Herinrichting
Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg

Afsluiting Gerbrandyweg
tijdens schoolvakantie

Een nieuwe weg
Wij werken aan de verbetering en
doorstroming van.de Prof. mr. P.S.
Gerbrandyweg. Zo vervangen we de
rotonde bij de Goudenregenstraat

Gemeente Leeuwarden en aannemer Knipscheer Infrastructuur zijn druk bezig de

door een speciaal ‘keerplein’

Gerbrandyweg te vernieuwen. Er is al veel gebeurd, maar om het werk te kunnen

(langgerekte rotonde), wat minder

afmaken is het noodzakelijk de Gerbrandyweg voor langere tijd af te sluiten voor

opstoppingen tot gevolg heeft.

verkeer. Dit is het geval in de schoolvakantie van 16 juli tot en met 28 augustus.

Daarnaast krijgt de Gerbrandyweg –

En van 25 juli tot en met 12 augustus is ook de Ee-brug gesloten voor alle verkeer,

net als andere delen van de stadsring

inclusief voetgangers. U moet dus rekening houden met (grote) omleidingen.

- twee rijstroken met een groene
middenberm en aan beide zijden

We werken ook in de
weekenden

Gerbrandyweg opbreken en verwijderen.

laanbeplanting. Dit zorgt voor een

Daarna brengen we een nieuwe

beter herkenbare eenheid van de

Niet onbelangrijk, tijdens de weekenden

funderingslaag aan om de weg zo vlak

stadsring en tegelijkertijd geeft het

wordt er gewoon doorgewerkt. Dit is

mogelijk te houden. Wanneer dat klaar is,

groen de weg een aantrekkelijkere

nodig om de herinrichting op tijd te

komt er nieuw asfalt op en brengen we

uitstraling.

kunnen afronden.

nieuwe wegmarkeringen aan. De weg is
dan zo goed als klaar, maar ook daarna

Wat gaat er gebeuren?

Zodra de werkzaamheden aan de weg

vinden er nog werkzaamheden plaats.

zijn afgerond, is de Gerbrandyweg

Tijdens de afsluiting gaan we het ‘oude’

De verwachting is dat de Gerbrandyweg

weer klaar voor de toekomst!

asfalt van de hoofdrijbaan van de

medio november weer helemaal klaar is.
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Ee-brug ook dicht

Wij begrijpen dat deze afsluitingen hinder

Tijdens het werk aan de Gerbrandyweg

opleveren en lastig zijn voor iedereen

nemen we ook de Ee-brug onder handen.

die gebruik maakt van deze noordelijke

Dit gebeurt van 25 juli tot en met 12

verkeersader door Leeuwarden. In

Het Shell-station aan de noordkant

augustus. De brugleuningen worden

deze nieuwsbrief leest u meer over

van de Gerbrandyweg blijft tijdens

onder andere hersteld en tegelijk vindt

de omleidingen. Let ook goed op de

de werkzaamheden toegankelijk. Er

er onderhoud plaats aan betonnen en

vooraankondigingen en de omleidingen die

komt een tijdelijke doorsteek door de

stalen onderdelen van de brug. Om deze

ter plekke, in de media en online worden

middenberm van de Gerbrandyweg

werkzaamheden veilig en snel te kunnen

aangegeven.

zodat automobilisten in- en uit

uitvoeren, is het noodzakelijk de brug

kunnen rijden via het kruispunt met de

af te sluiten voor alle verkeer, inclusief

Vaarverkeer kan gewoon langs de Ee-brug

Groningerstraatweg.

voetgangers.

tijdens deze periode.

Shell-station
blijft bereikbaar

Omleiding
Meer informatie
1

Wij houden u op verschillende
manieren op de hoogte van

2

Tijdens de afsluiting van de Gerbrandyweg van zaterdag 16 juli tot en met zondag
28 augustus geldt de onderstaande algemene omleiding.
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Let op: De rode omleiding geldt alleen voor fietsers en voetgangers van 25 juli tot en

A

de werkzaamheden rond de

met 12 augustus.

herinrichting van de Gerbrandyweg.
B

- Regelmatig een nieuwsbrief (zoals
C

deze)
D

- Facebookpagina wij werken aan
- Twitterpagina wij werken aan

Rengerslaan

E

- Website gemeente Leeuwarden:
www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan.

Groningerstraatweg

Spanjaardslaan

F

- Voortdurend op de hoogte blijven
van de voortgang van het project?

Noorderweg

G

Dan is er de BouwApp!

Hoeksterend

H

Wanneer u deze App downloadt,
kunnen wij u voortdurend blijven
J

informeren over de voortgang van de
werkzaamheden en alles wat daarbij
K

komt kijken. U kunt de BouwApp
kosteloos downloaden op uw mobiele
L

telefoon of tablet in Android of IOS.De

St a d

M

BouwApp is als volgt op uw mobiele

sr

e eu
i ng L

w a rd

en

telefoon of tablet te downloaden:
N

- Scan de QR-code, of ga naar de
appstore (IOS)/play store (android)
P

om de app gratis te downloaden.
- Zoek in de app naar ‘Gerbrandyweg’
Q

- Open het project en klik op ‘volgen’

Contact

- Selecteer de betreffende doelgroep
R

waartoe u behoort
1
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Voor nadere vragen/opmerkingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de aannemer via het e-mail adres info@knipscheer.com of
036 532 0200 (7.00 - 16.30 uur). Gemeente Leeuwarden is bereikbaar via het e-mailadres
gerbrandyweg@leeuwarden.nl en 14 058.
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