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98 Vanaf het moment dat de provincie Fryslân instemt met het ontwerp van 
de Houten Brug, is duidelijk dat er op de zuidelijke rondweg bij Sneek iets 
bijzonders gaat gebeuren. Ook wordt snel duidelijk dat het proces om tot die 
brug te komen complex, uitdagend, intensief, verrassend, tijdrovend en in 
ieder geval zeer interessant zal worden. En zo ontstaat bij het Projectbureau 
Rijksweg 7 Sneek het idee om dit proces vast te leggen. 

Hoe? Dat is nog even zoeken. Want alle besprekingen, plannen, onderzoeken, 
discussies, tekeningen, publicaties en bijeenkomsten leveren veel gegevens op 
die in principe voor zo’n procesboek in aanmerking komen. En het rangschikken 
van deze gegevens zou al snel leiden tot een boek met informatie die vooral 
interessant is voor betrokkenen en vakmensen. 

Maar het boek moet meer zijn. Het moet zo’n interessant proces ook voor 
niet-betrokkenen helder en toegankelijk maken. De Houten Brug is immers 
van ons allemaal. En het verhaal over de Houten Brug moet daarom ook voor 
ons allemaal worden opgetekend. Daarom is voor een opzet gekozen die het 
complexe proces op een toegankelijke manier verwoordt en die bovendien 
recht doet aan de esthetische kwaliteiten van de Houten Brug. 

Het verhaal van de Houten Brug wordt verteld in 18 interviews met mensen die 
direct betrokken zijn geweest bij dit unicum. Deze interviews zijn gehouden 
voordat de brug werd geplaatst in de periode november 2007 tot november 
2008. Door deze mensen hun persoonlijke verhaal te laten vertellen leggen 
we aan de ene kant vast hoe het proces is verlopen en aan de andere kant 
proeven we ook de emoties, de tegenvallers, het doorzettingsvermogen, de 
overpeinzingen, de twijfels, de vreugde en vooral de trots van de mensen die 
de Houten Brug mogelijk maakten.

Naast deze verhalen bevat het boek veel foto’s. Foto’s van verschillende 
momenten in het proces die een mooie illustratie zijn van de vele stappen 
die gezet moesten worden. Fotografe Judith van der Meulen heeft de 
geïnterviewden geportretteerd in situaties die iets vertellen over hun rol in dit 
proces. En de gerenommeerde Friese fotograaf Henk Bleeker is gevraagd om 
een eigen fotografische visie te geven op deze eigenzinnige brug.

Als provincie Fryslân zijn we bijzonder trots op deze uitgave. Wat in eerste 
instantie een procesboek moest worden is met ‘Het Lef bij Sneek’ uitgegroeid 
tot een visitekaartje. Een visitekaartje van onze provincie.  
Een visitekaartje van een bijzondere samenwerking. En een visitekaartje van 
het principe dat grenzen worden verlegd dankzij mensen met visie, creativiteit, 
organisatietalent en doorzettingsvermogen. 

Kortom, een visitekaartje dat prachtig verwoordt en verbeeldt waartoe we  
met z’n allen in staat zijn. 

Projectbureau Rijksweg 7 Sneek
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Een provincie die het onmogelijke mogelijk 
maakt. Het klinkt wat on-Fries. Want op dit 
stukje van de wereld hebben we liever dat 
een ander van ons zegt hoe goed we zijn. 

En toch. Er gebeuren in deze provincie dingen 
die zo bijzonder zijn dat we die bescheiden-
heid van ons af mogen werpen. De Houten 
Brug bij Sneek is hiervan een prachtig voor-
beeld. Het ontwerp is bijzonder. Het proces 
naar realisatie is bijzonder. De samenwerking 
tussen alle partijen is bijzonder. Het lef van 
een provincie om zo’n project te stimuleren, 
te dragen en te realiseren is bijzonder. 

En dat mag worden gezegd.

De provincie Fryslân had verschillende  
redenen om voor de Houten Brug te gaan.  

Om te beginnen past deze brug prachtig in  
het provinciale project Rijksweg 7 Sneek.  
Een project dat is begonnen om de  
verkeersveiligheid en bereikbaarheid te 
verbeteren, maar is uitgegroeid tot een 
gebieds ontwikkeling die een enorme  
impuls geeft aan Sneek en Fryslân. En bij 
zo’n impuls horen bijzondere objecten, zoals 
de Houten Brug en het Geau akwadukt.

Daarnaast past de Houten Brug perfect 
in onze ambitie om een voorloper te zijn 
in duurzaamheid. We willen investeren in 
duurzaamheid, gekoppeld aan kwaliteit en 
innovatie. Met de Houten Brug bewijzen we 
dit. En het gebruik van Accoya hout, dat is 
gekweekt uit FSC-gecertificeerde bossen in 
Nieuw Zeeland, was hierbij een doorslag-
gevende factor. 

Vanaf de prijsvraag tot aan de plaatsing hebben 
vele mensen meegewerkt aan de Houten Brug. 
Dank hiervoor. Met een speciaal woord van dank 
voor het Technisch Team en het Projectbureau. 
Dank in het besef dat de goede samenwerking 
tussen de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en 
de gemeenten de basis van het welslagen is  
geweest. En met deze ervaringen als bagage zal 
de provincie Fryslân zich tot het uiterste inspan-
nen voor de tweede Houten Brug bij Molenkrite. 

Want nu de Houten Brug er staat, overheerst bij 
ons één gevoel. Een gevoel dat we over de hele 
wereld mogen uitdragen:

Wy binne hartstikke Grutsk!  

Commissaris van de Koningin van Fryslân 
John Jorritsma 

Grutsk!

John Jorritsma, Commissaris van 
de Koningin van Fryslân

Innovatie. Het woord is gevallen. Als provincie 
Fryslân zullen we er alles aan doen om  
nieuwe initiatieven te stimuleren. En als het 
moet, doen we het zelf. Passend bij deze  
provincie. En noodzakelijk om ook in de toe-
komst het heft in eigen handen te houden.  
De Houten Brug bewijst dat we dit kunnen.  
Want nergens ter wereld is een houten 
draagconstructie gemaakt waarover zelfs de 
zwaarste verkeersklasse veilig kan rijden.

En dan het ontwerp zelf. Prachtig! Eigen-
zinnig! Indrukwekkend! Wie deze brug een-
maal heeft gezien, vergeet ‘m nooit meer.  
En dat alleen al maakt van de Houten Brug 
een herkenningspunt, een landmark, die een  
grote meerwaarde geeft aan Sneek en Frys-
lân. Met als mooie bijkomstigheid dat het 
ontwerp door een Friese architect is bedacht. 



Vijf Keer Anders













Het proces in 18 interviews



‘  De houten bruggen 
geven prachtig vorm 
aan onze ambities.’

Piet Adema
gedeputeerde provincie Fryslân 
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30 31We ontmoeten gedeputeerde Piet Adema op het 
Provinsjehûs. De ontvangst is enthousiast. Het onderwerp 
‘Houten Brug bij Sneek’ lijkt als vanzelfsprekend te 
leiden tot een glimlach en een trotse blik. Passend bij 
een politicus voor wie hard werken en stevige ambitie 
de logische pijlers van zijn functie zijn. En dat is niet 
verwonderlijk voor een gedeputeerde die onder andere 
Verkeer en Vervoer in zijn pakket heeft. We gaan zitten. 
Adema begint te vertellen... 

Laagje dieper
‘De waarde van de houten bruggen bij Sneek 
gaat wat mij betreft een laagje dieper dan 
hun esthetiek, hun ruimtelijke werking en 
hun praktische gebruik. Ik zie deze bruggen 
als symbolen die ook over 100 jaar nog de 
kwaliteiten vertegenwoordigen die Fryslân 
en de Friezen zo bijzonder maken: eerlijk, 
eigenzinnig, oorspronkelijk, gevoelig en, om 
het nu zo populaire woord maar te gebruiken: 
duurzaam. Met dat laatste bedoel ik dat 
het in de Friese cultuur zit ingebakken om 
op de lange termijn te denken. Met respect 
voor de natuur. En met de menselijke maat 
als uitgangspunt. Die duurzaamheid wordt 
vertegenwoordigd door het gebruikte 
materiaal: hout.’ 

Eerlijk en eigenzinnig
‘Waar we bij infraprojecten vooral in 
beton denken, is hier dus gekozen voor het 
duurzame hout. Dat is anders. Gewaagd.  
En leidt tot een vorm die mij om twee 
redenen bijzonder aanspreekt: de dakvorm, 
uitlopend in een punt, die voor mij ambitie 
uitstraalt. En het fraaie, volumineuze 
vlechtwerk van hout waarvan de constructie, 
anders dan bij beton, zo mooi zichtbaar is. 
Eerlijk en eigenzinnig dus.

Daarnaast vormen de houten bruggen 
één van de hoogtepunten binnen de totale 
aanpassing van de Rijksweg 7 bij Sneek.  
Een complex project met als belangrijkste 
doel het oplossen van de obstructie waarvan 
zowel het verkeer als de stad Sneek vele 
jaren last had. Als het project in 2010 is 
afgerond beschikt Fryslân over een oost-
west lijn zonder obstakels. Dat is beter voor 
de bereikbaarheid en voor de veiligheid. 
Bovendien biedt de aanpassing Sneek en 
omgeving kans op nieuwe initiatieven.’

Constructieve samenwerking met Rijk  
en gemeenten
‘Alhoewel het hier een rijksweg betreft, 
is het de provincie Fryslân geweest die de 
regie heeft gevoerd over planontwikkeling 
en uitvoering. Dit is in goed overleg met 
Rijkswaterstaat besloten, nadat wij als 
provincie ons bereid hadden getoond om het 
project voor te financieren.

Vanaf 2002 is nauw en constructief 
samengewerkt met Rijkswaterstaat en de 
gemeenten Sneek en Wymbritseradiel.  
Door deze samenwerking kon de provincie de 
rol op zich nemen van gebiedsregisseur, een 
rol die juist een provincie goed kan spelen 

‘��Ik�zie�deze�bruggen�als�symbolen�
die�over�100�jaar�nog�de�kwaliteiten�
vertegenwoordigen�die�Fryslân�en�de�
Friezen�zo�bijzonder�maken.’



32 33bij infra-projecten. Wij weten immers wat er 
binnen gemeenten speelt én welke wegen we 
bij het Rijk moeten bewandelen. 

Met een zekere trots kunnen we nu zeggen 
dat het project Gebiedsontwikkeling 
Rijksweg 7 Sneek is uitgegroeid tot een 
voorbeeldproject. Immers, zowel qua 
planning als financiën is het project binnen 
de gestelde grenzen gebleven. Bovendien 
is er altijd duidelijk met alle betrokkenen 
gecommuniceerd waardoor er een groot 
draagvlak is gecreëerd. Zelfs de landelijke 
commissie Lodders, die zich bezig houdt 
met onderzoek naar de decentralisatie 
van bestuurslagen, beschouwt het project 
Rijksweg 7 Sneek als een goed voorbeeld.’ 

Unieke brug geen toeval
‘Het is ook niet helemaal toevallig dat deze 
unieke bruggen bij Sneek zijn verrezen. 
Nationaal en internationaal staat Sneek zeer 
goed aangeschreven. Als watersportstad. 
Maar ook als stad met ambities. En wie door 
Sneek loopt ziet op vele plaatsen dat de 
stad haar ambities waarmaakt. Met nu als 
meest opvallend object de houten bruggen, 
die als een prachtig landmark een nieuw 
herkenningspunt voor Sneek vormen. 

Het spannende bij de realisatie van deze 
bruggen was natuurlijk of het idee ook 
werkelijkheid kon worden. Het zijn immers de 
eerste houten bruggen ter wereld van deze 
grootte. Een uniek bouwwerk dus.  
Maar met dank aan de architecten en vooral 
ook de constructeurs is dit geweldig gelukt. 
En ook voor een bedrag (€ 3,7 miljoen) dat wij 
als provincie Fryslân kunnen verantwoorden.’ 

Zoals het Vogelnest van Beijing...
‘Want wat het Vogelnest voor Beijing is, 
zullen de Houten Bruggen voor Sneek 
worden. Ze zullen veel aandacht in de pers 
krijgen waardoor ze Sneek nog beter op de 
kaart zetten. En terecht. Want wie nu langs de 
Houten Brug van Sneek rijdt, ziet onmiddellijk 
dat deze stad iets bijzonders te bieden heeft. 
Dat is goed voor Sneek. En dat is natuurlijk 
ook goed voor de provincie Fryslân! We 
hebben dus alle reden om trots te zijn op de 
houten bruggen van Sneek!’

