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De werkzaamheden bij de voormalige Zwettebrug zijn in volle gang. Aannemer De Boer & De Groot 

uit Harlingen heeft de brug en toeritten al verwijderd. De brughoofden blijven bestaan en vormen 

straks een natuurlijkvriendelijke omgeving voor allerlei vogels en andere kleine dieren. 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden, de planning en de verwachte hinder.  

 



Ieder project is anders 
Wie werken er aan het project Sloop Zwettebrug? Aannemer De Boer en De Groot is met 15 – 20 

mensen aanwezig in Leeuwarden. Een van de werkmannen is Jacob Heinstra (53) uit Eenrum (Gr.). 

“Ik werk al 35 jaar in de waterbouw. Het is soms zwaar werk, maar heel mooi”.  

Tijdens een grote hoosbui spreek ik met Jacob in een van de keten van De Boer en De Groot op het 

terrein bij de Zwettebrug. Jacob is voorman bij het project. “Ik werk al bijna vijf jaar bij dit bedrijf. 

Altijd samen met uitvoerder Roel de Vries. Mijn taak is om alles op dit werk in goede banen te leiden. 

Dus dat alle werkzaamheden lopen zoals ze gepland zijn. Ik heb veel contact met de 

onderaannemers, zoals de sloper en de mensen van de kraanstelling.” 

Jacob is gewend om lang te reizen 

voor z’n werk. “Vanuit Eenrum is iets 

al gauw ver. Maar Leeuwarden is nog 

te doen. Bij projecten die verder dan 

anderhalf uur reizen zijn, ga ik in de 

kost. Zo kom ik door heel Nederland; 

van Terschelling tot Maastricht.”  

Wat is er leuk aan dit project? “Ieder 

project is anders, maar het project 

Zwettebrug is vooral leuk omdat alles 

er in zit: we hebben beton-, hei- en sloopwerk. We trillen nu hele dikke stalen buizen voor het 

geleidewerk de grond in. De grootste is 1,80 meter in doorsnede. De langste is 26 meter! De buizen 

kunnen we op 5 cm. nauwkeurig plaatsen. Dat gaat tegenwoordig allemaal met gps-techniek.” 

Tot eind april is Jacob nog in Leeuwarden: “Ondanks het slechte weer kunnen we wel flink 

doorwerken. Behalve als het harder dan windkracht 6 à 7 waait. Dan is het te gevaarlijk op het water 

en bij de kranen. En ach, een week heeft 7 dagen…” 

Geleidewerk 
Eind januari is De Boer en de Groot 

gestart met het aanbrengen van de 

buispalen in het Van Harinxmakanaal. 

Samen met het plaatsen van de rest 

van het geleidewerk vindt dit in één 

aaneengesloten werkfase plaats. De 

verschillende werkzaamheden volgen 

elkaar naadloos op. De buispalen 

variëren in doorsnede van 90 cm tot 

180 cm en zijn gemiddeld 20 m lang. 

Ze worden met een draadkraan op 

een ponton in het kanaal geplaatst. 

Na het aanbrengen van de buispalen 

worden de horizontale elementen op 

de buispalen gelast. Het eerste element is 31 januari aangevoerd. 



Sedumdak 
De oude Zwettebrug is inmiddels gesloopt. De basculekelders worden voorzien van een betonnen 

dek met hierop groenbeplanting in de vorm van sedum. Hierdoor ontstaat straks een 

natuurlijkvriendelijke omgeving voor allerlei vogels en andere kleine dieren. 

 

 

Zonnepanelen op oude weg 
De westkant van het kanaal krijgt een 

bestemming als zonnepark. In februari start 

de aanleg hiervan op de grond van de 

afgegraven op- en afrit. Het initiatief is 

genomen door ZoninL (ook de eigenaar van 

de windmolens op het terrein van 

Frisobouw). Binnenkort wordt de 

overeenkomst hiervoor afgesloten. Het 

zonnepark van 1 MW is waarschijnlijk vanaf 1 

april a.s. in productie.  

 

 

Grondverzet 
Aan de oostkant van de brug, ter hoogte van het pand van voormalige Zwette meubelen, worden de 

taluds afgegraven. Het zand wordt met dumpers vervoerd naar het depot op Zwette VI. 



Stremmingen 
We kunnen niet voorkomen dat de werkzaamheden hinder opleveren voor de directe omgeving, 

zowel voor de scheepvaart als het verkeer op de weg.  

 

Stremmingen voor vaarverkeer (bron: Scheepvaartberichten): 

Op het Van Harinxmakanaal; hinder bij de spoorbrug HRM te Leeuwarden.  In verband met 

werkzaamheden is er hinder bij de spoorbrug HRM vanwege stremmingen doorvaartopeningen. Dit 

geldt vanaf:  

• Maandag 8 januari 2018 t/m vrijdag 9 februari 2018 8:00 uur, is zuidelijke doorvaartopening 

gestremd (Harlingen - Fonejacht);  

• Vrijdag 9 februari 2018 8.00 uur t/m vrijdag 23 maart 2018 8:00 uur is noordelijke 

doorvaartopening gestremd (Fonejacht - Harlingen);  

• Vrijdag 23 maart 2018 8:00 uur t/m vrijdag 20 april 2018 is zuidelijke doorvaartopening 

gestremd (Harlingen - Fonejacht); 

Stremmingen voor Wegverkeer: 

De Fahrenheitweg, ter hoogte van de voormalige Zwettebrug, wordt nog een keer gestremd voor 

doorgaand verkeer. In verband met het aanbrengen van een duiker in de Fahrenheitweg. De exacte 

datum is nog niet bekend. De Boer en de Groot gaat dit nog afstemmen met de gemeente 

Leeuwarden. De bedrijven in de omgeving worden op tijd geïnformeerd met een brief; de stremming 

zal een aantal dagen nodig zijn. De omleiding wordt met borden aangegeven. 

De planning 2018 
Wanneer Werkzaamheden 

Jan. - eind feb. Nieuwe palen en geleidewerk plaatsen  

Week 5 Buizen plaatsen d.m.v. trillen 

  

Vanaf 26 feb. Spoorbrug wordt weer bediend 

 

Meer weten?  
Provinciaal projectbureau Vrij-Baan 

Bezoekadres: 

Snelliusweg 11 

8912 BE  Leeuwarden 

Telefoonnummer: (058) 284 40 40 

Email: infopbl@fryslan.nl 

Contactpersonen: 

Thedo Mienstra (Leeuwarden Vrij-Baan) 

Klaas de Boer (Leeuwarden Vrij-Baan) 

Henk Nanninga (De Boer & De Groot) 


