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Op 28 februari was een bijeenkomst over de herinrichting van het Waagplein. Inwoners 

werden bijgepraat en konden het voorlopige ontwerp bekijken en beoordelen. 

Daarvoor was er ook een bijeenkomst met ondernemers. De reacties waren zeer 

positief. Inmiddels ligt er een definitief ontwerp voor de inrichting. In deze nieuwsbrief 

vindt u meer informatie over het definitieve ontwerp, de start van de werkzaamheden 

en wat dit voor u als ondernemer of inwoner betekent. 

Het nieuwe ontwerp van het 
Waagplein 
- Op het plein tussen de Waag en de 

Wirdumerdijk komt een gazon met 8 

bomen en een betonrand eromheen 

(fase 1).

- Als fase 1 gunstig verloopt, plaatsen 

we aan de andere kant van de Waag 3 

bomen in de bestrating. 

- De fietsenstallingen tegenover Bakker 

Bart verplaatsen we. Hier komen 2 

terrassen. De ondernemingen van De 

Spiegelaar en Bakker Bart hebben 

belangstelling voor de terrassen. De 

gemeente is met hen hierover in gesprek. 

- Fietsenstallingen plaatsen we achter de 

Waag aan de kant van de gracht en aan 

de kant van de gracht tegenover Ziengs.  

Een groene binnenstad

Voorbeeld van het nieuwe Waagplein

Vergroening van het Waagplein 
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Waarom gaan we het Waagplein vergroenen? 
Wij werken aan een groene en aantrekkelijke binnenstad. Voor nu en in de 

toekomst. Het klimaat verandert en daardoor krijgen we in de toekomst vaker last 

van perioden van droogte, zware regenval en hitte. De bomen geven schaduw en 

verkoeling op het Waagplein in hete zomers. Daarnaast vangen de bomen water op 

tijdens zware regenbuien. We planten verschillende soorten bomen (ook een aantal 

van Bosk) en verhogen daarmee ook de biodiversiteit in de binnenstad. 

We zouden dit najaar starten met de werkzaamheden. Ondernemers vroegen ons 

om in het nieuwe jaar te starten met de werkzaamheden in verband met de drukke 

feestmaanden. Wij begrijpen dit en starten daarom in januari 2023 met fase 1.

• Fase 1: De aanleg van het groenvlak 

duurt 8 tot 10 weken. We beginnen met 

graafwerkzaamheden onder begeleiding 

van een archeoloog. Onder het groenvlak 

plaatsen we een waterberging voor 

hemelwater. 

• Fase 2: De graafwerkzaamheden en de 

aanplant van de 3 bomen aan de andere 

kant van de Waag duren 3 tot 4 weken. 

De verwachting is dat we rond 

1 mei 2023 klaar zijn met alle 

werkzaamheden. De opleverdatum hangt 

af van de archeologische- en complexe 

graafwerkzaamheden. 

Cameratoezicht
Op het huidige Waagplein is er 

cameratoezicht. In de nieuwe situatie blijft 

dat zo en houden we rekening met de 

plaatsing in verband met de extra bomen.

Wat merkt u van de 
werkzaamheden? 
Tijdens de werkzaamheden is het gebied 

niet toegankelijk. De werkzaamheden 

vinden plaats achter bouwhekken. Als 

een fase klaar is, dan is die locatie weer 

bereikbaar voor het publiek. 

Het werk gebeurt tussen 7.00 en 

16.00 uur. U zult wel wat normale 

bouwgeluiden horen van onder andere 

graafwerkzaamheden. Wij proberen de 

overlast tot een minimum te beperken. 

Verkeer kan er gewoon langs 
Alle wegen tot het Waagplein blijven 

open voor voetgangers, fietsers en laad- 

en losverkeer. Dat geldt ook voor het 

voetgangersbruggetje tussen de Waag en 

het Waagplein. 

De zaterdagmarkt blijft op 
zijn plek
De zaterdagmarkt blijft bestaan tijdens de 

werkzaamheden. Er komen bouwhekken 

om het Waagplein. Kramen staan op hun 

plek langs de rijbaan. Voor de kramen die 

normaal op het plein staan, zoeken we een 

alternatieve locatie. Ook de oliebollenkraam 

blijft op dezelfde plek, namelijk De Pijp.

We starten in januari 2023 
met de werkzaamheden

Meer weten?
Op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan 

vindt u meer uitleg over het ontwerp 

en de bomen.

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met Meile J. 

Postma, Adviseur Cultuurtechniek via 

meile.postma@leeuwarden.nl of bel 

(058) 751 2473. 

Kijk op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan voor meer details over het ontwerp 
en de aanleg. Klik in het overzicht van projecten op ‘Waagplein’


