal 30 plaatsen

 4  Hemriksein (fietsboxen)
•  Reservering 2014-2017, 

20 plaatsen
•  Totaal 20 plaatsen
 
 5  Goutum  (fietskluizen)
•  Gerealiseerd
•  Beschikbaar aantal  

fietskluizen 47 plaatsen
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15 Julianalaan
Start 2016

Klaar 2016

De Julianalaan wordt opnieuw ingericht. Het ontwerp van de Heliconweg dient als  
voorbeeld. De Julianalaan is onderdeel van de Stadsring. Uitgangspunten voor de  
aanpak van de Julianalaan:
• Betere doorstroming door het verbeteren van de kruispunten en beperken aantal 

aansluitingen.
• Veilig en leefbaar: smallere rijbanen, middenberm voor betere oversteekbaarheid, 

verminderen sluipverkeer.
• Goede bereikbaarheid van de omliggende wijken.
• Groene, representatieve uitstraling.

De turborotonde met fietstunnel bij de Middelseelaan/Julianalaan is al klaar.  
Het verkeer stroomt beter door en de fietsers kunnen veilig en makkelijk van  
de ene naar de andere wijk.
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Extra Sneltrein 
Groningen - Leeuwarden
Start: 2016

Klaar: De verwachting is dat de trein eind 2018 rijdt

Er komt een extra sneltrein op de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden.  
De provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten Leeuwarden, Groningen en 
Zuidhorn, ProRail en de samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân werken 
samen aan dit project. Er wordt veel gebruik gemaakt van de treinen, met name  
in de spits. Het aantal reizigers is de laatste jaren toegenomen en naar verwachting 
neemt dit aantal, vooral in de sneltrein, alleen maar toe. De treinen worden ook langer. 
Daarom moet het station in Leeuwarden aangepast worden. Station Achter de Hoven 
wordt opgeheven. Op het hele traject worden verschillende veiligheidsmaatregelen 
getroffen. We verbeteren de veiligheid van de spoorwegovergang bij de Schrans.  
Er komt een aparte uitvoegstrook voor auto’s richting de Hollanderdijk. Daarnaast 
kunnen fietsers vanuit het centrum straks eerder afslaan richting de Hollanderdijk.
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Stationsgebied
Start: 2016

Klaar: 2017

Kwaliteitsimpuls door herinrichting stationsgebied Leeuwarden
De omgeving voor het station in Leeuwarden ondergaat de komende jaren een meta-
morfose. De gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, NS en ProRail maakten samen 
een inrichtingsplan voor het gebied voor het station tot aan de binnenstad. 
Met de voorgestelde veranderingen wordt het gebied een hoogwaardige entree van  
de stad en verbetert de functie als hét openbaar vervoer knooppunt in Fryslân.  
Het busstation krijgt een geheel nieuwe lay-out die heel flexibel, overzichtelijk en veilig is. 
Het wordt een gebied dat aantrekkelijk is, logisch is ingedeeld, overzichtelijk, veilig en vrij 
is van obstakels. Aan de noordkant van de Stationsweg ontstaat door de wijziging van 
de verkeersroute een nieuw Stationsplein waar alleen voetgangers en fietsers kunnen 
komen. Hierdoor verandert het gebied van een doorgangsgebied in een gebied waar 
mensen ook rustig kunnen verblijven. Het autoverkeer rijdt in de plannen voortaan met 
een lage snelheid (30 km per uur) rechtdoor langs het Aegongebouw.
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Fietsenstalling
Het is de bedoeling dat treinreizigers en andere bezoekers van het stationsgebied de 
eerste 24 uur hun fiets gratis kunnen stallen. Hiermee is het mogelijk om alle fietsen-
stallingen voor het station op straatniveau te verwijderen. Na de uitbreiding van de 
ondergrondse fietsenstalling is er ruimte voor het stallen van ongeveer 3.000 fietsen.

