
Informatieavond Ritsumasyl
17 januari 2018



Opening

Gespreksleider 

Henk Feitsma



Programma

• Welkom door wethouder Jan Dijkstra

• Beweegbare brug in Ritsumasyl door Rik Minkjan

• Herinrichting Ritsumasyl door Wieger Feddema

• Biobased brug over Van Harinxmakanaal door Rinze Herrema en René Feenstra



WELKOM

Wethouder Jan Dijkstra



Beweegbare brug Ritsumasyl

Rik Minkjan



Uitvoering beweegbare brug 
Ritsumasyl

Reef Infra
Uitvoeringsperiode maart 2018 – juli 2018



Beweegbare brug Ritsumasyl

Huidige situatie

Nieuwe situatie

Inhoud Presentatie
- Welke werkzaamheden gaan we doen?
- Stappenplan werkzaamheden
- Hinder en maatregelen
- Transport- en omleidingsroutes
- Contactpersonen



Uitvoeringsvolgorde Beweegbare brug

Activiteit Wanneer? Hoe lang duurt deze 
activiteit?

Aanbrengen van ankers en damwanden voor de 
fundering van de brug

april 2018 2 weken

Slopen van het oude fundatieblok van de oude 
draaibrug

april 2018 2 dagen

Aanbrengen fundatiepalen april 2018 1 week

Aanbrengen van de funderingen (landhoofden van de 
brug)

mei – juni 2018 2 maanden

Plaatsing van de bovenbouw beweegbare brug juli 2018 2 weken

Openstellen en ingebruikname beweegbare brug juli 2018 (voor 
bouwvak)

4 weken

Aanbrengen aansluitende oeverbeschermingen 
(aanbrengen vanaf het water) april/mei 2018 4 weken



Stap 1 – Beweegbare Brug Ritsumasyl

• Aanbrengen van ankers en damwanden 
Wanneer: april 2018
Duur: circa 2 weken



Stap 2 – Beweegbare Brug Ritsumasyl

• Slopen oude fundatie van de oude draaibrug Wanneer: april 2018
Duur: circa 2 dagen



Stap 3 – Beweegbare Brug Ritsumasyl

• Aanbrengen fundatiepalen

• Aanbrengen landhoofden
Wanneer: mei/juni 2018
Duur: circa 2 maanden



Stap 4 – Beweegbare Brug Ritsumasyl

• Vrijgraven van de oude dam en sloop bestaande duiker

• Montage van de beweegbare brug
Wanneer: juli 2018
Duur: circa 2 weken



Te verwachten hinder en maatregelen
Omschrijving Duur Maatregelen ter voorkoming van 

hinder
Wat merk ik er van?

Aanbrengen
ankerstangen

Circa 1 week
april 2018

Trillingsvrij aanbrengen d.m.v. het 
indraaien van de ankers.

- Veel machines benodigd 
(niet zo groot)

- Geluid van machines

Damwanden
aanbrengen

Totaal 1 week (t.b.v. 
de brug)
april 2018

Damwanden worden hydraulisch 
gedrukt d.m.v. een drukstelling.

- Grote machine 
- Geluid van de machine

Slopen 
fundatieblok 

Circa 2 dagen
april 2018

Voorafgaand aan de sloop is het 
blok afgeschermd met 
damwanden.
Sloopmethodiek d.m.v. knijpen cq. 
splijten van het blok.

- Grote machine
- Geluidsoverlast

Aanbrengen palen Circa 1 week
april 2018

Trillingsvrij aanbrengen d.m.v. het 
indraaien van de palen.
Palen zijn in het ontwerp 
verkleind.

- Veel machines benodigd 
(niet zo groot)

- Geluid van machines

Montage 
bovenbouw brug

Circa 1 week
juni 2018

Transport over water. - Hijsen van de brug met 
een grote hijskraan



Transportroutes

Transport (aan- en afvoer) 
Via de noordzijde het 
dorp benaderen

Transport over water
- Aanvoer nieuwe brug
- Damwanden



Omleidingsroutes 
Fase 1 maart 2018 – juni 2018



Omleidingsroutes 
Fase 2 juni 2018 – augustus 2018



Contactpersonen Reef Infra 
Aanspreekpunt op de bouw:

Rik Minkjan

Veiligheidsmedewerker voor 
begeleiden verkeer
(Gedurende hele werk aanwezig)

Omgevingsmanager Reef Infra:
Ellen de Waard



















Herinrichting Ritsumasyl

Wieger Feddema



Herinrichting Ritsumasyl

Planvorming Contractvorming Aanbesteding Uitvoering Oplevering



Herinrichting Ritsumasyl

Uitgangspunten herinrichting

• Markeer Ritsumasyl als recreatief knooppunt (aantrekkelijk rustpunt, 
logische fietsroutes)

• Versterk historische lijn Hegedyk (continuïteit profiel en materialen)

• Maak een aantrekkelijk pleintje voor het dorp 

• Maak het water beleefbaar (nieuwe brug, oevers)

• Behoud landelijk, dorps en groen karakter 



Herinrichting Ritsumasyl



Herinrichting Ritsumasyl



Herinrichting Ritsumasyl



Herinrichting Ritsumasyl - verlichting
Orange Lighting Bell, IP54, 16 led dimbaar

Zonsondergang - 100%
20.00 uur - 70%
24.00 uur - 50%
05.00 uur - 70%
06.30 uur - 100%



Herinrichting Ritsumasyl - verlichting



Herinrichting Ritsumasyl



Herinrichting Ritsumasyl

Planning:

▪ Aanbesteding maart 2018

▪ Start uitvoering nader te bepalen

▪ Werk gereed september 2018



Brug Ritsumasyl

Bediening:

• Primair bedoeld voor woonboten

• Bediening in beginsel door gemeente

op afroep
• Behoefte voor bijboten om brug te gebruiken

• Mogelijkheid om afspraken te maken over zelfbediening:
o bedieners krijgen opleiding

o contractueel geregeld (serviceniveau, verantwoordelijkheden, 
aansprakelijkheid)

o evaluatie



Aanvullende werken

Asfaltering




