
 

 

 

 

De Stringbrêge 

 

 
 

De gemeente Leeuwarden is druk bezig met de voorbereidingen rondom de bouw en de 

aanleg van de Stringbrêge.  Deze fiets- voetgangersbrug moet voor verbinding zorgen 

tussen de oude dorpskern en de nieuwbouwwijk Grut Palma. In dit bericht leest u de 

laatste stand van zaken rondom dit project. Onderaan vindt u een vraag en antwoord. 

 

Communicatie richting het dorp 

Allereerst willen wij meer inzetten op de communicatie richting het dorp. De communicatie 

die we tot nu toe hebben ingezet om mensen te informeren en mee te nemen richtte zich 

met name op direct omwonenden. Dit was niet voldoende. Dit project raakt meer mensen 

binnen het dorp en daarom is het van belang om iedereen mee te nemen. Dit signaal kregen 

wij vanuit het dorp en dat nemen wij heel serieus. Wij zetten daarom in op een verbetering 

van de communicatie. 

 

Het project is vertraagd 

Om technische redenen is de aanleg van de brug vertraagd. De Coronacrisis heeft ook geen 

positieve bijdrage geleverd aan het proces. Daarbij willen wij overlast zoveel mogelijk 

voorkomen voor de omgeving. Daarom plannen wij de werkzaamheden buiten het 

vaarseizoen om.  

 

Planning 

De planning ziet er nu als volgt uit. Begin november 2020 starten wij met de uitvoering en 

wordt de brug aangelegd. De verwachting is dat in maart 2021 het werk is afgerond. 

 

Informatiebijeenkomst 28 september 

Om iedereen goed te informeren over de aanleg van de nieuwe brug organiseren we 

28 september a.s. twee informatiesessies in Us Doarpshus. De aannemer zal hier uitleg geven 

over de bouw van de brug.   

 

Aanmelden 

We kunnen ons voorstellen dat u niet aanwezig kunt zijn bij de bijeenkomst of dat u het in 

deze situatie met Corona minder prettig vindt om bij een fysieke bijeenkomst aanwezig te 

zijn. Ook in dat geval willen we u vanzelfsprekend de mogelijkheid bieden om uw vragen te 

stellen. We willen u verzoeken om uw vragen op de mail te zetten of via de mail aan te geven 

dat u graag telefonisch contact wilt.  

Vanwege de maatregelen rondom Corona gelden er RIVM richtlijnen om een bijeenkomst te 

kunnen organiseren. Om aanwezig te kunnen zijn bij de bijeenkomst moet u zich hiervoor 



 

 

vooraf schriftelijk aanmelden via de mail (susan.vanderwerff@leeuwarden.nl) en hebben we 

de volgende gegevens van u nodig: 

- Uw naam 

- Adres + huisnummer 

- Postcode en woonplaats 

-   Emailadres 

- Telefoonnummer 

   

U kunt zich aanmelden voor de eerste sessie van 19.30 - 20.30 uur of voor de tweede sessie 

van 21.00 tot 22.00 uur. We willen u verzoeken om per huishouden, instelling of bedrijf bij 

voorkeur met één persoon te komen om te voorkomen dat de groep te groot wordt of 

anderen geen mogelijkheid hebben om aanwezig te kunnen zijn. Zonder aanmelding is het 

niet mogelijk om de bijeenkomst te bezoeken omdat dit leidt tot overtreding van de 

richtlijnen en consequenties kan hebben voor ons als organisatie en Us Doarpshus. 

 

Terugkoppeling 

Na de bijeenkomst plaatsen wij een terugkoppeling van de avond, in de vorm van een vraag 

en antwoord op www.wergea.com. Op die manier kunt u alle informatie nog eens rustig 

teruglezen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Gemeente Leeuwarden 

Dirk Jan Kuipers 

Narsing Lakhi 

 

 

Vragen en antwoorden 

 

1.     Tijdpad 

a.     Wanneer wordt er een start gemaakt met de werkzaamheden? 

