
DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN DE PROJECTEN. JANUARI 2014
WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40

De Haak krijgt steeds meer vorm

De Haak om 
LeeuwarDen

De contouren van Haak Noord
Begin oktober 2013 is aannemer 
Combinatie Sylsterrak begonnen met 
zijn werkzaamheden tussen Marsum en 
Ritsumasyl. De werkterreinen zijn inge-
richt. Bestaande sloten zijn gedempt en 
nieuwe gegraven zodat de waterhuishou-
ding past bij de nieuwe situatie. Vanaf 
hetzelfde moment is dagelijks ongeveer 
2.500 m³ zand per dag het terrein in 

gereden. Het zand vormt het fundament 
voor de autoweg. Het is in de jaren ’90 
vrijgekomen bij het uitdiepen van het 
Prinses Margrietkanaal en daarna opge-
slagen in een provinciaal depot in Idsken-
huizen, ten westen van Sint Nicolaasga.
Vanuit dit depot is het zand per schip 
vervoerd naar het werkterrein. Op de 
Schenkenschans langs het Van Harinx-
makanaal is een tijdelijke loswal inge-

richt. Daar wordt het zand overgeladen 
in dumpers en vrachtauto’s die het 
vervolgens over de laatste kilometers 
vervoeren naar het tracé van de Haak. 
De zandtransporten duren nog tot onge-
veer eind februari. Met iedere lading die 
wordt gestort tekenen de contouren van 
de Haak zich duidelijker af in het land-
schap

Er is veel activiteit rond de Haak om Leeuwarden tussen Marsum en de Hendrik Algraweg. Er wordt volop zand gereden tussen 
de loswal aan het Van Harinxmakanaal en de N31 ten zuiden van Marsum. Op de oevers van het Van Harinxmakanaal bij 
Ritsumasyl wordt volop gebouwd aan het nieuwe aquaduct. In het middendeel nabij het Newtonpark zijn de viaducten bijna 
klaar en worden de wegen geasfalteerd. Tegelijkertijd worden ook de plannen voor de ontwikkeling en inrichting van het 
gebied rondom de Haak steeds concreter. In deze nieuwsbrief een blik op de stand van zaken binnen de vier deelprojecten. 



Na 1 juli 2014 start aannemer Combi-
natie Sylsterrak met de bouw van de 
projectonderdelen uit de eerste fase van 
de gebiedsontwikkeling. Ondertussen 
zorgen provincie Fryslân en gemeente 
Menameradiel ervoor dat de werkzaam-
heden dan ook echt kunnen starten. 
De bouw is uiterlijk eind 2015 gereed. 
Voor enkele onderdelen moet het be-
stemmingsplan nog worden aangepast. 
Daarvoor worden nu de procedures 
gestart. De waterpartij ten zuiden van 
Marsum, onderdeel van de vaarroute, en 
de vaarverbinding voor de woonarken in 
Ritsumasyl worden landschappelijk goed 
ingepast. Daarvoor heeft de gemeente 
Menameradiel schetsen gemaakt. 

Inmiddels is ook het voorbereiden op de 
volgende fases van gebiedsontwikkeling 
in gang gezet. Dit gaat met name om de 
ambities aan de westzijde van Ritsuma-
syl en bij Deinum en Boksum. De lat ligt 
wederom hoog. Ook hier werkt de pro-
vincie weer nauw samen met gemeente 
Menameradiel. Sommige van de ambities 
uit de vervolgfases zijn al concrete projec-
ten en worden hoe dan ook uitgevoerd. 
Voor de andere ambities moet nog blijken 
of ze praktisch en financieel haalbaar zijn.

Ambities
Gebiedsontwikkeling is een belangrijk 
onderwerp bij de aanleg van het noorde-
lijk deel van de Haak om Leeuwarden. 

