
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 diverse locaties in het werkgebied van 
aannemer Grutte Fier wordt gewerkt aan 
spooronderdoorgangen. Dit gebeurt op 
verschillende manieren. Bij de bouwlocatie 
naast de Newtonlaan bij GrainPlastics zijn 
ijzervlechters en betontimmerlieden bezig 
met het maken van de wanden en de vloeren 
tot een gesloten bak. Wanneer deze klaar  
is, wordt die in zijn geheel ingeschoven in 
de spoorbaan. Dit gebeurt in het weekend 
van 12 t/m 15 juli. De trein richting Stavo-
ren rijdt niet in dat weekend. Publiek kan 
deze gebeurtenis volgen vanaf een daarvoor 
speciaal ingerichte locatie. Meer informatie 
hierover volgt. 

Bouwen spooronderdoorgangen

Niet alleen op het bouwterrein zelf wordt gewerkt aan 
het aquaduct. In een loods aan de Slauerhoffweg werken 
Gaatse Bosma en Jan Brouwer, timmermannen van Ballast 
Nedam, aan onderdelen voor het aquaduct. “Wij zijn hier met 
de vloer bezig waar straks de auto’s over heen rijden.”

Het werk aan het aquaduct bestaat nu nog voornamelijk uit 
graven en heien. Over een poosje is dat anders, dan worden 
de vloeren aangelegd en wanden gestort. De bekistingen 
die daarvoor nodig zijn, komen uit handen van de timmer- 
mannen. “Ook maken we de bekisting voor het afvoeren van 
het regenwater en de sparingen voor kabels en leidingen. Het 
is timmerwerk op maat”, vertelt Gaatse.  

Het werk gebeurt in een grote loods. Dat is wel eens anders. 
“Meestal hebben we het niet zo luxe. Dan doen we het werk 
op een veel kleiner oppervlak of zelfs buiten.” Werken aan het 
aquaduct vinden ze mooi. “Over dertig jaar, wanneer we hier 
nog eens over heen rijden, kunnen wij zeggen ‘hier hebben we 
mooi aan meegewerkt’. Dat maakt ons best een beetje trots.”

GAATSE BOSMA (LINKS) EN JAN BROUWER 
WERKEN GRAAG IN DE LOODS

DE BOUW VAN DE SPOORONDERDOORGANG
BIJ DE NEWTONLAAN

Timmerwerk op maat

VOLG HET WERK VIA DE WEBCAM Bij de bouwlocatie van de spooronderdoorgang naast de Newtonlaan hangt 
sinds kort een webcam. Hierop is te zien hoe de spooronderdoorgang op locatie wordt gebouwd en ingeschoven. 
De webcam is te bekijken op de pagina projecten via www.vrij-baan.nl.

WESTELIJKE
INVALSWEG

DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. MEI 2013
WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40

Volop actie
Graven, palen heien, damwanden slaan. Aan beide kanten van het aquaduct is het werk in volle gang.



Aannemer Ballast Nedam is momenteel 
druk bezig met het uitgraven van de wa-
terkelder. Eerst is er een put gegraven 
van 8 meter diep. Deze is vervolgens 
volgepompt met 1400 kuub water uit 

het Van Harinxmakanaal om te ver-
komen dat de bodem barst. Vervolgens 
gaat het graafwerk verder. Dit gebeurt tot 
een diepte van 18 meter. Als die diepte 
is bereikt, wordt er onderwaterbeton 

gestort. Daarna wordt het water er weer 
uitgepompt. Als het graafwerk bij de 
waterkelder klaar is, wordt de rest van de 
bouwkuip ontgraven. 

Graven tot 18 meter diep
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Kom het werk bekijken! 
Het werk aan het aquaduct is sinds kort 
te bekijken vanaf een uitkijkpunt. Deze 
is te bereiken via de ingang naast het 
bouwterrein aan de kant van Zwette 
meubelen. Op het uitkijkpunt is het 
aquaduct ook in 3D te bekijken. Daar-

voor is wel een smartphone nodig. In-
structies worden ter plekke aangegeven. 
Het is ook mogelijk om onder begelei-
ding op de bouwplaats te kijken. Meer 
informatie over een rondleiding is te 
krijgen via de medewerkers van het 

projectbureau via telefoonnummer 
058-2844040. 
Liever uit de luie stoel de werkzaam- 
heden bekijken? Dat kan middels de 
webcam die is te volgen op de pagina 
projecten via vrij-baan.nl.

Noteer alvast in de agenda:
1 juni, de Dag van de Bouw. Op deze zaterdag stellen de 
aannemers Ballast Nedam (aquaduct Westelijke invals-
weg) en Grutte Fier (spooronderdoorgangen Westelijke 
invalsweg) hun werkterrein open voor publiek. Ook het 

provinciaal projectbureau Vrij-Baan aan de Snelliusweg is 
op deze dag open voor publiek. 

Naast het project Westelijke invalsweg, is ook het bouw-
terrein bij de Werpsterhoek (De Haak om Leeuwarden, 
zuidelijk deel) toegankelijk. Houd de website vrij-baan.nl 
in de gaten voor meer informatie over het programma. 

Dag van de Bouw