‘��Wat�het�Vogelnest�voor�Beijing�is,��
zal�de�Houten�Brug�voor�Sneek�worden.’�



‘  Onze aandacht 
  verschuift van asfalt 
naar ruimte. 

 Van weg naar mens.’
Peter Struik
hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland
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38 39Als we de werkkamer van Peter Struik binnen lopen 
vallen onmiddellijk de houten meubelen op. Groot houten 
bureau. Stevige houten kast. Rechte houten stoelen.  
Zelfs de ronde lijst van de wandklok is van hout.  
Toeval? Peter Struik, hoofdingenieur-directeur 
Rijkswaterstaat Noord-Nederland (HID) begint te lachen. 
‘Ja, en dan heb ik zeker deze bruine das ook uitgezocht 
voor dit interview...’

Mooi cadeau
Peter Struik is sinds 2005 in functie als HID. 
Hij volgde Jan Hoogland op bij Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland en houdt kantoor aan de  
Zuidersingel in Leeuwarden. Over zijn voor-
ganger: ‘Jan Hoogland heeft als lid van de jury 
natuurlijk een belangrijke rol gespeeld bij de 
keuze voor de houten bruggen van Achter-
bosch/Onix. En daarmee heeft hij Sneek en 
Fryslân een mooi afscheidscadeau gegeven,  
al heeft hij wellicht niet vermoed hoeveel  
hobbels er nog genomen moesten worden  
voordat de eerste brug daadwerkelijk kon  
worden gerealiseerd.’ 

Duurzaamheid belangrijker
‘Die hele ontwikkeling van de houten bruggen 
is vervolgens onder aansturing van de provincie 
Fryslân verlopen. Als Rijkswaterstaat hebben 
we de realisatie van de houten bruggen altijd 
toegejuicht. Het past immers mooi binnen het 
rijksbeleid waarin duurzaamheid steeds  
belangrijker wordt. En dat vertaalt zich  
logischerwijs in het toenemende gebruik van 
duurzame materialen zoals hout. Hiermee 
houdt Rijkswaterstaat zich trouwens al veel 
langer bezig, wat op vele rijkswegen zichtbaar 
is aan proefopstellingen voor ontwikkeling van 
houten geleiderails, portalen en lichtmasten.’

Verantwoordelijk voor onderhoud
‘Daarnaast zijn we de beheerder van de  
houten bruggen. En dit betekent dat we een 
eisenpakket moesten neerleggen omdat we 
straks verantwoordelijk zijn voor het onder-
houd. Om een extreem voorbeeld te noemen: 
het moet natuurlijk niet zo zijn dat deze  
Houten Brug makkelijk kan branden.  
We moeten er ook zeker van zijn dat deze brug 
tientallen jaren kan meegaan. En dat we bij 
het onderhoud niet met dure tegenvallers te 
maken krijgen waarvoor de belastingbetaler 
moet opdraaien.’ 

Veel ondersteuning
‘Vanuit die optiek hebben we vanaf het 
begin veel technische know-how en onder-
steuning geboden. En zijn enkele van onze 
top ingenieurs constant betrokken geweest 
bij de planvorming en uiteindelijke realisatie. 
Op een kritisch positieve manier, die later is 
uitgemond in groot enthousiasme voor dit 
project. Terecht natuurlijk.’ 

Stroomversnelling
De houten bruggen vloeien voort uit het  
totaalplan voor de zuidelijke rondweg bij 
Sneek: gebiedsontwikkeling Rijksweg 7 Sneek. 
Een project dat rond 2000 in een stroom-

‘�Het�moet�natuurlijk�niet�zo�zijn��
dat�deze�Houten�Brug�makkelijk�
kan�branden.’�



40 41versnelling komt, mede dankzij een aan-
passing bij Rijkswaterstaat. Peter Struik hier-
over: ‘Bij regionale projecten zoals deze, leek het 
niet langer noodzakelijk en nuttig dat de regie  
volledig bij het Rijk bleef. Zeker toen de  
provincie Fryslân bereid bleek tot een voor-
finan ciering was er sprake van een doorbraak 
en werd er in een prima samenwerking tussen 
provincie, Rijk en gemeente flink doorgepakt.’ 
Struik vervolgt: ‘Je ziet ook dat een goede  
samenwerking een bepaalde dynamiek en 
creativiteit teweegbracht waardoor er meer 
mogelijk was dan vaak werd gedacht.’
 
Van asfalt naar mens
Tijdens het beantwoorden van de vragen legt 
Struik het MIRT-projectenboek op tafel.  
Een ge zamenlijke uitgave van vier ministeries:  
Economische Zaken, Landbouw Natuur en  
Voedselkwaliteit, VROM en Verkeer en Water-
staat. Het beschrijft alle infrastructurele  
projecten van Nederland. Struik over de titel:  
‘De afkorting MIRT is in de plaats gekomen van 
MIT. Het scheelt één letter, maar betekent wel 
een grote wijziging. Want aan het Meerjaren-
programma Infra structuur en Transport is nu de 
R van Ruimte toegevoegd. Anders gezegd: waar 
vroeger het asfalt centraal stond, gaat het nu ook 
om een optimale inrichting van de mobiliteits-

ruimte. Waar het eerst om de weg ging, gaat het 
nu om de leef omgeving. En dat zien we ook bij 
Sneek gebeuren.’ 

Cultuuromslag werkt
‘In het verleden zouden we ons als Rijks waterstaat 
alleen op de wegkwaliteiten van de zuidelijke 
rondweg van Sneek hebben geconcentreerd.  
Onze expertise was vooral ingezet voor een 
betere doorstroming van het verkeer. Alle aan-
sluitingen optimaliseren. De verkeersveiligheid 
voor alle gebruikers sterk verbeteren. Garant 
staan voor een uitstekend wegdek. En hierbij 
altijd streven naar hoge kwaliteit zodat de weg 
tot in lengte van jaren goed gebruikt kan worden 
en de obstructies blijvend zijn opgelost. 

Allemaal zaken waar we ook bij de A7 Sneek  
natuurlijk 100% voor hebben gestaan. Maar nu 
gelukkig wel met toevoeging van het aspect 
Ruimte. Dus aandacht voor de omgeving.  
Rekening houden met de ontwikkeling van bij-
voorbeeld bedrijventerreinen. Het terugbrengen 
van de Geau in zijn oorspronkelijke vorm.  
En meedenken en meehelpen om unieke kansen 
te pakken. Ja, dat is voor ons een cultuuromslag.  
Waar je onze mensen vroeger kon zien als 
wegspecialisten, zijn ze nu verkeers specialisten 
met steeds meer gevoel voor de omgeving. En bij 

Sneek heeft dat prima gewerkt. Met als mooiste 
resultaat de Houten Brug.’

Meer ruimte voor architect
‘En over schoonheid gesproken, waar voorheen de 
techniek dus leidend was om zo efficiënt mogelijk 
de infrastructuur te verbeteren, zie je nu dat  
architecten meer ruimte krijgen om ontwerpen 
te maken die echt bij de omgeving passen.  
Die iets met de omgeving doen. Waardoor men-
sen een weg én haar omgeving als veel prettiger 
ervaren. Bij Sneek is het Geau akwadukt hiervan 
een mooi bewijs. Ik ben er van overtuigd dat dit 
ook zal gelden voor de Houten Brug. Al was het 
alleen maar omdat hier sprake is van een uniek 
bouwwerk. Nergens ter wereld vind je zoiets!’ 

Elkaar feliciteren
‘Om mijn persoonlijke mening te geven: vanaf het 
begin heb ik het een prachtig ontwerp gevonden. 
Het past voor mijn gevoel ook heel goed in de 
Friese traditie. Het is robuust en eerlijk. Het lieert 
aan stelpboerderijen, scheepvaart en water.  
Tegelijk is het speels. Eigentijds. In die zin voegt 
het iets toe aan het bestaande. Is het een  
landmark. En het is toch mooi dat je als samen-
werkende overheden dit soort kunstwerken met 
elkaar kunt maken. Daar kan je elkaar gerust  
mee feliciteren!’

‘�Het�past�voor�mijn�gevoel�
ook�heel�goed�in�de�Friese�
traditie.’�



‘  Houten Brug vloeit 
  logisch voort uit 
  integrale aanpak 
      A7 Sneek.’

Sieds Hoitinga, Theo Oenema en Wim Luiks  
de initiatiefnemers van provincie Fryslân, Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland en gemeente Sneek
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46 47Het is oktober 2008. We zitten in de kamer van project-
manager Sieds Hoitinga in het A7 Infocentrum. Uitzicht op 
De Geau. Theo Oenema bladert door een stapeltje A4’tjes. 
Wim Luiks is zojuist binnengekomen en hangt zijn jas 
over een stoelrug. ‘Waar gaan we het over hebben?’  
lacht Sieds. De afspraak staat al lang. Maar agenda’s 
raken snel vol en verantwoordelijkheden zorgen dat met 
data wordt geschoven. Sieds Hoitinga (provincie Fryslân),  
Theo Oenema (Rijkswaterstaat Noord-Nederland) en  
Wim Luiks (gemeente Sneek) zijn sinds 2002 het dragende 
trio van het projectteam Rijksweg 7 Sneek. En in die 
hoedanigheid nauw betrokken bij de Houten Brug.  
Nog een paar weken en dan staat ie. Maar eerst gaan we 
terug in de tijd. 

Integrale aanpak
Sieds Hoitinga: ‘Eigenlijk is alles al in 1997 
begonnen. Ik werd door de provincie gevraagd 
om me bezig te houden met de zuidelijke 
rondweg van Sneek. Ik ontmoette Wim op 
een Provinciaal Verkeer en Vervoerplan-
bijeenkomst die de basis zou worden voor 
de Trajectnota MER A7 Sneek. Wim was 
hoofd Ontwerp/Realisatie bij de gemeente 
Sneek en we raakten aan de praat. En het 
bleek al snel dat we hetzelfde dachten: de 
aanpassing van de rijksweg moet leiden tot 
een integrale aanpak van rondweg, aquaduct 
en gebiedsontwikkeling.’

Gezamenlijk naar het Rijk
Wim Luiks: ‘Ja, en dan moest er ook sprake zijn 
van een andere variant. Want in het oude plan 
was nog sprake van een hooggelegen weg. 
Maar deze had niet genoeg aansluitingen.  
En oh ja, ook rondweg Oost moest in de 
plannen geïntegreerd worden. Met dit 
gezamenlijke advies zijn we naar het Rijk 
gegaan. Vanaf dat moment werken provincie 
en gemeente intensief samen.’

Een beter alternatief
Theo Oenema: ‘In die tijd was er bij het 
Rijk sprake van veel bezuinigingen. Er was 

gewoon te weinig geld om projecten als deze 
uit te voeren. Bovendien gold voor ons op 
dat moment nog dat een rijksweg, gewoon 
een weg is. Dus geen geïntegreerde plannen. 
Maar een weg die het verkeer zo goed en veilig 
mogelijk van A naar B brengt. Nu, vandaag 
de dag, zegt Rijkswaterstaat ‘van A naar 
Beter’. Maar toen stonden we neutraal ten 
opzichte van de ideeën van provincie Fryslân 
en gemeente Sneek. De regio moest meer haar 
eigen broek ophouden. En als zij voor hetzelfde 
geld een beter alternatief kon bedenken...’ 

Provincie wil aquaducten
Sieds Hoitinga: ‘Dus om toen iets met Sneek 
te bereiken, moesten we hier in de regio 
met een eigen plan komen. Daar zijn we 
hard mee aan de slag gegaan. Ook het Friese 
Merenproject staat dan in de steigers. En hierin 
zijn vijf aquaducten opgenomen: Houkesloot, 
Jeltesleat, Woudsend, Galamadammen en 
De Geau. Uit berekeningen blijkt dat we deze 
aquaducten goedkoper kunnen bouwen 
dan eerst werd gedacht. Voor De Geau, een 
belangrijke obstructie in de Rijksweg 7, is 
25 miljoen gulden berekend. Dat was een van 
de redenen waarom we de voorfinanciering 
van het aquaduct wel aandurfden. De andere 
reden  is natuurlijk dat we zodoende met het 

‘�De�laatste�doelstelling�-�iets�moois�
ontwikkelen�-�was�wel�de�meest�
uitdagende.’�



48 49Rijk afspraken konden maken: de provincie 
wordt de trekker van het project. Een unieke 
situatie, omdat hier sprake is van een rijksweg.’

Constructief en voortvarend
Theo Oenema: ‘Dit is voor Rijkswaterstaat 
natuurlijk ook nieuw. Het is dan ook even 
zoeken hoe je hiermee omgaat. Maar het 
grote voordeel is dat Sieds en ik elkaar al goed 
kennen van andere projecten. Sterker nog,  
we kennen elkaar al vanaf onze studietijd.  
En dan weet je wat je aan elkaar hebt.  
Als de onderlinge afspraken zijn gemaakt en 
het projectteam is samengesteld wordt er 
constructief en voortvarend samengewerkt.’ 