Eleven Fountains
Om het stationsgebied een eigen en uniek karakter te geven, is in het kader van 
‘Eleven Fountains’ een fontein ontworpen door de bekroonde Spaanse kunstenaar 
Jaume Plensa. Wetsus, internationaal topinstituut voor watertechnologie, is betrokken 
bij de verdere ontwikkeling van de fontein. Eleven Fountains is een van de grote  
projecten van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Planning
Het inrichtingsplan is de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Na de zomer  
start de aanbesteding, zodat we aan het begin van 2016 met de werkzaam heden kun-
nen beginnen. Het is de bedoeling dat de metamorfose van het gebied eind   
2017 compleet is. Dan is het stationsgebied klaar voor Culturele Hoofdstad in  
2018 en de jaren daarna.
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18 Parkeergarage 
Oosterstraat
Start:  2012

Klaar: 2014, daarna begint Elkien met de bouw van de woningen.

De parkeergarage Oosterstraat is op zaterdag 8 november 2014 door wethouder  
Henk Deinum en gedeputeerde Johannes Kramer feestelijk geopend. De parkeergarage 
heeft 256 parkeerplaatsen en wordt op werkdagen gebruikt door de provincie Fryslân. 
Op donderdagavonden, zaterdagen en koopzondagen is de parkeergarage geopend 
voor bezoekers van Leeuwarden. Er is nauw contact met de buurtbewoners omdat we 
letterlijk op hun stoep bouwen. Door hen vooraf goed te informeren weten ze wat hen  
te wachten staat. Elkien bouwt op de parkeergarage stadswoningen en
stadsappartementen.
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Gratis fietsenstallingen 
in de binnenstad
Klaar: 2011

Laat uw fiets of scooter gratis bewaken in de fietsenstallingen van de 
St. Jacobsstraat en Zaailand. U kunt hier ook terecht voor aanvullende  
service, zoals buggyverhuur, een kleine reparatie aan uw fiets, kluisjes  
en een oplaadpunt voor uw elektrische fiets. Er wordt onderzocht hoe de  
gemeente het gebruik van beide fietsenstallingen kan optimaliseren.

Font: Bauhaus93 regular
PMS Leeuwarden: 2995
PMS achtergrond: 296

 www.vrij-baan.nl/fietsenstalling

Op stap?
OOk ’s nachts
stal je je fiets vOOr niets!

 in fietsenstalling Zaailand en st. jacObsstraat

Openingstijden

kluisjes • Kleine reparaties (Zaailand) • Brommerstalling • Oplaadpunt

Ma.  07.30  -  19.00 uur 
Di.  07.30  -  19.00 uur
Wo.  07.30  -  19.00 uur
Do.  07.30  -  06.00 uur
Vrij.  07.30  -  06.00 uur
Za.  07.30  -  06.00 uur
Zo.*  12.00  -  18.00 uur
* koopzondagen
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Speerpunten
Leeuwarden Vrij-Baan is meer dan de aanleg van wegen, fietsroutes, vaarwegen en 
parkeergelegenheid. Naast de ongeveer 40 projecten heeft Leeuwarden Vrij-Baan een 
aantal speerpunten, die voor meerdere projecten gelden. Onderwijs, duurzaamheid, 
social return en kunst zijn de vier speerpunten die een grote rol spelen binnen het 
programma.

Duurzaamheid 
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Tijdens de voorbereidingen op de uitvoering 
van de projecten wordt slim gekeken hoe de uitvoerder kan omgaan met licht, asfalt, 
materiaalgebruik, landschappelijke inpassing en andere aspecten. De opdrachtnemer 
wordt vervolgens uitgedaagd om hiermee aan de slag te gaan. 

