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De herinrichting van de Gerbrandyweg is (nagenoeg) afgerond. Het grote werk is 

gedaan, maar er is nog een aantal kleinere klussen die ook gedaan moeten worden. 

Gemeente Leeuwarden en aannemer Knipscheer Infrastructuur zijn tevreden dat de 

vernieuwing van de Gerbrandyweg geen grote problemen heeft opgeleverd en zien 

het toekomstige gebruik van de weg vol vertrouwen tegemoet. De herinrichting is 

aangepakt om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid te verbeteren en die opzet 

lijkt duidelijk geslaagd.

Aannemer Knipscheer begon op 20 

juni van dit jaar met de daadwerkelijke 

werkzaamheden aan de weg, maar daar 

ging een jarenlange periode van overleg 

en planning aan vooraf. Verschillende 

alternatieve inrichtingsvormen werden 

bekeken en doorgerekend om uiteindelijk 

toch te kiezen voor de huidige inrichting; 

twee rijstroken met een groene 

middenberm en aan beide zijden 

laanbeplanting - net als andere delen van 

de stadsring. Daarnaast is de rotonde bij 

de Goudenregenstraat vervangen door een 

voorrangsplein, wat minder opstoppingen 

tot gevolg heeft.
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De nieuwe weg 

Er is hard gewerkt aan de verbetering 

van de doorstroming van de Prof. mr. 

P.S. Gerbrandyweg. Zo is de rotonde 

bij de Goudenregenstraat vervangen 

door een voorrangsplein waardoor 

het autoverkeer beter doorstroomt. 

Daarnaast heeft de Gerbrandyweg – 

net als andere delen van de stadsring 

- nu twee rijstroken met een groene 

middenberm en komt er aan beide 

zijden laanbeplanting en is de 

zuidelijke parallelweg omgevormd tot 

fietsstraat. Dit zorgt voor een beter 

herkenbare eenheid van de stadsring 

en tegelijkertijd geeft het groen de 

weg een aantrekkelijkere uitstraling. 

Zodra de laatste werkzaamheden 

zijn afgerond en de puntjes op de i 

zijn gezet, is de Gerbrandyweg weer 

helemaal klaar voor de toekomst!
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Bij de afrondende werkzaamheden van aannemer Knipscheer Infrastructuur hoorde ook het 

aanleggen en inzaaien van een mengsel van graszaad en bloemen. Voor het inzaaiwerk is 

samengewerkt met studenten van Aeres MBO Leeuwarden. Zij kregen zo de mogelijkheid 

om echte praktijkopdrachten uit te voeren als onderdeel van hun scholing. 

Een mooie samenwerking want het zaaiwerk is grondig en netjes gebeurd en de studenten 

hebben via opdrachten over dit werk in de klas én in de praktijk ervaring kunnen opdoen 

met veilig werken langs de weg, het lezen van bouwtekeningen en het berekenen van de 

juiste hoeveelheden zaaigoed. Komend voorjaar en zomer zullen we het resultaat van het 

harde werk kunnen bewonderen.

Bedankt
De afsluiting van de Gerbrandyweg 

gedurende de vakantieperiode was 

zondermeer ingrijpend te noemen. Het 

Leeuwarder (auto)verkeer heeft zes weken 

lang een andere route moeten kiezen. 

Voor de omwonenden was dit slechts één 

van de vele stremmingen en omleidingen 

die zij gedurende de herinrichting hebben 

moeten meemaken. Dat dit toch niet tot 

grote problemen heeft geleid, is voor alle 

partijen een goede zaak. Bedankt voor de 

medewerking!

En nu?
Het werk dat nu nog door de aannemer 

moet gebeuren, bestaat voornamelijk uit 

de afwerking van details. Het planten van 

bomen, heggen en groen start in december 

en wordt uitgevoerd door een aparte 

groenaannemer. En dan is het werk echt 

gedaan.

Met de vervanging van de verkeerslichten op het Vrijheidsplein is er ook een 

nieuw voetgangersverkeerslicht geïntroduceerd. Bij traditionele kruisingen met 

verkeerslichten heeft de voetganger als enige haar licht aan de overzijde van de 

oversteek. Dit nieuwe verkeerslicht staat juist vóór de oversteek in plaats van 

nà de oversteek. Het is even wennen, maar daarna verhoogt dit het gevoel van 

verkeersveiligheid én het zorgt voor een vlottere afwikkeling van het verkeer. Zo is 

iedereen eerder aan de beurt.

Het nieuwe verkeerslicht voor voetgangers 

biedt ook een voordeel voor blinden en 

slechtzienden. Naast de bekende rateltikker 

zit onderaan het licht ook een buzzer die 

laat voelen of het rood of groen is. Verder 

geeft het aan hoe de oversteek eruit ziet. 

Dit houdt in dat de persoon kan voelen of 

er een midden eiland is of dat het om een 

enkele oversteek gaat.

Redelijk nieuw
Eerder is dit verkeerslicht in Den Bosch 

toegepast. Ook elders in Nederland zijn 

er enkele kruisingen uitgerust met deze 

nieuwe voetgangerslichten. De gebruikers 

daar ervaren de nieuwe verkeerslichten 

positiever dan de traditionele. Leeuwarden 

gaat de komende tijd de ervaring van 

gebruikers monitoren. Het voornemen is 

om deze nieuwe verkeerslichten ook bij de 

komende vervangingen van verkeerslichten 

toe te gaan passen.

Zaaien voor de toekomst

Nieuw voetgangersverkeerslicht 
op het Vrijheidsplein

Meer informatie
Wij houden u op verschillende 

manieren op de hoogte van de 

werkzaamheden rond de herinrichting 

van de Gerbrandyweg.  

-   Nieuwsbrief 

- Facebookpagina wij werken aan

- Twitterpagina wij werken aan

- Website gemeente Leeuwarden: 

www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan.

Contact
Voor vragen/opmerkingen kunt u 

contact opnemen met Gemeente 

Leeuwarden via het e-mailadres 

gerbrandyweg@leeuwarden.nl of bellen 

met 14 058.

...

Officiële opening 
20 januari 

Wanneer alles rondom de

Gerbrandyweg er weer tip top uitziet,

biedt dat een uitgelezen moment

om de Gerbrandyweg ‘officieel’ te

heropenen. U bent op 20 januari 

van harte welkom. Houd voor meer 

informatie de Bouwapp in de gaten.


