
Vaccinatielocatie COVID-19 in  
het WTC Expo in Leeuwarden 

GGD Fryslân start op vrijdag 15 januari 2021 met vaccineren in het WTC 
Expo, aan de Heliconweg 52 in Leeuwarden. Het gaat hierbij om de eerste 
groep zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, 
gehandicaptenzorg, thuiszorg en Wmo-ondersteuning.

info@ggdfryslan.nl 
www.ggdfryslan.nl

Naast de bestaande testlocatie in de Saksenhal, wordt de naastgelegen Keltenhal gebruikt om te 
vaccineren. Beide hallen hebben aparte in- en uitgangen en ook op de parkeerplaatsen komen bezoekers 
elkaar niet tegen. Deze test- en vaccinatielocaties in het WTC Expo zijn tijdelijk.

We weten niet precies hoe lang deze vaccinatielocatie nodig is. Dit hangt af van de beschikbare aantallen 
van het vaccin en de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid. Verwacht wordt dat naast deze locatie er 
dit jaar meer vaccinatielocaties in Fryslân komen.

Wat betekent dit voor jou?  

De uitbreiding van de locatie, waar we dus naast het testen ook gaan vaccineren, zorgt voor meer  
verkeersdrukte. Uiteraard zorgen wij voor een goede bewegwijzering, zodat bezoekers snel op de juiste 
bestemming zijn en ook weten waar ze kunnen parkeren. Mensen komen met de auto, per fiets of te 
voet naar de locatie.  De auto’s en fietsen kunnen bezoekers kwijt op het parkeerterrein A2 tegenover de 
ingang van de Keltenhal op het terrein van WTC Expo. 

Dit parkeerterrein - langs de groene geluidswand - maakt de gemeente Leeuwarden de komende dagen 
geschikt voor parkeren. Dat gebeurt door het aanbrengen van een puinlaag. Dit is een tijdelijke oplossing 
om parkeren vanaf 15 januari mogelijk te maken. De gemeente gaat daarnaast gewoon volgens 
planning door met de herinrichting van het gebied, waarbij dus ook het parkeerterrein langs de groene 
geluidswand volgens het definitief ontwerp wordt uitgevoerd.   

De vaccinatielocatie in het WTC Expo in Leeuwarden is alleen geopend op afspraak; dagelijks van  
08.00 tot 20.00 uur. De vaccinatielocatie is zo ingericht dat het besmettingsgevaar minimaal is. Wel  
blijft het belangrijk voor iedereen in en rondom de vaccinatielocatie om de algemene richtlijnen te 
volgen, zoals het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar en het dragen van een mondkapje.  

Vragen? 

Heb je vragen over de nieuwe vaccinatielocatie? Bel dan met de corona-advieslijn van GGD Fryslân:  
088 22 99 333. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Heb je 
vragen over vaccineren, het vaccin of wil je weten wie wanneer gevaccineerd wordt? Kijk dan op  
www.coronavaccinatie.nl of bel met de landelijke advieslijn 0800 1351.  
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