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Om Leeuwarden vanuit het westen 
beter te ontsluiten komt er een 
nieuwe invalsweg. Het wordt als het 
ware een nieuwe entree naar het 
centrum, een voordeur naar de stad.  

Deze weg verbindt de Haak om 
Leeuwarden (N31) met de stadsring 
en het westelijke gedeelte van de 
binnenstad. Met de aanleg van de 
Westelijke invalsweg verbetert de 

bereikbaarheid van Leeuwarden. 
De weg ontsluit het westelijk deel 
van de binnenstad, het stations
gebied, het Tesselschadegebied, 
het WTCgebied, bedrijventerrein 
LeeuwardenWest en bedrijven
terreinen Newtonpark. In 2008 nam 
de gemeenteraad al een realisatie
besluit voor fase 1. Daar wordt de 
komende jaren aan gewerkt en deze 
zal naar verwachting in 2014  
tegelijk met de Haak klaar zijn. In de 
afgelopen periode is ook het plan 
voor fase 2 uitgewerkt en klaar voor 
besluitvorming.

De planning voor wat betreft de  
besluitvorming
  Collegebehandeling

27 september 2011
  Commissie stadsontwikkeling

10 oktober 2011
  Raadsbesluit 

31 oktober 2011

Het realisatiebesluit houdt in dat 
het plan definitief wordt vastgesteld 
en wordt uitgevoerd.  Voordat de 
raad dit besluit neemt kunt u nog 
inspreken.

Inspreken?
Er zijn twee oplossingen mogelijk. 
Deze  zijn uitgewerkt en zorgen voor 
een goede ontsluiting aan de west
zijde. Dat is de oplossing met een 
‘nieuwe brug’ en een oplossing met 

De weg naar een definitief plan

Oplossing “Nieuwe brug”

 Oplossing “Aansluiting ring”



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 A N  B E T E R  B E R E I K B A A R

een ‘aansluiting op het Stephenson
viaduct’. Het college van burgemeester 
en wethouders spreekt zich op  
27 september uit voor één van de 
twee oplossingen. Daarna legt zij 
op 31 oktober haar voorkeur voor 
aan de gemeenteraad. 

Maar vóórdat de gemeenteraad zich 
uitspreek, komen deze varianten  
op maandag 10 oktober aan de 
orde tijdens de vergadering van de 
commissie stadsontwikkeling. Dit 
is een openbare vergadering waarin 
u uw mening kunt laten horen. 
Mocht u daarvan gebruik willen  
maken, kunt zich tot 10 oktober 
12.00 uur per mail aanmelden bij 
de commissiegriffier stadsontwik
keling via bdegroot@leeuwarden.nl 
of telefonisch via 058  2336181. 

Er moet iets gebeuren
Er moet iets gebeuren om Leeuwarden, 
vanaf de Haak op een goede manier 
te ontsluiten aan de westzijde.  
Zonder één van beide oplossingen 
ontstaat er in de toekomst een 
groot verkeersknelpunt dat zich  
uitstrekt tot aan het stationsgebied. 
Hierdoor ontstaan er knelpunten  
op de Marshallweg, Zwettestraat, 
Heliconweg en Tesselschadestraat. 
Dit geeft daar problemen, maar 
heeft ook effect op andere (invals)
wegen. Bovendien werken de Haak 
en de Westelijke invalsweg fase 1 
niet optimaal zonder de aanleg van 
het tweede deel van de Westelijke 
invalsweg (fase 2). 

Twee oplossingen 
Er is de afgelopen periode onder
zocht welke mogelijkheden er zijn 
om de problemen op te lossen. Uit 
dit onderzoek is gebleken dat naast 
de oplossing met een ‘Nieuwe brug’ 
ook een oplossing met een directe 
aansluiting op de stadsring een 
goede oplossing is. Bij deze oplos
sing wordt er een ongelijkvloerse 
aansluiting (zogenaamd halfklaver
blad oplossing) op de stadsring  
gemaakt. Deze past binnen de  
kaders van het Gemeentelijk  
Verkeers en Vervoerplan (GVVP). In 
het raadsbesluit in 2006 werd  
de aanleg van een brug over de  
Harlingervaart vastgelegd. Het tracé 
loopt vanaf de Zwettestraat over de 
huidige Marshallweg.  Met een nieuwe 
brug en een nieuwe verbindingsweg 
over het voormalig LPF terrein wordt 
een aansluiting gemaakt op de  
Tesselschadestraat met  een rotonde. 
Beide alternatieven zijn reëel uit
voerbaar. De uitgewerkte plannen 
kunt u bekijken op www.vrijbaan.nl     
Op 27 september spreekt het college 
van Burgemeester en wethouders 
zich uit voor een van beide varianten. 
Deze legt zij voor aan de gemeente
raad ter besluitvorming. 

Onderdeel van Vrij-Baan Leeuwarden
De Westelijke invalsweg maakt  
onderdeel uit van VrijBaan  
Leeuwarden. Provincie Fryslân, 
Rijkswaterstaat en gemeente  
Leeuwarden zorgen dat de stad en 
de regio ook in de toekomst bereik

baar blijven. De Westelijke invals
weg sluit aan op de Haak om  
Leeuwarden. De nutsbedrijven zijn 
bezig met de voorbereidende werk
zaamheden voor de aanleg van  
de Haak om Leeuwarden (N31).  
Bestaande kabels en leidingen  
worden verlegd en er worden nieu
we leidingen aangelegd. Bijvoor
beeld voor water en gas. Naar ver
wachting zijn deze voorbereidingen 
eind 2011 klaar en start de bouw. 
De Haak om Leeuwarden is de nieuwe 
rijksweg aan de (zuid)westkant van 
Leeuwarden. De weg vormt de ver
binding tussen de huidige A31 bij 
Marsum en de N31 bij Hemriksein 
(Wâldwei), en vormt de nieuwe  
ontsluiting rond Leeuwarden. Door 
de aanleg van de Noordwestelijke 
invalsweg, de Westelijke invalsweg 
en de Overijsselselaan wordt een 
nieuwe ontsluiting gerealiseerd.

Digitale nieuwsbrief? 
De gemeente wil u zo goed mogelijk 
op de hoogte houden van de voort
gang rond de werkzaamheden rond 
de Westelijke Invalsweg. Via infor
matieavonden en een nieuwsbrief. 
Deze kunt u voortaan per mail  
ontvangen. Stuur een mail aan  
westelijkeinvalsweg@vrijbaan.nl en 
u krijgt de informatie de volgende 
keer per mail. Snel en simpel.


