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De Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg wordt opnieuw ingericht. Net als andere delen van 

de stadsring wordt de Gerbrandyweg voorzien van twee rijstroken met een groene 

middenberm en aan beide zijden laanbeplanting. Ter hoogte van de Goudenregenstraat 

en de Jan Evenhuisstraat wordt een keerplein aangelegd. De werkzaamheden zijn 

gestart. In deze nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden en stremmingen.  

Start werkzaamheden
De herinrichting van de Gerbrandyweg is 

in volle gang. Veel van de voorbereidende 

werkzaamheden hebben de afgelopen 

maanden al plaatsgevonden, zoals de 

bomenkap, het verleggen van kabels 

en leidingen en het verwijderen van 

verontreinigde grond. Sinds 20 juni is 

aannemer Knipscheer Infrastructuur 

begonnen met de uitvoering van de 

herinrichting van deze belangrijke 

verkeersader door noordelijk Leeuwarden. 

De herinrichting gebeurt in vier 

verschillende fases. Bij elke fase is er 

sprake van enige (verkeers)hinder. In de 

schoolvakantie (half juli – eind augustus) 

vindt de grote stremming plaats; de 

Gerbrandyweg wordt dan afgesloten voor 

doorgaand verkeer. Wij houden u op de 

hoogte.

Huidige werkzaamheden: 
fase 1
De aannemer is nu bezig met fase 

1. Deze fase wordt afgerond voor 15 

juli. Het gaat om werkzaamheden in 

de Goudenregenstraat, die daarvoor 

gedeeltelijk is afgesloten vanaf de rotonde 

in de Gerbrandyweg tot en met het 

kruispunt Begoniastraat/Oldegalileën. Het 

autoverkeer wordt ter plekke met behulp 

van bebording omgeleid. 

Daarnaast is de parallelweg van de 

Gerbrandyweg tussen de huisnummers 

119 en 137 afgesloten voor autoverkeer. 

Parkeren is daardoor niet mogelijk in dit 

deel. Autoverkeer kan de parallelweg 

bereiken via een tijdelijke doorgang bij 

nummer 117. Voetgangers en fietsers 

kunnen gebruik maken van een tijdelijk pad 

langs de werkzaamheden. 

Tenslotte wordt er nog gewerkt aan het 

fietspad ten noorden van de Dammelaan 

tussen de Ee-brug en Luchtenrek en 

het fietspad aan de noordzijde tussen 

Verzetsstraat en Jan Nijenhuisstraat.
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Fase 2: Grote stremming Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg

Tijdens de zomervakantie vindt een grote stremming van de Gerbrandyweg plaats. De Gerbrandyweg wordt 

tussen half juli en eind augustus afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit houdt in dat doorgaand verkeer 

wordt omgeleid. De stremming wordt de komende periode aangekondigd voor onder meer het verkeer 

vanuit de richting Hurdegaryp en Stiens. Dit gebeurt door onder andere aankondigingsborden langs de 

route, informatie via kranten en online media . Omwonenden en ondernemers worden de komende periode 

verder geïnformeerd over de aanstaande stremming en de bereikbaarheid van woningen en bedrijven.   

De vier fases van de herinrichting
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Fase 1 WK 25-28

KNIPSCHEER
INFRASTRUCTUUR Knipscheer Infrastructuur B.V. - Damsluisweg 35 - 1332 EA - 036 53 20 200 - info@knipscheer.com

met vestigingen in: Almere - Dronten - Emmeloord - Heerenveen - Lelystad - Wezep - Zeewolde 

www.knipscheer.com
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Fase 2 WK 29-34

KNIPSCHEER
INFRASTRUCTUUR Knipscheer Infrastructuur B.V. - Damsluisweg 35 - 1332 EA - 036 53 20 200 - info@knipscheer.com

met vestigingen in: Almere - Dronten - Emmeloord - Heerenveen - Lelystad - Wezep - Zeewolde 

www.knipscheer.com

Fase 1: Week 25 - 28
-  Rioolvervanging en herinrichting van de Goudenregenstraat (werkvak 4);

