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Dokkum, 12 mei 2016  
 
Betreft: verwijdering Reigerstraatbrug - project Sud Ie - Wetterfront  
 
Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Het college van B & W is voornemens de Reigerstraatbrug op te heffen. De Reigerstraatbrug is 
een fiets- en voetgangersbrug over de Sud Ie en verbindt de wijken It Fûgellan en De Schans.  
 
De brug dient net als andere bruggen over de Sud Ie ten gevolge van het project Wetterfront - Sud Ie, 
het bevaarbaar maken van de Sud Ie voor motorkruisers, opgehoogd te worden.  
Het college is van mening dat een opgehoogde brug op de huidige locatie niet inpasbaar is, door het 
gebrek aan meters voor een fatsoenlijk aflopende helling aan de Reigerstraatzijde. Er is aldus het 
college een afstand van 35 meter nodig om de helling die ontstaat af te laten lopen. Daarnaast 
vormen de nabij gelegen autobruggen aan de Dongeradyk en ter hoogte van de Kobbe volgens het 
college een realistisch alternatief.  
 
Ons bezwaar richt zich tegen de legitimiteit van beide door het college gevoerde argumenten, 
waarbij we als eerste onder punt A) ingaan op het argument van het college dat burgers die 
gebruik maken van de Reigerstraatbrug prima om kunnen lopen / fietsen naar de eerder 
genoemde twee autobruggen en onder punt B) ingaan op het argument van het college dat een 
verhoogde Reigerstraatbrug niet inpasbaar is.  
 
A) Bestaansrecht Reigerstraatbrug  
 
Het college is absoluut realistisch; een ieder die nu gebruik maakt van de Reigerstraatbrug kan 
omlopen / omfietsen. Consistent is het college in onze ogen echter niet, gekeken naar het aantal van 
dergelijke kunstwerken, vaak op geringe afstand van elkaar, dat andere, net name meer recente 
woonwijken in Dongeradeel siert. Wijken die qua inwoneraantal niet in de buurt komen van de 
combinatie Fûgellan / Schans.  
 
De reden waarom dergelijke kunstwerken in zulke getale worden aangelegd in woonwijken is omdat 
burgers veel waarde hechten aan de ‘pittoreskheid’ en ‘het gevoel van veiligheid’ die dergelijke 
autoluwe oversteekplaatsen met zich meebrengen.  
 
De Reigerstraatbrug is één van slechts twee autoluwe fiets- en voetgangersbruggen die de wijken De 
Schans en It Fûgellan met elkaar verbinden, waarvan de tweede zich op ruime afstand (meer dan een 
kilometer) in het Dokkumer Bos bevindt. Door het autoluwe karakter van de brug biedt de 
Reigerstraatbrug een pittoreskheid en gevoel van veiligheid voor fietsers en voetgangers die in en uit 
de grootste wijk van Dongeradeel bewegen, alsmede bewoners van die wijk en de aangrenzende 
Schans die de brug opnemen in hun wandelroute, al dan niet met huisdier en/of kleine kinderen. 
(Bijlage A).  
 
Het college is niet consistent in de besluitvorming gekeken naar de volgende, vergelijkbare situaties:  
1) Over de Woudvaart, tussen de wijken Woudhorne en De Trije Terpen, een vergelijkbare route 
bevaarbaar voor motorkruisers, zijn recentelijk twee fiets- en voetgangersbruggen aangelegd, gelegen 
op ca. 380 meter afstand van elkaar. Dit ondanks een reeds bestaande derde brug / duiker in de 
Rondweg met oversteekmogelijkheid voorfiets- en voetgangers op hemelsbreed minder dan 60 meter 
van één van de nieuwe bruggen. (Bijlage A1)  
2) Een soortgelijk kunstwerk is enkele jaren geleden aangebracht tussen één van de kleinste 
nieuwbouwwijken van Dokkum, de voormalig CSG Oostergo locatie ’De Jister’, nu Lyceumbuurt en de 
wijk Hoedemakerspolder. Hier ligt notabene op minder dan 50 meter naast deze brug een alternatieve 
oversteekplaats in de vorm van een brug/duiker in de birdaarderstraatweg. (Bijlage A2 en B2)  
De keuze voor aanleg van deze kunstwerken wordt een iedere passant direct duidelijk. ‘Veiligheid en 
pittoreskheid’. Het zijn dergelijke kunstwerken die onze wijken ‘leefbare’ en derhalve ’gewilde’ wijken 
maken. Geld mag daarbij geen overweging zijn, gekeken naar de rijk bedeelde, maar qua 
inwoneraantal kleinere wijken uit de hierboven gevoerde situaties.  