Leuke voorbeelden van duurzame oplossingen binnen Leeuwarden Vrij-Baan
• Het oppervlaktewater op en rond het Drachtsterplein wordt afgevoerd via wadi’s.
• Zandtransport Haak Zuid door pijp – heeft 70.000 vrachtwagen kilometers gescheeld 

(alle vrachtwagens achter elkaar een file van Leeuwarden tot Parijs).
• Inzet hybride bouwmachines (o.a. bulldozer, betonmolen), aggregaten deels op 

zonne-energie.
• Zand voor locatie Werpsterhoek is opgespoten via transportleidingen in plaats van 

aanvoer per vrachtauto. Dit bespaart 70.000 autokilometers aan brandstof en CO2-
uitstoot; circa 400 vrachtwagens per dag. 

• Duurzame bouwmethoden: tijdelijke keerwanden van bigbags met zand in plaats van 
stalen damwanden: stapelen is minder (arbeids)intensief dan intrillen en afbranden 
(o.a. Werpsterhoek, viaduct Bredyk).

• Duurzamer asfalt en beton door andere samenstelling: meer bitumen toevoegen in 
asfalt zorgt voor hogere slijtvastheid en daardoor langere levensduur dus minder 
arbeid en materiaal nodig. Betonnen viaducten en tunnels worden zodanig ontworpen 
dat voor de benodigde stevigheid minder wapeningsstaal nodig is. 
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Onderwijs
Leeuwarden Vrij-Baan biedt ruime kansen voor het onderwijs en jonge mensen om  
in contact te komen met (de realisatie van) civiele bouwwerken op papier en in de  
praktijk. Dat kan voor basisschoolleerlingen tot de studenten in het VMBO/HBO/WO.

• Het informeren van jeugd over de projecten en de achtergelegen doelen en over  
datgene wat ze er op straat in de leefomgeving van merken

• Het interesseren van jeugd voor technische en exacte opleidingen door deze 
projecten

• Meewerken aan de echte bouw 
• Het laten invullen van opdrachten door opleidingen en studenten van opleidingen
• Het lopen van stages en het doen van afstudeerprojecten
• Het draagvlak vergroten

Leuke voorbeelden:
• Tot nu toe meer dan 100 opdrachten
• Groenplan op Drachtsterplein
• CMD doet verschillende 3d visualisaties
• Gastlessen op basisscholen 
• Vrij-Baan werkboek voor groep 7/8 op de basisscholen in Leeuwarden

Kunst
Beeldende kunst in de openbare ruimte is van belang voor de visuele kwaliteit van de 
stad. De aantrekkingskracht van Leeuwarden als plek waar het prettig wonen, werken 
en recreëren is. Het zorgt voor meer waardering bij de inwoners en is aantrekkelijk voor 
bezoekers. Omdat het programma Leeuwarden Vrij-Baan de uitstraling van de stad 
en de regio zal veranderen willen we de stad door middel van kunsttoepassingen een 
nieuw gezicht geven. De komende tien jaar zullen zo’n 20 kunstwerken Leeuwarden 
nog mooier maken. Kunst van bovenregionale allure met als thema keramiek, water, 
multimedia en graffiti. 

• Fietstunnels Drachtsterplein
• Kunstwerk Oostergoplein
• Fietstunnel Julianalaan/van Loonstraat
• Escheraquaduct in de Drachtsterweg
• Fiets-onderdoorgang bij Techum

Social Return
Als een bedrijf zaken doet met een partij van Leeuwarden Vrij-Baan krijgt het misschien 
te maken met Social Return. 
Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en 
aanbestedingstrajecten. Het gaat om aanbiedingen van leveranciers bij leveringen en 
diensten vanaf 100.000 euro en bij werken vanaf 250.000 euro per aanbesteding. 
We beoordelen leveranciers mede op de manier waarop ze invulling geven aan Social 
Return. Dat kan in de vorm van een baan, tijdelijk werk, (leer-) werkplekken of een  
training voor mensen die geen werk of onvoldoende startkwalificaties hebben. Het doel 
is dat een investering ook werkgelegenheid oplevert en werkervaringsplaatsen biedt 
aan mensen die aan het werk willen.



26

< De nieuwe wegen van Leeuwarden.

De nieuwe fietsroutes van Leeuwarden >