Klik-effect tussen vakmensen
Sieds Hoitinga: ‘Achteraf kun je zeggen dat er 
in dat projectteam Rijksweg 7 Sneek een mooi 
klik-effect tussen vakmensen is ontstaan. 
Naast Theo en Wim werd adviseur Ben 
Boersma toegevoegd, werken we met civiel 
ingenieur Willem de Jonge van de Grontmij 
en met Wytze Visser van Cellen die destijds 
de communicatie voor zijn rekening neemt. 
Dat ‘Met de A van A7’ vind ik nog steeds een 
mooi concept. Ook Xandrie Zemel draagt 
als projectsecretaris in grote mate bij tot 
een goede werksfeer. En daarnaast zijn er 

natuurlijk nog veel meer mensen geweest die 
werk hebben verzet voor dit project. Ja, vanaf 
2002 krijgen we de vaart er in. De alternatieven 
worden in april gepresenteerd en ik zal die 
avond in De Spil nooit vergeten. Bomvol was 
het. Heel Sneek leek betrokken bij de plannen. 
En dat geeft een goed gevoel.’

Meerwaarde voor Sneek en provincie
Sieds Hoitinga: ‘De integrale aanpak waar  
we voor kiezen, heeft een paar doelen.  
In de eerste plaats natuurlijk een verbetering 
van de belangrijkste oost-west as in onze 
provincie: een betere doorstroming van 
het verkeer en veiliger voor gebruikers en 
omwonenden. Daarnaast is het aquaduct 
voor de provincie een ‘must’ en passend in 
het Friese Merenproject. Vervolgens heeft 
deze aanpak tot doel een betere stedelijke 
ontsluitingsstructuur te creëren. Op basis 
hiervan heeft Royal Haskoning het prachtige 
plan Waterstad bedacht. En het laatste 
doel: er moet iets moois worden ontwikkeld 
tussen Geau en Woudvaart. Iets wat tot een 
meerwaarde voor Sneek en de provincie Fryslân 
moet uitgroeien. Daarover nadenkend terwijl 
ik in de auto over de A7 reed, kreeg ik op een 
gegeven moment de ingeving om hiervoor een 
prijsvraag uit te schrijven.’ 

Wie weet nog een architect?
Sieds Hoitinga: ‘De laatste doelstelling - 
iets moois ontwikkelen - was wel de meest 
uitdagende. Ook omdat er kostenneutraal 
gewerkt moest worden. Terwijl de opdracht 
niet eenvoudig was. Hoe creëer je op een low-
profile weg een aantal markante kunstwerken 
die de link vormen tussen zuidrand en 
centrum? Het idee was om hiervoor drie totaal 
verschillende architecten uit te nodigen:  
een stedenbouwkundige, een civieltechnische 
en een specialist in utiliteitsbouw. Arcadis en 
Royal Haskoning hebben we al op de lijst als ik 
tijdens een projectteamvergadering roep:  
‘Wie weet er nog een architect?’ Wytze Visser 
zegt: ‘Ik wel!’ Hij belt met Hans Achterbosch.  
En een paar weken later zijn de drie 
architecten  bureaus voor de prijsvraag bekend.’ 

Mooi afscheidscadeau
Theo Oenema: ‘En hoe het met die prijsvraag 
is gegaan is inmiddels bekend. Ik ben er van 
overtuigd dat mijn toenmalige directeur, 
Jan Hoogland, een grote rol heeft gespeeld 
in de keuze voor de combinatie Achterbosch 
en Onix. Niet alleen omdat Rijkswaterstaat 
het gebruik van hout steeds meer toejuicht, 
maar ook omdat hij dit persoonlijk een goede 
ontwikkeling vindt. En ja, je geeft natuurlijk 

wel een mooi afscheidscadeautje met zo’n 
ontwerp. Overigens was mijn persoonlijke 
indruk toen ik de houten bruggen voor 
het eerst zag: Dit wordt ‘m niet. Dit is te 
onconventioneel.’

Waar beginnen we aan?
Wim Luiks: ‘Waar beginnen we aan? Was mijn 
eerste gedachte. Alhoewel ik ook wel zie dat die 
vier houten bruggen wel heel mooi bij de visie 
en ambitie van de gemeente Sneek pasten. 
Die vier bruggen zijn natuurlijk te veel van het 
goede. Maar een of twee houten bruggen zou 
voor Sneek ook al fantastisch zijn! We doen 
het gewoon, dacht ik na korte tijd. En gelukkig 
waren er meer die er zo over dachten.’

Artistieke waarde
Sieds Hoitinga: ‘Oh nee! Veel te ingewikkeld! 
Hadden we maar voor een ander ontwerp 
gekozen... Het waren mijn eerste reacties. 
Vooral ingegeven door praktische bezwaren. 
Tijd. Geld. Maar aan de andere kant... ik houd 
ook wel van uitdagingen. Bovenal zie ik ook 
de artistieke waarde van de bruggen. En als 
de beslissing eenmaal is gevallen, moet je er 
helemaal voor gaan. Zo zit ik ook wel weer in 
elkaar. Maar ja, je weet op zo’n moment nog 
niet welk avontuur je aangaat.’

‘�Als�de�beslissing�eenmaal�is�
gevallen,�moet�je�er�helemaal�
voor�gaan.’



50 51Meedoen!
Theo Oenema: ‘Ook nu ontstaat weer een 
nauwe samenwerking tussen Rijk en provincie, 
zoals in het hele project. De provincie neemt 
het voortouw en de risico’s. En straks is 
de brug eigendom van het Rijk en zijn wij 
verantwoordelijk voor het onderhoud. Op het 
moment dat is besloten om twee in plaats 
van vier bruggen te onderzoeken, gaan er 
snel brieven naar onze Bouwdienst met als 
boodschap: Meedoen! In het Technisch Team 
hebben veel mensen van Rijkswaterstaat 
vervolgens hun bijdrage geleverd.’

Op de rand van het maakbare
Sieds Hoitinga: ‘In het hele verdere proces 
hebben we eigenlijk steeds op de rand van 
het maakbare gewerkt. Ik doel dan vooral op 
de technische realiseerbaarheid, maar ook de 
planning. Per slot van rekening is de Houten 
Brug een onderdeel van het totale project 
Rijksweg 7 Sneek. En vertraging bij het ene 
onderdeel heeft weer grote gevolgen voor 
het andere onderdeel. En natuurlijk moesten 
we ook de kosten steeds scherp in de gaten 
houden. Want hoe mooi de brug ook zal 
worden, de kosten moeten wel in verhouding 
blijven staan tot het resultaat. Dat heeft me 
wel eens hoofdbrekens gekost.’

In de prullenbak
Theo Oenema: ‘Ik heb die spanning ook 
steeds gevoeld. Lukt het wel of niet? Als uit 
onderzoeken bleek dat het met sommige 
aanpassingen realiseerbaar was, kreeg je een 
maand later weer berekeningen waardoor het 
hele plan weer in de prullenbak kon! Ik ben wel 
wat gewend bij infraprojecten, maar dit ging 
echt verder. Pas toen het Accoya hout in beeld 
kwam zijn we er met zijn allen echt in gaan 
geloven.’

Peentjes zweten
Wim Luiks: ‘Het was voor ons allemaal 
natuurlijk een afgang geweest als we de Houten 
Brug na een paar jaar van onderzoek hadden 
moeten afblazen. In Sneek raakte iedereen er 
enthousiast over. Iedereen zag het zitten. En wij 
maar peentjes zweten omdat het allemaal nog 
heel onzeker was. Ik lig nog wel eens wakker met 
de vraag hoe we het afblazen hadden moeten 
verkopen. Maar gelukkig wees Emil Lüning 
ons op Accoya. En alhoewel het toen nog geen 
gelopen race was, ging iedereen er wel voor.’ 

Binnen budget
Sieds Hoitinga: ‘Gaandeweg het Rijksweg 7 
Sneek project wordt ook duidelijk dat we goed 
binnen budget blijven. Het is een financieel 

gezond project. Als het op dat vlak tegenzit, 
heeft dat natuurlijk invloed op complexe 
onderdelen zoals de Houten Brug.  
Maar de omstandigheden zijn dus gunstig 
en dan kunnen dit soort bijzondere projecten 
makkelijker van de grond worden getild.’

Zij hebben het mogelijk gemaakt
Sieds Hoitinga: ‘Een ander aspect is dat we het 
oorspronkelijke ontwerp op een aantal zaken 
hebben aangepast. Dat leverde natuurlijk 
flinke discussies op met de architecten. Logisch, 
die jongens staan voor hun ontwerp. Maar 
infraprojecten vragen om een andere manier 
van denken dan utiliteitsbouw. En ik denk dat 
de architecten hun handen mogen dichtknijpen 
met een man als Emil Lüning en de mensen van 
het Technisch Team. Elke keer als ik die brug zie, 
ben ik me er van bewust dat zij het allemaal 
mogelijk hebben gemaakt.’

Baanbrekend
Sieds Hoitinga: ‘Nu, terugkijkend, mag je gerust 
stellen dat we met z’n allen baanbrekend 
bezig zijn geweest. Het ontwerp is immers 
een aantal stappen voor op wat de techniek 
ons te bieden heeft. Alleen daarom al moet 
alles dat wordt voorgesteld steeds tot in de 
details worden berekend. Niets kan op basis 

‘�We�hebben�eigenlijk�steeds�op�de�rand�
van�het�maakbare�gewerkt.’
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‘�Vind�maar�eens�een�
aannemer�die�het�risico�van�
zo’n�project�aandurft.’�

van de automatische piloot. Dat vraagt veel van 
mensen en lukt alleen als je er met z’n allen 
voor gaat. Niet zonder strubbelingen natuurlijk, 
maar wel altijd met hetzelfde doel.’

Bewijs was er niet
Wim Luiks: ‘Tja, wat ik ook spannend vond was 
de aanbesteding. Vind maar eens een aannemer 
die het risico van zo’n project aandurft. En vind 
maar eens een bedrijf dat zo’n giga houten 
object kan uitvoeren. En als er dan een bedrijf 
wordt gevonden, blijkt het de enige te zijn die 
dit aankan. Of aandurft. Maar of ze het werkelijk 
kunnen... bewijs was er niet.’

Tweede brug?
Sieds Hoitinga: ‘Nog even en dan staat de eerste 
Houten Brug. De eerste van dit kaliber in de hele 
wereld. Dat klinkt groots. En zo voelt het ook. 
De provincie Fryslân heeft haar nek uitgestoken 
en ik ben er van overtuigd dat dit zich in de 
toekomst gaat terugbetalen. En die tweede 
Houten Brug? We hebben nu veel ervaring 
opgedaan. We weten dat het mogelijk is. Dus 
wat mij betreft steken alle betrokken partijen 
nu hun nek uit en gaan we voor de tweede 
Houten Brug. Het moet kunnen. En het zou de 
kroon zijn op het complexe, maar o zo mooie 
project gebiedsontwikkeling Rijksweg 7 Sneek.’ 



Hans Achterbosch, Haiko Meijer en Alex van de Beld
architecten

‘ Ik had nog nooit een 
brug ontworpen.  
Maar zei natuurlijk ja!’
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58 59We ontmoeten de architecten bij Achterbosch Architectuur 
in Leeuwarden. Het fraai verbouwde pand aan de 
Oosterkade is helder ingericht. Hoge plafonds.  
Strakke dofgrijze vloer. Designmeubilair.  
Klassieke houten elementen verwijzen in diverse ruimten 
naar de historie: hier zetelde ooit het kantongerecht. 
Hans, Haiko en Alex staan te wachten. Drie grote mannen. 
Opgetogen. Want wat ooit begon als een simpel idee en 
een serie losse schetsen, wordt nu echt. De eerste Houten 
Brug krijgt binnenkort haar bestemming. Maar zo simpel 
als het uitgangspunt was, zo complex werd het proces 
waarmee een droom wordt waargemaakt.  

Wij maken architectuur. En daar horen  
bruggen bij.
Hans Achterbosch: ‘Ik kreeg een telefoontje van 
Wytze Visser die destijds voor de provincie Fryslân 
de communicatie voor het Rijksweg 7-project 
verzorgde. Hij vroeg: ‘Kun jij ook bruggen ontwer-
pen?’ Wat bleek? De provincie zocht een bureau 
dat, in het kader van een prijsvraag en in con-
currentie met Royal Haskoning en Arcadis,  
kon meedingen naar het ontwerpen van bruggen 
bij de zuidelijke rondweg van Sneek. ‘Natuurlijk!’ 
zei ik tegen Wytze die naast A7-projectmanager 
Sieds Hoitinga bleek te zitten. Maar ik had nog 
nooit een brug ontworpen. 