-  Verbreden van het fietspad en herstraten voetpad ten noorden van de Dammelaan (werkvak 1) en ten noorden van 

de Gerbrandyweg (werkvak 8)

- Herinrichting van het westelijke deel van de parallelweg (werkvak 6)

Fase 2: Week 29 - 34
- Gehele herinrichting van de Gerbrandyweg en Dammelaan. De bestaande verharding wordt verwijderd, de fundatie 

wordt gedeeltelijk vernieuwd en nieuwe asfaltverharding wordt aangebracht;

-  Verbreden van het fietspad en herstraten van het voetpad ten noorden van de Dammelaan (werkvak 1) en ten 

noorden van de Gerbrandyweg (werkvak 8);

-  Op het kruispunt met de Groningerstraatweg-Gerbrandyweg-Lekkumerweg (werkvak 13) wordt de 

verkeersregelinstallatie vervangen en de fietsoversteek aangepast. In een nachtelijke afsluiting wordt de deklaag 

van de Lekkumerweg vervangen
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Informatie
Wij houden u op verschillende manieren 

op de hoogte van de werkzaamheden rond 

de herinrichting van de Gerbrandyweg.  

Zoals met deze nieuwsbrief, maar ook 

met advertenties in de relevante media 

en via de sociale media. Op de website 

van de gemeente Leeuwarden vindt u 

meer informatie over de herinrichting 

van de Gerbrandyweg onder de zoekterm 

‘WijWerkenAan’.

Daarnaast is er de BouwApp. Wanneer 

u deze App download kunnen wij u 

voortdurend blijven informeren over de 

voortgang van de  werkzaamheden en 

alles wat daarbij komt kijken. U kunt de 

BouwApp kosteloos downloaden op uw 

mobiele telefoon of tablet in Android of IOS. 

De BouwApp is als volgt op uw mobiele 

telefoon of tablet te downloaden:

- Scan de QR-code, of ga naar de appstore 

(IOS)/play store (android) om de app 

gratis te downloaden.

- Zoek in de app naar ‘Gerbrandyweg’

-  Open het project en klik op ‘volgen’

- Selecteer de betreffende doelgroep 

waartoe u behoort
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Fase 3 WK 35-39
KNIPSCHEER
INFRASTRUCTUUR Knipscheer Infrastructuur B.V. - Damsluisweg 35 - 1332 EA - 036 53 20 200 - info@knipscheer.com

met vestigingen in: Almere - Dronten - Emmeloord - Heerenveen - Lelystad - Wezep - Zeewolde 

www.knipscheer.com
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Fase 4 WK 40-46
KNIPSCHEER
INFRASTRUCTUUR Knipscheer Infrastructuur B.V. - Damsluisweg 35 - 1332 EA - 036 53 20 200 - info@knipscheer.com

met vestigingen in: Almere - Dronten - Emmeloord - Heerenveen - Lelystad - Wezep - Zeewolde 

www.knipscheer.com

Fase 3: Week 35 - 39
- De fietspaden in de werkvakken 1, 7 en 11 worden verbreed en de voetpaden worden herstraat

-  Herinrichting van het middelste deel van de parallelweg (werkvak 9)

Fase 4: Week 40 - 46
-  Het fietspad ten zuiden van de Dammelaan wordt verbreed en het voetpad wordt herstraat (werkvak 3) 

-  Herinirchting van het oostelijke deel van de parallelweg naar fietsstraat, waarbij ook de riolering wordt vervangen 

(werkvak 10). 
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Contact
Voor nadere vragen/opmerkingen met betrekking tot de uitvoering van de 

werkzaamheden kunt u contact opnemen met de aannemer via het e-mailadres 

info@knipscheer.com of 036-5320200 (7.00-16.30 uur).

Gemeente Leeuwarden is bereikbaar via gerbrandyweg@leeuwarden.nl en 14 058.


