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Roep om nog zo’n brug 
SNEEK - De brug over de A7-rijks-
rondweg bij de kruising met de
Akkerwinde moet beslist een
houten broertje krijgen. Gede-
puteerde Piet Adema wil dat
hierover zo snel mogelijk een
beslissing wordt genomen. Dat
mag echt geen maanden duren.

Als het aan Adema ligt, valt
het besluit bij wijze van spreken
vandaag nog. ,,Ik bin al oer de
daam, no de oare skiep noch”,
zegt de provinciaal bestuurder.
Hij heeft ‘goede hoop’ op een
gunstig resultaat. De tweede
rondwegbrug moet komen bij
de Molenkrite, de ingang naar
de wijk Tinga.

De nu geplaatste brug, 32 me-
ter lang en 16 meter hoog, heeft
€3,7 miljoen gekost. Adema (‘Ik
ha sels yn de bou sitten’) heeft
al uitgerekend dat een tweede
exemplaar een flink stuk goed-
koper kan. Hij heeft de aanne-
mer, Schaffitzel uit het Duitse
Swäbisch Hall, al nadrukkelijk
gevraagd bij de volgende offer-

te minder hoog in de boom te
gaan zitten. De bouw van de eer-
ste brug, waarvoor de voorbe-
reiding vijf jaar terug al begon,
is niet minder dan een uitvin-
ding geweest, zeggen de bou-
wer en de ontwerpers van Onix
en Achterbosch Architectuur.
Dat kostte leergeld. De onder-
vonden problemen en kinder-
ziektes zijn er bij het maken van
nummer twee niet.

,,De oannimmer moat him no
maksimaal ynspanne om dy
learpunten te fersilverjen”, zegt
Adema. Van de drie samenwer-
kende opdrachtgevers, Rijks-
waterstaat, gemeente Sneek en
zijn eigen provincie Fryslân,
verwacht hij dat ze bij een billij-
ke prijs over de brug zullen ko-
men. Eerder vonden ze de totale
investering te veel van het goe-
de en wilden ze het bij één brug
van hout houden en de andere
van goedkoper beton laten ma-
ken.

Adema keek zich, net als trou-

wens de paar duizend overige
nieuwsgierigen, zaterdagavond
en een eindje in de nacht de
ogen uit. Zelfs de aanwezige Sint
en z’n Pieten hadden nog nooit
zo’n groot cadeau gezien. Men-
sen applaudisseerden, schoten
foto’s en bedachten namen
voor het houten kunstwerk.
Kanshebbers lijken ‘De Mijter’
en ‘Ut Skaarhek’. Wethouder
Thom Metz en Rijkswaterstaat-
directeur Joost de Ruijg houden
het op ‘Het Lef van Sneek’.
Langs de route stonden kramen
waar het publiek gratis koffie en
warme chocolademelk kon krij-
gen. Een enkele goocheme pa-
tatverkoper schoof ook aan en
deed leuke zaken.

Adema heeft de stille hoop te-
gen die tijd de opdracht voor
het zo gewenste tweede exem-
plaar te kunnen geven. ,,It
hoecht ek net hielendal fer-
gees”, vind hij. ,,Dit is fral ek in
stikje keunst, in skitterend land-
mark. Dat mei wat kostje.”

Stapvoets ging het transport zaterdagavond naar kruispunt Akkerwinde over de A7 bij Sneek. Foto Niels de Vries