Geen week later sprak ik Haiko Meijer en Alex van 
de Beld van Onix. Ik vroeg hen of zij ervaring  
hadden met het ontwerpen van bruggen.  
Nee dus. Maar nog geen week later zaten we met 
veel plezier de eerste ideeën voor de bruggen bij 
Sneek uit te denken. Toen heb ik dus overtuigend 
‘ja’ gezegd tegen de prijsvraag. Ook al had ik nog 
nooit.., maar ja, we zijn een architectenbureau. 
Wij maken architectuur. En daar horen ook brug-
gen bij. Vervolgens werd het zoeken naar de juiste 
identiteit voor deze plek. We bedachten grens-
verleggende vormen en maakten vele concep-
tmaquettes. Maar al die modellen sneuvelden.  
Je moet immers wel met beide benen op de 

grond blijven staan. En toen kwam voor ons het 
sleutelmoment: we wilden niet meer dan een ver-
binding tussen oevers creëren.’

Sneek mooiste watersportstad ter wereld
Haiko Meijer: ‘Net in die tijd riep de Engelse BBC 
Sneek uit tot één van de mooiste watersport-
steden ter wereld. Dat inspireerde. Als je aan een 
brug bij Sneek denkt, denk je automatisch aan 
botenbouw, aan spanten van de boten. Verder 
brainstormend kwamen we natuurlijk ook bij de 
architectuur van de brug, covered bridges,  
vakmanschap, historie, stolpboerderijen in het 
Friese landschap. Dat contour kun je ook in 
de brug zien. We hebben zelfs aan een snoek 
 gedacht qua vorm. Als je de o vervangt door een 
e, heb je Sneek.’

Hans Achterbosch: ‘In het begin verloren we de 
realiteit een beetje uit het oog. Maar dat heeft 
natuurlijk te maken met een creatief proces.  
En je moet nadenken over de verschillende 
functies van een brug. Een brug is niet alleen een 
manier om van A naar B te komen. Ze vormt ook 
een rustpunt. Daarnaast is het een ruimte waar 
je even in verblijft. Het verbindt twee werelden 
met elkaar. Maar toen alle fantasieën en overwe-
gingen aan realiteitszin werden gekoppeld wisten 
we één ding zeker: de brug wordt van hout.’ 



60 61Creativiteit en originaliteit moet de  
doorslag geven
Haiko: ‘Vanuit dat eenvoudige gegeven zijn we 
weer in vormen gaan denken. En zoals gezegd 
inspireerde de watersport. De vorm van een schip 
op de kop. Hout. De brug moet zelf de constructie 
zijn. Het waren de ingrediënten die uiteindelijk 
hebben geleid tot de uiteindelijke vorm. En al  
zeggen we het zelf: het ontwerp heeft een heel 
eigen vormentaal. Wie deze brug heeft gezien 
onthoudt die vormentaal. Ook belangrijk: het past 
bij de identiteit van Sneek en heeft de schaal-
grootte die bij de omgeving past. En over om-
geving gesproken: in het plan dat we aan de jury 
presenteerden was sprake van 4 bruggen over het 
hele traject van de zuidelijke rondweg. Prachtig!’

Hans: ‘Natuurlijk waren wij 100% overtuigd van 
de kwaliteit van ons ontwerp. Wat zeg ik, wel 
200%! Maar het was natuurlijk zaak om de jury te 
overtuigen. En de concurrentie was zwaar want 
Royal Haskoning en Arcadis hadden wel ervaring 
met bruggen en viaducten. Onze kracht moest 
vooral in de creativiteit en de originaliteit zitten 
en dan maar hopen dat een jury hiervoor  
ontvankelijk is.’ 

Vier bruggen was geweldig geweest!
Haiko: ‘In eerste instantie had ons ontwerp niet 

de voorkeur van de jury: vier houten bruggen 
was een beetje veel van het goede. Maar binnen 
de jury is er blijkbaar iemand geweest die de 
anderen wist te overtuigen: houten bruggen,  
dat was wel iets bijzonders en paste ook goed 
bij de steeds sterker wordende vraag naar 
duurzame architectuur’.

Hans: ‘De jury had meer tijd nodig voor een 
beslissing dan de bedoeling was. Spannend 
natuurlijk. Maar toen er witte rook uit de 
schoorsteen van het stadhuis in Sneek kwam, 
was duidelijk dat Achterbosch/Onix de prijsvraag 
had gewonnen. Een euforisch moment.’

Haiko: ‘Daarna kwam natuurlijk al snel het besef 
dat er een lange weg te gaan was tussen idee 
en realisatie. We kregen een hele waslijst aan 
vragen van de overheid over het hout. Wat doet 
vogelpoep, wat als er een brandende auto onder 
staat, wat als er een vrachtwagen tegenaan 
rijdt? Deze en vele andere zaken moesten nog 
worden onderzocht. En vier van die houten 
bruggen... tja, dat bleek gewoon te veel. Te veel 
risico en veel te duur. Dus werden het er twee. 
We mochten gelukkig nog wel bepalen op welke 
twee locaties de bruggen werden geplaatst. 
Maar goh... vier houten bruggen was natuurlijk 
geweldig geweest.’

Geweldige ondersteuning
Hans: ‘Om alle mogelijkheden en onmogelijk-
heden van de houten bruggen te onderzoeken 
werden vele specialisten ingeschakeld. Wij  
hadden eerst te maken met de civiel ingenieurs 
van Oranjewoud. En later vooral met hout-
constructeur Emil Lüning. Een geweldige man 
met een schat aan ervaring op het gebied van 
houtconstructies. Hij is vaak betrokken geweest 
bij het bouwen van bruggen, onder meer in 
Japan. En hij is de enige in Nederland die zo’n 
grote ervaring heeft op dit terrein. Zijn houding 
was meteen erg positief en constructief. Voor ons 
architecten is dat erg belangrijk. Emil heeft een 
belangrijke rol gespeeld vanaf de eerste schets-
fase, want de constructie IS de brug. Zijn inbreng 
is ook terug te zien in de brug. Bijvoorbeeld in de 
kruislingse verbindingen.’ 

Haiko: ‘Maar naast Emil zijn we ook de andere 
mensen van het Technisch Team dankbaar.  
De verschillende disciplines in dit team hebben er 
uiteindelijk toe geleid dat van ons plan een  
ontwerp is gemaakt dat dichtbij het oor-
spronkelijke uitgangspunt staat.’

Hans: ‘En als we het over professionele onder-
steuning hebben, moeten we ook het A7- Project-
bureau noemen en met name projectmanager 

Sieds Hoitinga. Zijn visie, kennis en organisatie-
talent hebben vanaf het begin voor de ruimte 
gezorgd die wij met onze creativiteit konden 
invullen en die het Technisch Team de ruimte gaf 
om de realisatie mogelijk te maken.’ 

Het mes op de keel
Haiko: ‘In dit proces heb ik veel geleerd van de 
spanning die ontstaat tussen opdrachtgever, 
techneut en architect. Wij als architecten moeten 
zowel de functionaliteit als, zeg maar,  
de artistieke waarde in balans houden. Een tech-
neut kijkt vooral naar de constructiemogelijk-
heid. En de opdrachtgever moet de factoren tijd 
en geld altijd afwegen tegen de waarde van het 
object. En ja, dan zijn er natuurlijk momenten dat 
je het niet met elkaar eens bent.’

Hans: ‘Die mix hangt van heel veel factoren af.  
De brug is geen façade: het is een houten brug.  
In de constructie is die zuiverheid belangrijk,  
maar kent ook zijn grenzen. In Noorwegen zag 
ik houten bruggen die niet echt in de categorie 
houten bruggen vallen vanwege het toepassen 
van grote hoeveelheden staal. Het is heel lastig 
om identiteit en constructie zuiver te houden. 
Ook bij onze houten bruggen hebben we 
veranderingen in de constructies moeten laten 
doorvoeren. Zo zijn er drukstaven in de brug 

‘��Het�ontwerp�heeft�een�eigen�vormentaal.’�



62 63aangebracht en is niet de hele nokconstructie 
van hout. Na het doorrekenen bleek onze houten 
nokconstructie niet te kunnen.  
Het moest kunnen scharnieren. Er is toen wel iets 
essentieels in de constructie veranderd, maar 
de essentie van de houten brug bleef in tact. Dit 
soort vraagstukken levert inderdaad spanning op 
tussen architecten en constructeurs. We werden 
dan wel geraadpleegd, maar feitelijk kregen 
we het mes op de keel. Het kon niet anders, we 
werden voor een voldongen feit geplaatst.’

Buiten ons om 
Haiko: ‘Het is ook nogal wat, deze bruggen.  
Een verdomd mooie opgave voor ons. Maar ook 
heel vreemd. Wij hebben de brug ontworpen en 
daarna worden buiten je om berekeningen en 
technieken ontwikkeld. Bruggen zijn in de weg- 
en waterbouw kunst werken. Maar als vormgever 
zit je alleen in de eerste fase. Wij zijn echter 
gewend om als architect alles van A tot Z uit te 
werken.’

Hans: ‘Daar zit dan ook de gevoeligheid, de 
emotie van onze kant. Je loopt als architect 
tot het laatste moment in je werk rond, het is 
tenslotte je geesteskind. Je wilt alles bepalen,  
tot in de laatste details. In de weg- en waterbouw 
is dat een niet gebruikelijke werkwijze. Waardoor 

wij het gevoel hebben gehad dat een belangrijke 
rol van ons in het proces is geamputeerd. Zo heb 
ik dat ervaren. Het is je kind, je wilt dat het kind 
volwassen wordt, en als je daarin niet gekend 
wordt, zit daar wel een gevoelig aspect aan. 
Vooral omdat die werkwijze voor architecten 
niet gewoon is. Hierover hebben we hele pittige 
gesprekken gevoerd. Maar gezien het resultaat is 
het achteraf allemaal wel wat meegevallen.’

Je bent een beetje kunstenaar
Haiko: ‘Het kunstwerk is functioneel maar ook 
monumentaal. Dat levert een struikelblok op als 
je kijkt naar de waarde. Want het heeft zowel een 
functionele waarde als een kunstwaarde. Het is 
namelijk een stadsmarkering. Ten opzichte van 
de functionele waarde is de artistieke waarde 
misschien wat te groot. Maar het maken van een 
zuivere en overtuigende mix is complex. Want je 
bent toch een beetje kunstenaar en een beetje 
ingenieur. Die mentaliteit heeft Achterbosch en 
Onix ook samengebracht in OAK:  
Onix Achterbosch Kunstwerken.’

Onbekende dimensies
Hans: ‘Het dek is van staal. We hebben wel 
uit  gezocht of dit ook van hout kon worden 
gemaakt, maar dan zou het dek twintig meter 
dik worden. Dat was onmogelijk. De brug is 

wat overgedimensioneerd, maar dat betekent 
dat hij ook beter bestand is tegen brand en 
aanrijdingen. Het gaat om dimensies die we niet 
kennen. En dan ook nog eens dubbel getordeerd.  
Maquettebouwer Jaap Kraayenhof kwam al 
tijdens het bouwen van de maquette achter 
bepaalde technische onmogelijkheden.  
En confronteerde ons daarmee.’

Haiko: ‘Tijdens de prijsvraagperiode is de 
3D-uitwerking in de tekenprogramma’s iets 
onderbelicht gebleven. Wij gingen er vanuit dat 
sommige spanten hetzelfde waren.  
Maar tijdens de maquettebouw kwamen 
we achter de grenzen van het mogelijke en 
onmogelijke. Wij dachten ook eerst dat alles 
2D-gebogen was, in de maquettefase bleek het 
echter 3D-gebogen te zijn. En we gingen ervan uit 
dat bepaalde spanten hetzelfde waren.  
Het lijkt spiegelbeeld, maar dat is het niet.  
Daar kom je pas achter als je in een 
driedimensionaal model bezig bent. Dat was een 
cruciaal moment, waarin Jaap Kraayenhof een 
sleutelrol speelde.’