B) Inpasbaarheid Reigerstraatbrug  

 
De afstand van de kade van Sud Ie naar de Reigerstraat bedraagt slechts 5 meter terwijl volgens het 
college 35 meter noodzakelijk is. Wanneer de Reigerstraatbrug wordt opgehoogd ontstaat een 
onverantwoord steile helling aldus het college. Wij hebben tijdens één van de overleggen tussen 
omwonenden en de projectleiders ’bruggen’ van het project Wetterfront - Sud Ie, meermalen 
aangestuurd op een oplossing van dit probleem door de helling van de brug af te laten buigen naar de 
groenstrook die de Reigerstraat van een speeltuin en pannakooi scheidt. De oplossing zou tweeledig 
zijn, want naast dat er meer meters worden vrijgemaakt om de gewenste helling te creëren, onstaat 
een meer ’open’ karakter tussen de wijk en de speeltuin. De huidige groenstrook biedt bescherming 
voor zogeheten ’hangjongeren’ die er uit het zicht van voorbijgangers voor veel overlast zorgen in de 
vorm van openbaar dronkenschap, vernieling, vervuiling en drugsgebruik. De Reigerstraatbrug zou in 
deze situatie uitmonden in een fietspad dat langs de speeltuin en de pannakooi voert om aldaar naar 
keuze op de Zwaluwstraat of Reigerstraat aan te sluiten. Speeltuin en fietspad worden hier in een 
parkachtige omgeving samengebracht. Aan de zijde van de Reigerstraat heeft de te bouwen afloop 
van de brug ca. 5 meter ruimte om ca. 2 meter zijwaarts te bewegen teneinde niet langer op de 
Reigerstraat uit te komen maar in de groenstrook / speeltuin parallel aan de Reigerstraat. De 
resterende helling en het ontstane fietspad kan zonder ingrijpende sloop en/of snoeiwerken over de 
resterende grasstrook worden aangelegd. (Bijlage B).  
 
Bovengenoemde situatie, een brug die relatief snel daalt en zelfs kort na de oversteek haaks afbuigt, 
is van toepassing op tenminste twee van de recent aangelegde hierboven aangekaarte kunstwerken 
over de Woudvaart aan de zijde van de Woudhorne, alsmede aan de zijde van de lyceumbuurt. 
Getuige daarvan zijn de foto’s in bijlage B2 en foto’s van praktijkvoorbeelden elders in den lande in 
bijlage B1.  
 
In reactie op de hierboven aangedragen optie, krijgen de indieners te horen dat de kosten hiervoor ‘te 
hoog’ zijn en dat de route niet ‘een logische’ is. Met dit laatste argument suggereert het college dat, 
omdat de brug niet meer eindigt op de hoek Reigerstraat / Sud Ie, maar enkele meters verder eindigt 
op de hoek Reigerstraat / Zwaluwstraat of direct op één van de beide straten, de brug zijn functie 
verliest.  
 
Waar het om kosten gaat herhalen wij: Geld mag daarbij geen overweging zijn, gekeken naar de rijk 
bedeelde, maar qua inwoneraantal kleinere wijken uit de hierboven gevoerde situaties. Daarbij betreft 
het hier niet de aanleg van een nieuwe oversteekplaats, maar een continuering van een 
oversteekplaats die er ruim 40 jaar geleden op verzoek van buurtbewoners is gerealiseerd en waarvan 
het voortbestaan enkel ter sprake komt door de keuze van het college om miljoenen te investeren in 
het bevaarbaar maken van de onderhavige route. Bewoners hebben niet om dit project gevraagd. Het 
aantal, tevens seizoensgebonden, passanten over water dat profiteert van de route over water zal 
daarbij nooit in de buurt komen van het aantal voetgangers en fietsers dat dagelijks gebruik maakt van 
de brug.  
 
Badinerend is tenslotte de opmerking van het college tijdens de laatste inspraakavond dat, indien er 
geld gestoken moet worden in een oplossing voor de Reigerstraatbrug, de noodzakelijke 
aanpassingen aan de door toedoen van het college ontstane recente onveilige situatie voor fiets- en 
voetgangers ter hoogte van de recent opgehoogde Dongeradykbrug wellicht geen doorgang kunnen 
vinden.  



Met dit pleitschrift doen we een beroep op U als volksvertegenwoordiger van het volk om uw 
tegenstem te laten horen tegen het hierboven geïllustreerde inconsistente beleid van het 
college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Dongeradeel waar het gaat om de 
toebedeling van bovengemelde kunstwerken ter bevordering van de leefbaarheid van 
woonwijken, alsmede de onwil om te komen tot een eveneens hierboven geïllustreerde 
passende oplossing voor bewoners van de wijken It Fûgellan en De Schans. 
Wij passen voor een verdere versobering van de grootste wijk van Dongeradeel ten gevolge van een 
miljoenenproject waarvoor onze wijk slechts als doorgeefluik fungeert. Tevens kijken we met ongeloof 
naar de rijke bedeling van vergelijkbare oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers in kleinere 
maar jongere wijken in de gemeente. Met de geschetste situaties die zich in andere wijken binnen 
de Gemeente voordoen, doen we een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Een gemeente dient 
haar burgers, ongeacht welke wijk zij wonen, gelijk te behandelen. Tevens benadrukken we het 
belang van een Gemeente die naar haar burgers luistert. Bewoners hebben niet om het project 
Sud Ie- Wetterfront gevraagd en hebben zich in de inspraakprocedure vrijwel unaniem 
uitgesproken voor behoud van de Reigersbrug.  
 
In opdracht van het Bestuur van Buurtvereniging Schans en namens omwonenden in de wijk It 
Fûgellan verblijf ik,  
 
Met Hoogachting,  
 
 
Bertram Buikema  
 
Bijlagen  
A: situatie oversteekplaatsen Sud Ie  
A1: situatie oversteekplaatsen Woudvaart thv Woudhorne  
A2: situatie oversteekplaatsen Woudvaart thv Lyceumbuurt  
B: huidige en gewenste situatie Sud Ie  
B1: voorbeelden alternatieve voetgangersbruggen  

B2: situatie aan- en afloop oversteekplaatsen Woudvaart 