Er worden niet alleen wegen aangelegd. 
Ook wordt gekeken hoe deze het beste 
ingepast kunnen worden in de omgeving 
of hoe de overbodige wegen het best 
kunnen worden opgeruimd. Voor alle fa-
ses geldt dat we zoveel mogelijk ambities 
waar willen maken.
De projecten worden waar mogelijk ge-
koppeld aan andere werkzaamheden en 
het opruimen van de bestaande wegen 
N31 en N383.
Meer weten over onze ambities? 
Download dan de ‘scopekaart gebieds-
ontwikkeling Haak Noord’ op de website 
van Leeuwarden Vrij-Baan.

De voorbereidende werkzaamheden voor 
de bouw van het aquaduct in de Haak 
om Leeuwarden bij Ritsumasyl zijn on-
langs afgerond. Op de bouwlocatie aan 
de zuidkant van het Van Harinxmakanaal 
zijn waterkerende wanden van cement-
bentoniet gemaakt die tot 31 meter diep
de bodem in gaan. Aan de noordkant zijn 
de wanden gemaakt van een kunststof 
folie.
Daarvoor drukt een kraan met een soort 
‘schoenlepel’ stroken tot 16,5 m de grond 
in (zie foto). Tot slot zijn aan beide kan-
ten ook stalen damwanden toegepast. 
De drie verschillende bouwmethoden 
dienen elk hetzelfde doel, namelijk er-

voor zorgen dat het waterpeil binnen 
de bouwkuipen kan worden verlaagd 
terwijl het water buiten de bouwkuipen 
juist op peil blijft. De zuidelijke bouw-
kuip dient het komend half jaar als tijde-
lijke voorbouwlocatie voor het betonnen 
tunneldeel dat komende zomer in het 
Van Harinxmakanaal wordt gevaren 
en afgezonken. Daarna doet hij dienst 
als toerit naar het aquaduct. De kuip is 
de afgelopen maanden uitgegraven tot 
een kuil van 11,5 meter diep en ruim 
100 meter in het vierkant. Daarvoor is 
90.000 m³ grond verzet. De vrijgekomen 
grond wordt zoveel mogelijk hergebruikt 
bij de Haak om Leeuwarden of de andere 

projecten. Op de bodem van de bouwkuip 
is 1,5 meter funderingsmateriaal gestort. 
Op de fundering wordt volgend jaar in de 
betonnen vloer van het tunneldeel ge-
stort. Deze vloer meet 31,5 bij 51,5 meter 
en heeft een dikte van 1,20 meter. Daar-
voor is maar liefst 2.000 m³ beton nodig. 
In het voorjaar van 2014 worden op de 
betonvloer de wanden en de bodem van 
het aquaduct gebouwd.

Wilt u in de tussentijd niets missen van 
de werkzaamheden? U kunt de bouw van 
het aquaduct 24 uur per dag live volgen 
via de webcam op:
www.vrij-baan.nl/projecten/autowegen

Vanaf komend voorjaar zal de verkeers-
situatie aan de westkant van Leeuwar-
den ingrijpend veranderen. De Hendrik 
Algraweg zal ter hoogte van de kruising 
met de spoorlijn worden gestremd. Het 
verkeer zal dan al deels over de nieuwe 
wegen worden omgeleid tussen de ro-

tonde bij de Newtonlaan en de nieuwe 
aansluiting op de Hendrik Algraweg. 
Hierdoor zal de reistijd toenemen. In een 
volgende nieuwsbrief zullen we u hier na-
der over informeren. Voor fietsers zullen 
de gevolgen beperkt zijn.
Het fietspad langs het spoor tussen de 

Boksumerdyk en Leeuwarden is voor 
een periode van vier weken afgesloten. 
Het fietspad zal naar verwachting eind 
januari weer open worden gesteld. Fiet-
sers maken vanaf dat moment gebruik 
van het nieuwe fietsviaduct over de Haak 
om Leeuwarden.