Hout op het goede moment
Haiko: ‘Toen wij het ontwerp maakten, hadden 
we ondanks onze vele ervaringen met hout 
de gebruiksmogelijkheden van hout toch nog 

onderschat. Die kennen we nu natuurlijk wel. 
En nu is ook duidelijk dat er toen eigenlijk 
geen houtsoorten waren die de brug mogelijk 
maakten. Het was Emil Lüning die ons attent 
maakte op Accoya. Dit hout bleek geschikt voor 
de brug. En ook nog met een FSC-keurmerk. 
Gelukkig maar. En precies op het goede moment 
leverbaar. Want als toekomstig beheerder 
wil Rijks waterstaat meer hout in de bouw 
doorvoeren. Maar dan wel verantwoord hout. 
In dat kader sprak de houtbehandeling door 
Titan Wood zowel Rijkswaterstaat als ons zeer 
aan. Met een soort tovermiddel dat ze bij Titan 
Wood aan het hout toevoegen wordt van slecht 
verwerkbaar hout heel goed toepasbaar hout 
gemaakt. Toch mooi dat dit in het kader van onze 
houten bruggen door vele betrokkenen werd 
ontdekt.’ 

Het nieuwe logo van Sneek
Hans: ‘De bruggen kunnen de identiteit van 
Sneek verrijken. Het kan zelfs een nieuw logo 
van Sneek worden: de waterpoort krijgt er een 
concurrent bij. De brug kan een interessante 
rol spelen in de discussie over citybranding van 
Sneek. Want hoe je het ook wendt of keert:  
met deze houten brug, en straks hopelijk de 
tweede, kunnen Sneek en Fryslân de hele wereld 
iets bijzonders laten zien!’ 

‘�De�waterpoort�krijgt�er�een�concurrent�bij.’



‘   Ik heb verstand  
van wegen, 

 niet van mooiigheid.’

Jan Hoogland
voormalig hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland / lid van de jury
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68 69Het werd al snel een publiek geheim dat Jan Hoogland, 
voormalig hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland en jurylid, een belangrijke rol 
had gespeeld in het aanwijzen van Achterbosch/
Onix als winnaar van de prijsvraag. Was dit een soort 
afscheidscadeau? Jan Hoogland zou immers in 2005 met 
pensioen gaan. We spraken met hem over een bijzondere 
periode in een lange carrière.

Een bijzonder project verdient een  
bijzondere brug
‘Het is een bijzonder project, het  
A7-gebeuren. De ombouw van de weg bij 
Sneek wordt door de provincie uitgevoerd. 
Dat is best wel speciaal, want het is 
een rijksweg. Ik heb als directeur van 
Rijkswaterstaat Noord-Nederland een rol 
gespeeld in de deal die gesloten is tussen de 
provincie en het Rijk. Doordat de provincie 
voorfinanciering garandeerde, werd de A7 
naar voren gehaald. Had de provincie niet 
creatief gefinancierd, dan zou de weg pas na 
2010 worden aangepakt en zou er ook geen 
aquaduct in worden gebouwd.  
De provincie heeft het project dus van 
het Rijk overgenomen, en dat is uniek in 
Nederland. Als de weg klaar is, gaat deze 
weer over naar het Rijk. Dan moet het 
natuurlijk wel aan alle eisen voldoen. Een 
bijzonder project dus en daarom wilden we 
ook iets bijzonders doen met de bruggen 
over de rijksweg. Toen is het idee van de 
prijsvraag ontstaan. Als vertegenwoordiger 
van RWS, werd ik voor de jury gevraagd.  
Eerst zat ik er wel wat afstandelijk in, 
want ik heb verstand van wegen, niet van 
mooiigheid. Maar ik vond het wel leuk om in 
de jury te zitten.’ 

Twee jongens met een gekke houten brug
‘De jury kreeg drie interessante inzendingen 
van bruggen voorgeschoteld. Drie ontwerpen 
die onderling geweldig verschilden. Er was 
een ontwerp dat stedenbouwkundig erg 
sterk was, er was een mooie brug bij, maar 
daar werd ik niet warm van en tenslotte was 
er het ontwerp van die twee jongens met die 
gekke houten brug. Die viel zo volledig uit de 
toon. Het was in elk geval anders dan anders.  
Maar deze twee architecten wisten wel een 
gevoel van bijzonderheid over te brengen.’ 

Men dacht dat ik op de veilige toer zou 
gaan...
‘Aan de ene kant was er het ontwerp dat aan 
alle eisen voldeed, een traditionele brug. 
Maar ook een brug waar geen van allen een 
warm gevoel van kreeg. En aan de andere 
kant had je de Houten Brug waar we wel 
warm voor liepen. Je zag een soort scheiding 
der geesten ontstaan. Ze hadden vast van 
mij, vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat, 
verwacht dat ik op de veilige, traditionele 
toer zou gaan. Maar dat was dus niet zo.  
Ik had het sterke gevoel dat deze Houten 
Brug erg grensverleggend zou zijn, de brug 
sprak me zeer aan. Ik kwam wel met mijn rol 
in conflict.  

‘�...en�tenslotte�was�er�het�
ontwerp�van�die�jongens�met�
die�gekke�houten�brug.’�



70 71Want ik moest er ook op toezien dat de brug 
verantwoord overgedragen kon worden naar 
het Rijk. Wat zouden de onderhoudskosten 
en de risico’s van deze brug zijn? Daarom 
wilden we als jury toch eerst de haalbaarheid 
van de brug laten onderzoeken. We wilden 
nog geen keuze maken.’

Hoeveel risico lopen we?
‘Ik heb vervolgens diverse mensen bij de 
bouwdienst en de onderhoudsdienst van 
RWS persoonlijk benaderd. Kunnen wij ons 
deze brug permitteren? Hoeveel risico lopen 
we? Zijn de risico’s groot of aanvaardbaar? 
Ik wilde zeker weten dat de Houten Brug 
onmogelijk was. Als we moesten kiezen voor 
het niet-interessante, voor het niet warme 
gevoel, dan wilde ik dat alleen als ik zeker 
wist dat het ontwerp met het warme gevoel 
niet kon.’ 

Als de ratio ‘ja’ zegt, laat dan je  
gevoelens spreken
‘Het heeft lang geduurd, maar tot mijn 
vreugde kwamen de diensten met het 
ant woord dat de risico’s van de Houten 
Brug, zowel wat constructie als onderhoud 
betreft, aanvaardbaar waren. Als het toch 
niet meer risico’s met zich meebrengt dan 

een traditionele brug: why not? Wil je verder 
kijken dan een traditionele, standaard 
brug of ga je voor iets afwijkends? Als de 
ratio zegt: “Het kan”, laat dan je gevoelens 
spreken, dat is toch heerlijk! We zijn toch al zo 
rationeel met elkaar.’

Een traditionele brug was veel makkelijker 
geweest
‘Over het algemeen kiezen we toch  
ge makkelijker en sneller voor het traditio-
nele, dan voor het bijzondere. Ook de 
vertegenwoordigers van de bewoners waren 
positief over de Houten Brug. En dat viel me 
mee, want over het algemeen wordt toch 
eerder gekozen voor het gewone, dan voor 
het bijzondere. Als er een paar juryleden geen 
warme gevoelens hadden gehad, dan was de 
keuze op de traditionele brug gevallen.  
Dat was ook een stuk gemakkelijker geweest.’

Brug of viaduct?
‘Of de Houten Brug bij Sneek een brug of 
een viaduct is? Het lijkt op de discussie: 
wanneer is er sprake van een aquaduct en 
wanneer van een tunnel? Een tunnel is een 
buis waarin een weg onder een kanaal door 
gaat. Een aquaduct is een bak waarin een 
kanaal over een weg gaat. Maar er zijn altijd 

grensgevallen. Een aquaduct herken je aan 
de schuine zijkanten. Een brug gaat over het 
water en een viaduct over wegen. De Houten 
Brug van Sneek gaat over een weg.  
Dus eigenlijk is het een viaduct. Maar het 
klinkt toch veel beter: de Houten Brug van 
Sneek. En als iedereen het een houten brug 
noemt, dan is het een houten brug.’ 

Maquette bij mijn afscheidsfeest
‘De maquette van de Houten Brug was één 
week voordat ik met pensioen ging, gereed. 
Die brug wilde ik bij mijn afscheidsfeest in 
de Harmonie te Leeuwarden hebben staan. 
En daar stond hij dan ook. Er is wel van mij 
gezegd dat ik een bruggenbouwer ben.  
Ik heb in mijn loopbaan heel wat bruggen 
gebouwd, dat klopt, maar dan vooral in 
overdrachtelijke zin. De laatste brug uit mijn 
carrière is de Houten Brug. Laat dat nou de 
brug zijn naar het bijzondere in plaats van 
naar het traditionele. Dat vind ik heel mooi.’

Tracébesluit 
Rijksweg 7 Sneek

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Noord-Nederland
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‘  Die foto van een  
plank over een sloot 
sprak me meteen 
aan.’

Lenie Raap
vertegenwoordiger commissie Wijkbelangen Sneek-zuid
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76 77Vanaf het moment dat de provincie Fryslân het voortouw 
nam in de planontwikkeling voor de rijksweg 7 bij Sneek, 
was Lenie Raap, bewoonster van de wijk Lemmerweg-
oost, een trouwe bezoekster van alle informatie- en 
inspraakbijeenkomsten. Samen met voorzitter Wiebe 
Langius was zij de vaste vertegenwoordiger van de 
commissie Wijkbelangen Sneek-zuid, waarin vier wijken 
zijn vertegenwoordigd waar de aangepaste A7 doorheen 
loopt. Haar grote betrokkenheid bij het project was 
voldoende reden om Lenie, samen met Wiebe Langius,  
uit te nodigen als jurylid. Een taak die ze graag op zich 
nam. Serieus. Maar ook met veel plezier. 

Wel een mannenwereld!
‘De commissie Wijkbelangen Sneek-zuid heeft 
altijd goede contacten gehad met de provincie 
en gemeente. We waren dan ook meteen  
positief toen ons gevraagd werd in de jury van 
de brugprijsvraag te gaan zitten. Commissie-
voorzitter Wiebe Langius en ik kwamen in de 
jury. En als vrouw ondek je wel dat het een man-
nenwereld is, hoor!’

Veel voor elkaar gekregen
‘We hebben als Wijkbelangen Sneek-zuid heel 
wat bereikt met de overheden. Er is goed naar 
ons geluisterd. In onze wijk (Lemmerweg-oost) 
zijn in totaal 82 woningen gesloopt, allemaal 
voor de nieuwe A7 en de verbindingswegen. 
Dus dat heeft heel veel invloed op onze woon-
omgeving. We hebben onder meer voor elkaar 
gekregen dat er een tweede ontsluiting in 
de grote wijken op de rijksweg komt. Ook is 
de snelheid van de snelweg tussen de wijken 
beperkt gebleven tot 80 kilometer per uur. Er is 
ons trajectcontrole beloofd. Dat is mooi, anders 
wordt er veel te hard gereden en krijgen we te 
maken met geluidsoverlast.’

Ik wist meteen: dit is het!
‘Uit de inzendingen die op de prijsvraag 
binnen kwamen, zijn drie ontwerpen aan de 

jury voorgelegd. De architecten presenteerden 
hun brugontwerpen aan de jury. We zijn als 
jury twee keer bij elkaar geweest om te bepalen 
welke brug we als winnaar zouden uitroepen. 
De architecten van de Houten Brug begonnen 
hun presentatie met een foto van een plank 
over een sloot. Dat sprak me meteen aan.  
Toen ik daarna het ontwerp van de Houten 
Brug voor het eerst zag, wist ik meteen:  
dit is het. Dit is iets voor Sneek. Dit zet Sneek 
op de kaart. Ik vind het heel moeilijk om te 
zeggen waarom nu precies deze brug, maar 
mijn gevoel zei dat dit de brug voor Sneek is. 
We hadden een goede tweede, maar ik ben 
persoonlijk erg blij dat het ontwerp van de 
houten bruggen gewonnen heeft.’ 

Gaat deze brug ook fluiten?
‘Al bij de eerste stemming bleek dat alle 
juryleden hetzelfde ontwerp op de eerste plaats 
hadden staan. Een tijdje later hebben we nog 
een bijeenkomst gehad en ook toen was het 
duidelijk. We hebben de ontwerpen op diverse 
aspecten beoordeeld en cijfers gegeven.  
De Houten Brug kreeg van iedereen de hoogste 
cijfers. De jury was unaniem: dit is het, dit is 
bijzonder, dit is prachtig voor Sneek. We hebben 
natuurlijk nog wel veel vragen gesteld. Zelf heb 
ik één vraag gesteld: gaat deze brug ook fluiten? 

‘�Je�ontdekt�wel�dat�het�een�
mannenwereld�is,�hoor!’



78 79De Erasmusbrug in Rotterdam maakt veel 
lawaai bij wind. Ik was een beetje bang dat deze 
brug door alle gaten ook zou gaan fluiten. Maar 
ons is verzekerd dat dit niet het geval zal zijn.’