               Begin november 2020 zullen we starten met de uitvoering. 

b.     Wat is de beoogde doorlooptijd van het project? 

               De werkzaamheden zullen voor 31 maart 2021 gereed zijn. 

c.      Wanneer starten de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de verkeerssituatie 

op de Hilleburen?  

Dit is nu nog niet bekend, op de informatiesessies zullen we de planning delen. Daarna via de 

aangegeven kanalen. 
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2.     Verkeerssituatie Hilleburen 

a.     Welke gevolgen hebben de werkzaamheden op de verkeersdoorstroming op de 

Hilleburen en verkeersveiligheid. 

Wij streven ernaar om de werkzaamheden aan de Hilleburenkant zo kort mogelijk te houden. 

Er zal een stremming plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt op de informatieavond.  

b.     In het geval van tijdelijke afsluiting, hoe lang gaat dat duren en is aan te geven over 

welke periode dat gaat plaatsvinden?  

Dit is nog niet bekend, omwonenden worden hier uiteraard nader over geïnformeerd.  

c.      Wat wordt er tijdens de mogelijke afsluiting geregeld rond de bereikbaarheid voor 

hulpdiensten?  

Alle stremmingen geeft de gemeente, volgens protocol, door aan de hulpdiensten. 

  
3.     De brug  

a.     Hoe ziet het definitieve ontwerp van de brug eruit? 

               Zie bijgaande tekening 

b.     Is de brug enkel toegankelijk voor fietsers en wandelaars of is autoverkeer (hulpdiensten) 

ook mogelijk en toegestaan?       

               De brug is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. 

c.      Hoe en waar worden de aanlegplaatsen voor wachtende boten gebouwd, c.q. 

gesitueerd? 

Er worden geen wachtplekken aangelegd. Wel gaan wij een seizoen monitoren hoe de bootjes 

de brug passeren en of ze wel of niet lang aan het wachten zijn. 

  
4.     Bediening van de brug 

a.     Worden aanwonenden in de gelegenheid gesteld om de brug te bedienen buiten het 

vaarseizoen? 

De bewoners die tussen de bestaande brug en de nieuwe brug wonen krijgen na een instructie 

van de gemeente een sleutel om de brug te kunnen bedienen buiten de bedieningstijden van  

de brugwachter. 

b.      Wordt er ook gedacht aan het gelijkschakelen van het provinciaal geldend vaarseizoen 

met dat in Wergea? (NB Zit m.i. nu een maand verschil tussen). 

              Gemeentelijk beleid op openingstijden brug wordt/blijft gehanteerd. 

  
5.     Afstemming met andere projecten/overlast 

a.     In hoeverre worden de werkzaamheden afgestemd met de beoogde renovatie van de 

walbeschoeiing aan de Hilleburen om er voor te zorgen dat de overlast zo minimaal mogelijk 

is? 

Deze afstemming is helaas niet mogelijk. De projecten zijn dan ook niet aan elkaar gekoppeld. 

 

 6.     Communicatie 
a.     Hoe wordt er de komende tijd met de betrokken bewoners (breder dan de direct 

aanwonenden) gecommuniceerd? Zowel in aanloop naar de bouw als tijdens de realisatie. 

Er wordt een informatieavond gehouden en er volgen publicaties op de website Wergea.com 

en de Havensbank. Daarnaast versturen we informatiebrieven.  

b.     Komt er een contactpersoon bij de aannemer, c.q. uitvoerder? 



 

 

Voordat er gestart wordt met de werkzaamheden, ontvangen alle omwonenden een brief van 

de aannemer met contactgegevens van de uitvoerder. 

c.      Waar kunnen wij, onverhoopt, met onze klachten terecht?  

Zaken over de uitvoering kunt terecht bij de aannemer (telefoonnummer en naam wordt nog 

bekend gemaakt). Voor overige zaken rondom het project kunt u de gemeente benaderen via 

telefoonnummer 14058. 

 

Bovenaanzicht brug. 

 

Stringbrege Wergea 

 