In de bouwkuipen bij Ritsumasyl

Kunststof folieschermen vormen een waterkerende wand

Voorbereidingen gebiedsontwikkeling

Schets van de toekomstige waterpartijen 

ten zuiden van Marsum

Grondwerk in de zuidelijke bouwkuip 

Schets van de toekomstige vaarverbinding 
voor de woonarken in Ritsumasyl 

Het rijdt even anders

 WIST U DAT:
•	 Het	van	Idskenhuizen	naar	de	loswal	Schenkenschans	ongeveer	vijf	uur	varen	is?
•	 Per	vrachtauto	deze	afstand	in	ongeveer	40	minuten	kan	worden	afgelegd?
•	 Per	week	vijf	schepen	samen	17.000	m³	zand	vervoeren?
•	 U	deze	hoeveelheid	ook	kunt	vervoeren	met	ongeveer	204.000	kruiwagens?
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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.

De activiteiten op het middendeel van de Haak, 
tussen het Boksumersoal en het Van Harinxmakanaal, 
naderen de eindfase. De vijf spoorviaducten liggen 
sinds augustus vorig jaar op hun plek. Ook de afbouw 
van de wegviaducten vordert gestaag. Zo zijn op 18 
december de eerste veertien liggers geplaatst over 
de parallelweg van Deinum naar Leeuwarden. Deze 
betonnen balken dragen straks het wegdek en zijn 
bijna zestien meter lang, één meter breed en wegen 
ongeveer tweeën-twintig ton. In januari zijn nog eens 
36 liggers geplaatst. Deze liggers zijn gemiddeld 
tweeëntwintig meter lang en wegen maximaal 
veertig ton. Tegelijkertijd wordt de komende periode 
bij alle viaducten pompkelders aangelegd die het 
(regen) water opvangen en afvoeren en wordt het 
wegdek geasfalteerd mits het weer dat toelaat. 

Ook onderwijs is één van de speer-
punten van Vrij-Baan. Op verschillende 
manieren wordt het onderwijs betrokken 
bij de verschillende projecten, bijvoor-
beeld via stages. Jelmer Douma is zo’n 
stagiair. Als vierdejaarsstudent Bouw en 
Infra aan de ROC Friese Poort in Drach-
ten loopt hij stage bij het project Haak 
om Leeuwarden van de provincie Fryslân. 

“Ik ben op 26 augustus 2013 begonnen 
en hoop mijn stage op 24 januari 2014 
af te ronden,” vertelt Jelmer. Hij is vijf da-
gen per week te vinden op het Provinciaal 
Projectbureau Vrij-Baan aan de Snellius-
weg in Leeuwarden. Tenminste, als hij 
niet op pad is met een elektrische Smart. 
Als toezichthouder maakt hij namelijk da-
gelijks een rondje langs de werkzaamhe-

den. “Dan bekijk ik of de werkzaamheden 
worden uitgevoerd zoals wij die hebben 
afgesproken met onze
aannemers. Mijn bevindingen rappor-
teer ik aan mijn stagebegeleider, tech-
nisch projectleider Douwe van der Werf,” 
vervolgt Jelmer. “Ook ben ik contact-
persoon voor de aannemer wanneer hij 
wijzigingen wil aanbrengen in zijn werk-
zaamheden. Die verzoeken bespreek ik 
met Douwe en de andere collega’s in het 
projectteam. Als wij daarmee akkoord 
gaan verwerk ik die wijzigingen in de 
tekeningen.” En wat zijn de plannen voor 
na januari? Weer terug de schoolbanken 
in? “Nee, na deze eerste periode mag 
ik nog een half jaar op stage. Misschien 
opnieuw bij de provincie, want ik heb het 
hier prima naar mijn zin. En als dat niet 
lukt dan probeer ik een plek te vinden 
bij een aannemer. Want daar heb ik de 
afgelopen maanden al aardig wat contac-
ten opgedaan.

Eindfase nadert voor het middendeel

Een kraan legt de liggers op hun plek

Dagelijks rondje

Jelmer Douma