We moesten een jaar lang onze mond houden
‘De Houten Brug was door de hele jury unaniem 
als winnaar gekozen, maar voordat we het 
nieuws bekend konden maken, moest eerst 
onderzocht worden of het wel kon,  
die Houten Brug. En zolang de onderzoeken 
liepen, moesten we onze mond houden.  
Ik mocht tegen niemand iets zeggen, zelfs mijn 
eigen man wist van niks. Terwijl ik in huis alle 
boekwerken met informatie bewaarde. Als je 
zoiets moois uitkiest, wil je dat graag vertellen, 
maar we moesten onze mond houden.  
Dat is mij wel toevertrouwd, maar toch…ik heb 
het geheim wel bijna een jaar met me mee 
moeten dragen. Pas toen bleek dat de brug alle 
onderzoeken goed had doorstaan.’

Wauw!
‘Straks staat de brug hier vlakbij. Ik kan ‘m 
vanuit huis net niet zien: ik moet even een 
stukje de straat in. Maar ik kan me er nu al  
een beetje een voorstelling van maken.  
Als je de brug straks in het echt ziet, zal het 
wel gigantisch zijn, wauw! In totaal komen er 

‘�Ik�mocht�tegen�niemand�iets�
zeggen,�zelfs�mijn�eigen�man�
wist�van�niks.’

waarschijnlijk twee van deze houten bruggen. 
Tussen de bruggen Akkerwinde en Molenkrite 
komt een ovatonde, een ovale rotonde, dat 
is ook nieuw. Ik hoop dat in die ovatonde ook 
hout wordt verwerkt, want dan hoort het 
echt bij elkaar. Daar hebben we als jury wel 
aandacht voor gevraagd. Oorspronkelijk was 
er sprake van vier houten bruggen, maar dat 
vonden we als jury té. Te kolossaal. Je moet niet 
overdrijven, toch?’ 

Als ie staat, gaan ze er hier wat van vinden
‘Toen eenmaal bekend was dat we voor de 
Houten Brug hadden gekozen, kwamen de 
reacties wel los. Vooral uit het wijkplatform. 
De meeste mensen vinden het een mooie 
brug. Maar van de bewoners hier in de wijk 
heb ik nog niet veel gehoord. Die moeten het 
eerst zien, dan komen de vragen en meningen 
wel los. Dus pas als de brug er staat, zullen de 
buurtbewoners er wel wat van vinden.  
Ik denk dat de meesten wel positief zullen zijn. 
In de wijkkrant op onze website informeren we 
regelmatig over de ontwikkelingen rond de A7 
en de brug. In 2010 moet het hele project,  
alle bouwwerkzaamheden, de weg, de bruggen, 
de ovatonde, het aquaduct en de nieuwe 
woningen en kantoren klaar zijn. En kan hier de 
rust weer keren.’



‘ Mijn maquette  
werd een technische 
constructie.’

Jaap Kraayenhoff 
maquettebouwer
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84 85Schetsen zijn de meest directe vertaling van een idee. 
Daar begint het dus mee. En de bedenker, in dit geval de 
architect, heeft dan in grote lijnen al een beeld van het 
uiteindelijke resultaat. Maar voor verreweg de meeste 
buitenstaanders betekent zo’n schets niet veel meer 
dan een lijnenspel op papier. Men heeft in dat stadium 
nog geen idee welke vorm het bouwwerk uiteindelijk 
krijgt. Daarom is het zo belangrijk een maquette te 
maken van projecten als deze Houten Brug. Het geeft de 
buitenstaander inzicht in de eindvorm. 
Maar maquettebouwer Jaap Kraayenhof kwam er tijdens 
het bouwen van de maquette ook achter dat de vormen die 
in de hoofden van de architecten zaten eigelijk helemaal 
niet konden...

Op verschillende schalen
‘Er zijn diverse maquettes van de brug 
gemaakt. De maquette die ik in januari 
2005 gemaakt heb voor de jury heeft een 
schaal van 1:100. Nadat bekend was wie de 
prijsvraag had gewonnen, heb ik de grote 
maquette van 1:50 gemaakt. Die van 1:100 
was in dit geval gemakkelijker te maken.  
In juni 2008 heb ik nog een dertigtal kleine 
modellen van 1:400 gemaakt. Hoe kleiner de 
schaal, hoe gemakkelijker de maquette is te 
maken. Er vallen dan namelijk steeds meer 
details weg. In de maquette zitten heel veel 
uren, drie weken in elk geval, ik schat in totaal 
zo’n 120 tot 150 manuren. Ook is er nog een 
tijdje sprake van geweest de maquette op de 
schaal 1:20 te maken. Maar dat bleek helaas 
toch niet nodig.’ 

De juiste sfeer moet in de maquette  
terugkomen
‘Ik ken beide architectenbureaus. Zij weten 
dat ik mooie houten maquettes maak.  
Dat paste natuurlijk goed bij een houten 
brug. Maquettes worden namelijk veel 
vaker van ander materiaal gemaakt. Voor de 
maquette heb ik geen Radiata Pine gebruikt, 
het hout waar de brug van zal worden 
gemaakt, maar Oregon Pine. Het hout was  

er namelijk nog niet, en de fabriek was 
nog niet open. Oregon Pine heeft dezelfde 
structuur als Radiata Pine, alleen een fijnere 
nerf. De grote nerf van het Radiata zou nooit 
goed in de maquette zijn overgekomen. 
Het hoeft ook niet per se hetzelfde hout te 
zijn, als de juiste sfeer maar terugkomt in 
de maquette. Alles wat van beton wordt 
gemaakt, heb ik dan ook van een andere 
houtsoort gemaakt.’ 

Dat was even slikken
‘Op het moment dat ik de tekeningen 
kreeg, waren er alleen maar zijaanzichten. 
Tweedimensionaal dus. Bepaalde draaiingen, 
torderingen in de spanten kon ik op de 
tekeningen niet zien. Dat was wel even 
slikken. Ik heb een mal gemaakt in een boog, 
om de gotische vorm in het hout te kunnen 
krijgen. Het hout werd diagonaal over de mal 
heen gelegd en gespannen, om de draaiing in 
het hout van zowel onder naar boven als van 
links naar rechts te realiseren. Dat doen de 
makers van de echte brug namelijk ook.  
Ik had het voordeel dat mijn spanten twee bij 
twee centimeter dik waren, de omvang van 
de spanten van de echte brug is straks een 
meter bij een meter. De maquette is precies 
zo gemaakt als de echte brug. Dus heb ik ook 

‘�Het�zou�leuk�zijn�als�de�maquette�straks�op�
een�mooie�plek�komt�te�staan,�misschien�in�
het�Architectuurinstituut?’�



86 87de stukken hout gelamineerd, en in elf lagen 
verlijmd. Op kleine schaal heb ik ervaren wat 
de echte bruggenmakers ook zullen ervaren.’ 

Deze brug is een en al constructie
‘Tijdens het maken van de maquette ontdekte 
ik dat de linker- en rechterspanten een 
tegengestelde draaiing hebben. Dat heeft 
met die tordering te maken. Dat wisten 
de architecten in eerste instantie ook niet. 
Het grappige is, dat je dat normaal als 
maquettebouwer nooit tegenkomt. Als je 
een maquette maakt, ben je niet echt met de 
constructie van het bouwwerk bezig, maar 
met het maken van een uiterlijke vorm.  
Deze brug is een en al constructie en 
structuur, dus daar ontkwam ik niet aan: 
de maquette werd ook een technische 
constructie. En als de tekening niet klopt, 
dan moet jij ervoor zorgen dat het wel klopt. 
Ook de maquette zelf moet af zijn. Soms heel 
ingewikkeld, maar heel erg leuk.’

Dat was niet de bedoeling
‘Bovendien kwam ik er achter dat de 
bovenkanten van de spanten niet vlak tegen 
elkaar aan komen. Dus belde ik de architecten 
weer om te vragen of dat de bedoeling 
was. Maar dat was niet wat ze hadden 

bedacht. Ook met de tussenspanten was een 
probleem. Ze moesten optisch evenwijdig 
lopen, maar dat betekende dat ze niet haaks 
op de hoofdspanten konden staan, terwijl dat 
wel op de tekeningen stond.’

Een nieuwe ervaring
‘De stap van tekening naar driedimensionale 
maquette ging gepaard met een paar pro-
blemen. Dat kwam omdat de maquette al in 
een vroeg stadium werd gemaakt. Terwijl het 
ontwerp daarna nog verder werd verfijnd, 
aangepast en doorgedacht. Met een ontwerp 
dat nog niet af was, moest ik wel een 
technische constructie weten te maken.  
Deze maquette is dus een bijzonder product, 
een nieuwe ervaring voor mij. Er waren 
precies twee gemakkelijke spanten, de 
middelste, die zijn slechts in één richting 
gebogen. De maquette van de brug is wel 
degelijk te vergelijken met de grote brug.  
De echte brug wordt namelijk min of meer  
op dezelfde manier gebouwd.’

Het belang van de maquette
‘Het zou leuk zijn als de maquette straks op 
een mooie plek komt te staan, misschien in 
het Architectuurinstituut? Ik had gehoopt 
dat er een grote foto van de maquette op de 

bouwplaats zou worden getoond, waarvan 
ik dan een grote afdruk zou kunnen krijgen 
voor in mijn werkplaats. Dat is jammer 
genoeg niet gebeurd. De Houten Brug is 
bijzonder en het is bijzonder aan zoiets te 
mogen meewerken. Er zijn zelfs twee boekjes 
verschenen waar mijn naam op bijna elke 
pagina voorkomt. Dat zegt wel iets over het 
belang van de maquette.’ 

Dat is lef hebben
‘In de brug komen spanten van een meter bij 
een meter, dat is monsterachtig. Ik moet nog 
zien hoe dat straks in werkelijkheid uitpakt. 
Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe 
houtsoort en een nieuwe techniek.  
Ik zou denken: probeer dat eerst eens tien jaar 
uit op een tuinhuisje. Kijk hoe het hout zich 
houdt in ons natte klimaat. Maar het wordt 
in een ingewikkelde brug verwerkt, die je niet 
zomaar kunt weghalen. Dat is wel lef hebben. 
Geweldig.’

‘�Ik�zou�denken:�probeer�dat�nieuwe�
hout�eerst�eens�tien�jaar�uit�op�een�
tuinhuisje.’�



‘ We liepen  
voortdurend tegen 
grenzen aan.’

Emil Lüning  
constructeur houten brug / lid Technisch Team
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92 93‘Wil je de namen van het Technisch Team nog even met 
Sieds Hoitinga bespreken, want het team is nogal eens van 
samenstelling gewisseld.’ Het tekent de zorgvuldigheid 
van Emil Lüning. Emil is oprichter/eigenaar van H.E. 
Lüning Adviesbureau voor Technische Houtconstructies 
BV in Doetinchem. Voor velen die bij het proces naar de 
Houten Brug betrokken zijn geweest, is hij de man die 
het uiteindelijk mogelijk heeft gemaakt. Zonder Emil 
geen Houten Brug dus. De man met de meeste kennis 
van houten constructies in ons land lacht bescheiden en 
begint te vertellen.

Ik zag vooral een uitdaging
‘Om een ontwerp te realiseren, heb je een  
archi tect en een constructeur nodig.  
De architect ontwikkelt de vorm en bepaalt 
aan welke fun ctio nele eisen het ontwerp moet 
voldoen. Een constructeur bepaalt hoe het 
ontwerp constructief kan worden gerealiseerd 
en met welke materialen. Hans Achterbosch 
vroeg mij in 2004 of ik hem kon helpen het 
ontwerp van de brug vorm te geven.  
De vraag was: is het mogelijk een brug als deze 
te realiseren, kan deze brug geconstrueerd 
worden? Toen ik het ontwerp voor het eerst 
onder ogen kreeg, zag ik vooral een uitdaging. 
Want een ontwerp als dit was ik nog nooit 
eerder tegengekomen. En ik ben als constructeur 
met mijn bedrijf bij heel wat bruggen over de 
hele wereld betrokken geweest: van Zwitserland 
tot Japan. Maar nog nooit bij een brug in deze 
vorm. Een echte uitdaging dus.’

Eerst historisch onderzoek
‘Voordat we ons met de techniek gingen 
bezighouden, hebben we op verzoek van de 
provincie Fryslân eerst historisch onderzoek naar 
het gebruik van hout in bruggen verricht. Dit 
om vast te stellen of een levensduur van 80 jaar 
haalbaar was. We waren op dat moment vooral 
geïnteresseerd in de mate van duurzaamheid 

van houten bruggen. En ontdekten dat er heel 
veel houten bruggen in de Verenigde Staten en 
Zwitserland bestaan. Vooral Zwitserland is een 
echt houtland. En wat bleek: zestig tot zeventig 
procent van de houten bruggen was gebouwd in 
1924 of eerder, dat is ruim tachtig jaar geleden! 
Die duurzaamheid werd gerealiseerd door het 
hout chemisch te behandelen door middel van 
gif, of door de bruggen te overdekken.  
Een overdekte brug blijft droog en daardoor 
is het hout on inte ressant voor bacteriën, 
schimmels en boorders. Maar bij het ontwerp 
van de Houten Brug van Sneek was geen van 
beide manieren van verduurzamen wenselijk.’

