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Aanleg Stringbrêge voorjaar 2023

De Stringbrêge

Begin juli 2022 lieten wij u weten dat we de ophaalbrug – de Stringbrêge – 
gaan plaatsen. De fiets- en voetgangersbrug zorgt voor de verbinding tussen de 
woonwijk Grut Palma en het oude dorp. In deze nieuwsbrief leest u meer over de 
aanleg van de Stringbrêge.

De afgelopen maanden hebben wij de 

nodige voorbereidingen getroffen voor de 

aanleg van de Stringbrêge. Er is veel contact 

geweest met de aannemer en samen 

keken we naar de planning voor de aanleg 

van de brug. Wij bereiden nu alles voor en 

koersen erop om in het vroege voorjaar 

2023 te starten met de werkzaamheden. 

Wij hoopten dat we eerder konden starten. 

Helaas lukt dat niet door drukke planningen. 

Het werk duurt ongeveer 4 maanden. 

De brug is dan voor de zomervakantie 

2023 klaar. Vaarverkeer kan langs de 

werkzaamheden op enkele momenten na. 

Zodra de exacte planning bekend is, laten 

wij u dat zo snel mogelijk weten.

Inloopbijeenkomst

U ontvangt begin 2023 
een uitnodiging voor een 
inloopbijeenkomst

Daar kunt u meer informatie krijgen 
over de exacte planning en de 
wijze van uitvoering. Er is tijdens 
deze inloopbijeenkomst ruimte om 
vragen te stellen.
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Heeft u vragen?

Stel ze gerust. Neem dan contact 
op met de gemeente via 14 058 
of stel uw vraag via de mail: 
wijwerkenaan@leeuwarden.nl. 

Vraag en antwoord
Hieronder volgt meer informatie over enkele onderwerpen die de afgelopen tijd naar 

voren kwamen. 

Brugbediening bewoners
Bewoners met een ligplaats voor hun boot tussen de twee bruggen krijgen een sleutel. 

Daarmee kunnen ze de nieuwe brug straks zelf bedienen buiten de bedieningsperiode. 

Deze bewoners krijgen te zijner tijd een uitnodiging voor een afspraak. Dan nemen we de 

instructie om de brug te bedienen met de bewoners door.

Doorvaren boten

Tweede brugwachter in hoogseizoen

Zodra de Stringbrêge er ligt, komt er tijdens het hoogseizoen ongeveer 6 tot 8 weken een 

extra brugwachter. Dan komt er dus een tweede brugwachter. Over de exacte invulling 

wanneer er een extra brugwachter is volgt later meer informatie. 

Watersport app

In de provincie Fryslân kunnen watersporters voortaan bij een aantal bruggen een 

brugopening aanvragen met de vernieuwde app Watersport. We onderzoeken of het 

mogelijk is om de bruggen in Wergea aan te sluiten op deze app. Daarnaast plaatsen we 

vroegtijdig een bord met een telefoonnummer van de brugwachter, zodat men contact kan 

leggen om bediening aan te vragen.

We blijven monitoren 

Wij kijken of boten goed kunnen blijven doorvaren. We blijven daarover graag in gesprek 

met onder andere aanwonenden. Mocht het toch te druk worden en wachtvoorzieningen 

een wens zijn, dan kijken we daar samen naar.

Stringbrêge op afstand bedienen
Wij onderzoeken of de Stringbrêge in de toekomst op afstand kunnen bedienen vanuit de 

Bidlerbrêge. De eerste globale verkenning daarnaar was negatief. De kosten zijn erg hoog 

om dit aan te leggen. Daarbij voorzien we problemen met het oog op storingen en privacy 

(door camera’s die nodig zijn voor de bediening). Hierdoor is deze optie voor eerst niet 

haalbaar.

Afmetingen boten
Bij de zuidelijke- en noordelijke invaart van Wergea staan borden waarop vermeld is dat de 

vaart door Wergea smal is. Op het bord staat dat boten van maximaal 15 bij 4 meter door 

mogen varen. Dit klopt niet. De vaart door Wergea is door de provincie geclassificeerd als 

klasse E. Dit betekent dat door deze vaart boten van maximaal 10 bij 3 meter mogen varen. 

De provincie Fryslân wijzigt de borden naar 10 x 3 meter.

Watersportapp aangepast
De app Watersport van de provincie Fryslân is inmiddels aangepast. Bootjes worden nu 

standaard via de staande mastroute geleid en niet meer door het dorp. 

Hoogte brug
De doorvaarhoogte van de brug blijf 95 centimeter. Dit is hetzelfde als de grote brug 

verderop in de vaart.