Milieu-aspecten bepalend
‘De opdrachtgevers wilden vanwege de milieu-
aspecten geen chemisch behandeld hout.  
En overdekken of overkappen van deze brug 
was niet mogelijk: dat zou een enorme inbreuk 
op het ontwerp betekenen. Dus moesten 
we op zoek naar een alternatief. In onze con-
tac ten met SHR bleek dat er een methode 
was ontwikkeld om hout te modificeren met 
azijnzuuranhydride. De licentie voor deze 
me thode was verworven door de firma Titan 
Wood, die net in deze periode een productie-
unit bouwde in Arnhem. Zij noemden deze 
gemodificeerde houtsoort Accoya hout.’

‘�Er�zitten�heel�wat�vernieuwende�
technieken�in,�die�niet�
eerder�zijn�voorgekomen�op�
wereldniveau.’



94 95Precies wat we nodig hadden
‘Dit nieuwe product heeft precies de 
eigenschappen die we nodig hadden voor deze 
brug. Het heeft een goede sterkteklasse, neemt 
veel minder vocht op dan gewoon hout, heeft 
veel minder last van zwel en krimp en dus van 
vormveranderingen. Als basismateriaal gebruikt 
Titan Wood radiata pine, een grenensoort, die 
goed impregneerbaar is. Aan de moleculen van 
de cellulosevezels worden OH-groepen gebonden, 
waardoor een andere houtsoort ontstaat.’

Er is een grens verlegd
‘Het bijzondere van dit proces was, dat we 
voortdurend tegen grenzen aan liepen.  
Ook tegen grenzen in het ontwerpen met hout. 
Er zijn dan ook heel veel onderzoeken gedaan 
om de mogelijkheden en onmogelijkheden te 
achterhalen. Uitkomst was, dat deze brug van 
Accoya hout haalbaar moest zijn. En daarmee 
hebben we een grens verlegd.’

Agressief hout
‘Als constructeur ga je met de resultaten van al 
deze onderzoeken aan de slag. Je bekijkt welke 
invloed de uitkomsten hebben op het ontwerp. 
Zoals de houtsterkte bijvoorbeeld. Toen bekend 
was in welke sterkteklasse het hout kon worden 
ondergebracht, hebben we het ontwerp daarop 

aangepast. Uit een ander onderzoek bleek dat 
het Accoya hout behoorlijk agressief kon zijn. 
Bepaalde metaalsoorten waren ongeschikt om 
als verbinding te dienen in het hout: ze raakten 
snel aangetast als ze in direct contact kwamen 
met het hout. Gebruik van roestvrijstalen 
verbindingsmiddelen is dan een optie. Of, zoals 
bij deze brug veel is toegepast, het isoleren van 
thermisch verzinkte verbindingsmiddelen door 
middel van het injecteren met thermohardende 
kunstharslijmen, in dit geval Epoxylijm.’

Definitieve richting 
‘Om dezelfde reden hebben de stalen plaatliggers 
van het nokscharnier een speciale behandeling 
gekregen. Ze zijn gealuminiseerd en met een 
kunststof coating geïsoleerd ten opzicht van 
het Accoya hout. Op die wijze groeide het 
oorspronkelijke ontwerp van de architect en het 
ontwerp van de constructeur in de definitieve 
richting.’

Vorm werd interessanter
‘Zo zijn er nog wel meer zaken aan het 
oorspronkelijk ontwerp gewijzigd. Het Technisch 
Team is jarenlang met deze brug bezig geweest. 
Er kan nog zoveel gebeuren nadat de fase van het 
Definitieve Ontwerp is afgerond. Dan volgen nog 
de bestekfase, detailleringsfase en uiteindelijk 

de uitvoeringsfase. We hebben nog talrijke 
besprekingen gehad om het technische ontwerp 
verder uit te werken. De productie werd daardoor 
beter maakbaar en de vorm van de brug werd 
nog interessanter.’

Vriendengroep
‘Omdat er zoveel deskundigen bij het ontwerp 
van de brug betrokken waren, is besloten de 
hoofdconstructeur uit enkele leden van het 
Technisch Team samen te stellen. Dit team 
werd tot en met de oplevering van de brug 
verantwoordelijk voor het technisch ontwerp van 
het project. We zijn zo vaak samengekomen,  
dat een vriendengroep is ontstaan. Dat is ook 
wel logisch: we zijn jaren aan het overleggen 
geweest over één brug. Maar wel een heel 
bijzondere brug…’

Nieuw op wereldniveau
‘De Houten Brug bij Sneek is in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een groot, innovatief project.  
Er zitten heel wat vernieuwende technieken 
in, die op wereldniveau niet eerder zijn 
voorgekomen. Deze brug is echt uniek in de 
wereld en het is een mooi visitekaartje voor 
Sneek. Ik denk dat ze heel wat bezoek uit het 
buitenland kunnen verwachten.’ 

Er met de neus bovenop
‘Ook bij dit ontwerp hebben we als bureau telkens 
heel dicht op de praktijk gezeten. Door ook bij 
het uitvoeringsproces betrokken te zijn, hou je 
voeling met je werk. Feedback is erg belangrijk: 
waar ontstaan de moeilijkheden of juist: de 
mogelijkheden. We ontwerpen onder meer 
geodetische constructies, zoals het planetarium 
van Artis, het zwembad op Ameland en de 
koepelvormige indoorsporthal in Eindhoven.  
Als een project gemonteerd wordt, staan we er 
ook met de neus bovenop. Dat zal ook zeker bij 
deze brug het geval zijn. Dat willen we met eigen 
ogen zien en het is van belang om daar bij te zijn.’ 

Afwerking van cruciaal belang
‘Zolang we in de ontwerp- en constructiefase 
zitten, is er altijd nog sprake van een ruwe 
vorm. Pas op het allerlaatste moment wordt 
de definitieve vorm gerealiseerd. Ook bij de 
Houten Brug is de afwerking van cruciaal belang. 
Bijvoorbeeld de gaten voor de twee meter lange 
verbindende draadstangen. Die moeten zo 
precies worden ingeboord, dat kan alleen een 
robot of een zeer ervaren timmerman. Langzaam 
maar zeker komt vervolgens de definitieve vorm 
van de brug tevoorschijn. Vergelijk het maar met 
een ruwe diamant die geslepen wordt. Het is al 
mooi, maar het wordt schitterend!’

‘�We�zijn�zo�vaak�samen-
gekomen,�dat�een�
vriendengroep�is�ontstaan.’



‘ Alles op Duitse wijze 
prüfen.’

Hans Joachim Blaß
hoogleraar houtconstructies universiteit Karlsruhe
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100 101Het unieke karakter van de Houten Brug bracht veel 
vragen met zich mee. Voor het beantwoorden van 
die vragen werden echte kopstukken uit de wereld 
van grote houtconstructies benaderd. Hans Joachim 
Blaß is één van hen. Prof. dr. ing. Blaß is hoogleraar 
houtconstructies aan de universiteit van Karlsruhe 
en heeft een ingenieursbureau. Hij is houder van de 
leerstoel Ingenieurholzbau und Baukonstruktionen van 
de Universität Karlsruhe (TH), Duitsland. Blaß heeft 
vaker bruggen onder de loep genomen. De Emmabrug 
op Curaçao bijvoorbeeld. Hij heeft adviezen gegeven 
over en voorstellen gedaan voor de restauratie van 
de ‘pontjesbrug’ die Punda en Otrabanda met elkaar 
verbindt. Die brug is 168 meter lang en de enige drijvende 
houten draaibrug ter wereld.

Controleren, controleren en nog eens  
controleren
‘Ik ben door het ingenieursbureau van Emil 
Lüning ingeschakeld om alle onderzoeken, 
berekeningen en resultaten die te maken 
hebben met de constructie van de houten 
bruggen, nogmaals te controleren.  
Zo’n dubbele controle en extern advies is 
in Duitsland heel normaal. Alle complexe 
bouwwerken en constructies moeten door 
een onafhankelijke instantie doorgerekend 
worden. Als prüf-ingenieur ga je alle 
onderzoeken controleren, alle berekeningen 
opnieuw doorberekenen, alle aannames 
onderzoeken en de resultaten en conclusies 
nogmaals checken. Ook kijken we naar de 
manier waarop de onderzoeken tot stand  
zijn gekomen.’ 

Net zo lang door tot prüf-ingenieur  
tevreden is
‘Deze houten bruggen zijn wetenschappelijk 
onderzocht. Ik heb een aantal voorstellen 
gedaan voor nader onderzoek, onder 
meer naar de houtvochtigheidsgraad 
van het Accoya hout. Die kan namelijk de 
sterkte van het hout beïnvloeden en is van 
cruciaal belang voor constructies die bloot 
worden gesteld aan weer en wind. Uit het 

vervolgonderzoek is gebleken dat ook bij een 
vochtigheidsgraad van het hout in de open 
lucht voldoende sterktewaarden resulteren. 
Verder heb ik nog een voorstel gedaan 
naar aanleiding van de resultaten van de 
berekeningen. Dat heeft geleid tot een aantal 
correcties in de verbindingen in de bruggen. 
Je gaat net zolang door totdat de ingenieur 
en de prüf-ingenieur tevreden zijn over 
het eindresultaat. Er moet op alle fronten 
overeenstemming zijn.’ 

Bekend met de Duitse manier van werken
‘Begin jaren negentig was ik hoogleraar 
houtconstructies aan de TU Delft. Ik heb de 
houtwereld goed leren kennen. Emil Lüning 
ken ik uit die periode. Hij is goed bekend met 
de ‘Duitse’ manier van werken, want hij werkt 
ook met veel succes in Duitsland. Ik had al 
eens eerder meegewerkt aan een houtproject 
bij wegen in Nederland: de houten 
verkeersportalen. Als houtconstructeur van 
de Houten Brug stelde Lüning voor om alle 
onderzoeken en resultaten op de ‘Duitse’ wijze 
te laten prüfen. Zo kwam hij bij mij terecht.’

Wetenschappelijk onderbouwd
‘De opdrachtgever moet natuurlijk wel 
akkoord gaan met een dergelijk extern 

‘�Ik�ben�regelmatig�tussen�Karlsruhe�en�
Fryslân�heen�en�weer�gereden�om�verslag�
te�doen�van�mijn�bevindingen.’



102 103advies, er hangt wel een prijskaartje aan. 
Deze brug is echter zo complex en de 
constructie zo ingewikkeld, dat er heel wat 
risico’s aan kleven. Dan is een extra check 
geen overbodige luxe. Bovendien wilden 
de opdrachtgevers garanties, en die kun je 
alleen geven als er gedegen, wetenschappelijk 
onderzoek is gedaan.  
Het hele onderzoeksproces duurde ongeveer 
een jaar, ik ben regelmatig tussen Karlsruhe 
en Fryslân heen en weer gereden om verslag 
te doen van mijn bevindingen. Aan het einde 
van het proces was de brug op alle aspecten 
bestudeerd en voorzien van wetenschappelijk 
onderbouwd advies. Op alle vragen hebben 
we antwoord kunnen geven.’ 

Dit zouden we in Duitsland niet durven
‘Voor het eerst wordt deze duurzame 
houtsoort in zo’n complexe buitenconstructie 
toegepast. Het is dus heel belangrijk dat er 
gedegen onderzoek plaatsvindt. Het meest 
bijzondere vind ik dat men het aandurft zo’n 
gecompliceerde constructie met een nieuwe 
houtsoort te bouwen, dat is uitzonderlijk.  
Dat zouden we in Duitsland niet durven.  
Wij zouden beginnen met een klein, 
eenvoudig bruggetje. En dan moet er eerst 
goedkeuring zijn, de regelgeving in Duitsland 

is zeer strikt. Je mag nieuwe materialen pas 
in dragende constructies toepassen als er een 
zogeheten technical approval is afgegeven.’ 

Sneek heeft voorbeeldfunctie
‘In Duitsland kunnen we het Accoya hout  
dus nog niet toepassen, maar als de  
approval er is - zo’n proces duurt ongeveer 
drie jaar - dan voorspel ik vele,  
vele toepassingsmogelijkheden van 
deze nieuwe houtsoort. De bruggen bij 
Sneek kunnen daarbij een geweldige 
voorbeeldfunctie hebben. Zo’n grote, 
ingewikkelde constructie van een nieuwe 
houtsoort, ongelofelijk.’

‘�Wij�zouden�beginnen�met�een�klein,�
eenvoudig�bruggetje.’



‘ Wij techneuten  
 moeten de weg pla-
veien van onmogelijk 
naar realiseerbaar.’

Peter de Jong, Henk Tiemensma, Niek Kaptijn,  
Emil Lüning, Willem de Jonge, Hans van der Grinten 
van het Technisch Team
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108 109‘… het spant is nu met 50% voorspanning samengesteld… 
de ankerplaat is 120 mm in het hout ingelaten… dan 
steken alleen de afdekplaat en de boutkoppen ervan uit… 
dat hadden beter verzonken koppen kunnen zijn… als het 
spant voor het transport op 100% wordt voorgespannen, 
dan houden we nog net 20 mm ruimte om het viaduct 
tussen de steunpunten te manoeuvreren…’

Het Technisch Team is weer bijeen in het Projectbureau 
Rijksweg 7 Sneek. Het is begin november. De wind scheert 
over de Geau. Op de achtergrond duiken auto’s het blauw 
van het nieuwe aquaduct in. Bruine bladeren dansen 
voorbij het raam. Nog een paar weken en dan wordt de 
Houten Brug bij Akkerwinde geplaatst. ‘Moet het niet zo 
hard waaien als nu’, schalt Peter de Jong, projectleider 
van de Houten Brug ‘boven de 4 Beaufort kunnen we het 
zaakje weer afblazen!’ 

Idee wordt werkelijkheid
Wat jarenlang een idee, vele tekeningen,  
een maquette, onderzoek en discussies was, 
wordt nu werkelijkheid: de Houten Brug bij 
Akkerwinde. En de mannen die de vertaalslag van 
idee naar technische realisatie hebben gemaakt, 
nemen de laatste details door zodat straks van 
een vlekkeloze plaatsing sprake zal zijn. ‘We zijn 
alleen maar bang voor de dingen die mis kunnen 
gaan’, zegt Henk Tiemensma, senior adviseur 
van Rijkswaterstaat. ‘En dus doen we nu een 
dubbeldubbeldubbelcheck.’

Naast Peter de Jong en Henk Tiemensma zitten 
ook Niek Kaptijn, Emil Lüning en Willem de Jonge 
aan tafel. Samen met de afwezige Hans van der 
Grinten (GLC houtconstructies bv) vormen zij  
het Technisch Team van de Houten Brug.  
Een intensieve samenwerking van 
heldere geesten, hoogstaande pietje 
preciezen, technische createurs en civiele 
ervaringsdeskundigen die gezamenlijk een 
revolutionair idee mogelijk moeten maken. 

Een hard hoofd
‘Dit lukt nooit’, dacht Niek Kaptijn van 
adviesbureau Hageman. ‘Het was april 2004 
en ik werkte nog bij de Bouwdienst van 
Rijkswaterstaat. Ze lieten mij de tekeningen zien 

van de winnaar van de prijsvraag. Interessant 
voorstel. Mooie bruggen, dat zeker. En in het 
voorstel ging het toen nog zelfs om vier bruggen. 
Maar uitvoeren? Nee, daar geloofde ik op dat 
moment helemaal niks van. Veel te complex. 
Allemaal lastige details. En dat hout...  
nee, ik had er echt een heel hard hoofd in.  
Hier moest eerst heel wat studie en onderzoek 
naar worden gedaan. ‘ 

‘Wauw wat gedurfd! dacht ik.’ Henk Tiemensma 
was bij zijn eerste kennismaking met het 
ontwerp van Achterbosch/Onix (tegenwoordig 
OAK) aangenaam verrast. ‘Natuurlijk had ik ook 
wel mijn twijfels. En natuurlijk zag ik ook wel dat 
er veel technische hobbels genomen moesten 
worden, want ik had al vaker objecten met hout 
gemaakt. Maar toch, deze omvang maak je niet 
zo vaak mee in je leven. En als er zoveel mensen 
zijn die enorm enthousiast op zo’n ontwerp 
reageren, dan moet je op zijn minst onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn.’

Voorlopig ontwerp
En dat is precies de reden waarom de provincie 
Fryslân in 2004 het Ontwerp Team voor de 
houten bruggen formeert. Een team dat 
in totaal uit maar liefst 18 man bestaat: 
techneuten van verschillend pluimage met 

�‘Ja,�Accoya�was�de�doorbraak’.



110 111verschillende specialismen. Geënthousiasmeerd 
door de projectleiding van Rijksweg 7 Sneek 
en aangestuurd door Sieds Hoitinga. Eerste 
opdracht voor het Ontwerp Team: maak een 
voorlopig ontwerp in 3D waarmee inzicht wordt 
verkregen in de duurzaamheid van het hout (kan 
het alle krachten opvangen?), de maakbaarheid 
van de complexe constructie en de mogelijkheid 
tot het onderhouden van de constructie. 

‘Omdat de A7 een rijksweg is, staat Rijks-
waterstaat straks aan de lat voor het onderhoud. 
En dan moet je natuurlijk wel weten waarover 
je praat’ aldus Niek Kaptijn. ‘Bovendien had 
Rijkswaterstaat in zijn eisenpakket meegegeven 
dat de brug minstens 80 jaar moet meegaan. 
Nou, die garantie is bij de ‘gewone’ materialen 
al een lastig verhaal. Staal kan roesten. Beton 
kan rotten. En hout... ja, hout kan ook rotten, 
scheuren, branden...’ 

Enorme krachten
In 2005 komt het 3D voorontwerp gereed 
en kan de brug op de gewenste technische 
kwaliteiten worden beoordeeld. Inmiddels is 
men met nieuwe houtsoorten en houtverduur-
zamingsprogramma’s in aanraking gekomen. 
En heeft Bôke Tjeerdsma van de Stichting 
Hout Research het team overtuigd van de 

mogelijkheden voor een goede duurzaamheid 
van hout door het te acetyleren, waardoor er 
een positiever gevoel ontstaat over de realisatie. 
Ook is één van de grootste houtspecialisten in 
Nederland bij het project betrokken: Emil Lüning 
uit Doetinchem. Bij zijn eerste kennismaking 
met het ontwerp denkt Lüning: ‘Dit moet er 
komen. We moeten er alles aan doen om dit te 
realiseren!’

Houtconstructeur Lüning legt helder uit wat 
de mogelijke problemen van grote houten 
constructies zijn. ‘De houtsoorten die we 
tot voor kort kenden hebben allemaal een 
krimp- en uitzetwerking door de temperatuur-
schommelingen. Die werkingen veroorzaken 
scheuren. En scheuren verzwakken de constructie 
en bedreigen de duurzaamheid. Op zo’n grote 
schaal, bij zulk intensief gebruik en met zulke 
enorme krachten kan je daarmee natuurlijk geen 
enkel risico nemen.’

Lüning vervolgt: ‘Een ander bekend aspect van 
hout is dat het kan rotten. Overigens is uit 
onderzoek gebleken dat dit niet zozeer alleen 
door indringing van vocht via de scheuren, 
kieren en gaten komt, zoals we vaak denken, 
maar omdat hout van zichzelf al veel vocht 
bevat. Met de normale houtsoorten was het 

daarom hoogstwaarschijnlijk niet gelukt om 
deze Houten Brug te bouwen. Niet zozeer door 
de duurzaamheid van het hout - er zijn al houten 
bouwwerken van meer dan 100 jaar oud - maar 
omdat draagconstructies van traditionele 
houtsoorten moeten worden beschermd tegen 
weer en wind. De te maken spanten waren 
veel te ingewikkeld om ze op een praktische 
manier tegen de indringing van regenwater te 
beschermen. De grote doorbraak kwam toen we 
het Accoya hout ontdekten!’ 

Accoya hout: de doorbraak
De andere leden van het Technisch Team knikken. 
‘Ja, Accoya was de doorbraak’, bevestigt Niek 
Kaptijn. ‘het heeft nou juist die eigenschappen 
die het technisch mogelijk maken zo’n enorme 
constructie als deze te bouwen. We kenden 
nog geen houtsoorten die geacetyleerd waren. 
Dankzij deze bewerking is bijvoorbeeld het 
vochtpercentage maar ongeveer 5% waardoor 
het hout niet gaat schimmelen en rotten.  
Dat is dus extreem droog. Bovendien is Accoya 
hout, door de geringe variatie in vochtgehalte, 
ook extreem volumestabiel.’ 

Aan eisen voldaan
Henk Tiemensma over Accoya hout: ‘Het heeft 
80-90% minder krimpwerking. Dit betekent dat 

in de op elkaar aansluitende constructiedelen 
geen grote vervormingsverschillen door zwellen 
en krimpen meer optreden, waardoor de 
verbindingen goed intact blijven.  
Daarnaast voldoet het nog aan een andere eis 
van Rijkswaterstaat: duurzaam geproduceerde 
materialen. Accoya is namelijk afkomstig van 
duurzaam beheerde bossen in Nieuw-Zeeland 
waarmee ook aan die eis werd voldaan. 
Trouwens, wat ook nog vaak wordt gedacht 
is dat de bewerking van het Accoya hout met 
schadelijke stoffen plaatsvindt. Nee dus. Het 
acetyleren van Accoya is een schoon proces!’

Definitief ontwerp
De opgedane kennis en de mogelijkheden van 
Accoya hout leiden in 2006 (en begin 2007)  
tot het maken van een Definitief Ontwerp. In 
dit ontwerp worden alle details uitgewerkt en 
op basis hiervan wordt nader onderzoek gedaan 
naar o.a. de specifieke houteigenschappen,  
de werking van lijmsoorten, de duurzaamheid 
van de verbindingsmiddelen, de inhoud van de 
lijmprotocollen, het inlijmen van de zwaarste 
draadeinden en de hulpconstructies.  
Deze onderzoeken worden door Stichting Hout 
Research (SHR) en de Technische Universiteit 
van Eindhoven uitgevoerd. Voor het definitieve 
ontwerp wordt het Ontwerp Team omgevormd 

‘�Rijkswaterstaat�had�geëist�dat�
de�brug�minstens�80�jaar�moet�
meegaan.’�



112 113tot het Technisch Team, dat uit 7 personen 
bestaat. Vanaf dat moment aangestuurd door 
Peter de Jong.

Botsende belangen
‘Dan komt altijd het moment waarop de 
belangen gaan botsen’, zegt Niek Kaptijn.  
‘De architect wil dat zijn ontwerp zoveel mogelijk 
overeind blijft. De ingenieur denkt vanuit de 
technische mogelijkheden en beperkingen.  
En de opdrachtgever moet de planning, maar 
vooral ook de financiën in de gaten houden.  
Nou je begrijpt, dat levert flink wat discussies en 
aanvaringen op, waarbij we gelukkig wel steeds 
met elkaar het uiteindelijke doel voor ogen 
hielden. Per slot van rekening heb je elkaar echt 
nodig om dit soort bijzondere projecten tot een 
goed einde te brengen.’

‘Ik snap dat ook wel van zo’n architect hoor’, 
aldus Henk Tiemensma. ‘Die denken in 
schoonheid. Maar gaan wel eens voorbij aan de 
technische aspecten. Trouwens, ik ken eigenlijk 
maar enkele architecten die echt thuis zijn in 
grote civiele ontwerpen. Men onderschat vaak 
wat er allemaal bij komt kijken. Maar tegelijk 
denk ik ook dat dit maar zo moet zijn. Want als 
architect moet je jezelf de vrijheid geven om het 
onmogelijke te kunnen bedenken.  

Laten we wel wezen, als we altijd binnen de 
lijntjes blijven werken, ontstaat er nooit iets 
nieuws. En daar is bij Sneek nu zeker sprake 
van. Wij techneuten moeten dan maar de weg 
plaveien van onmogelijk naar realiseerbaar!’

Naar de aanbesteding
Ondanks de verschillende belangen wordt 
het definitieve ontwerp in 2006 omarmd. 
‘En het mooie van dit ontwerp is dat het 
uiteindelijke ontwerp nog erg dicht blijft bij het 
oorspronkelijke voorstel. Daar leek het eerst niet 
op’, aldus Niek Kaptijn.

Dan kan het bouwen van de eerste Houten 
Brug worden aanbesteed. Een traject op zich, 
waarbij het de taak van het Technisch Team is 
om alle technische bouwaspecten nauwkeurig 
in de aanbestedingsbriefing op te nemen. En 
de inschrijvingen op technische aanpak te 
beoordelen. 

‘Alhoewel het natuurlijk niet onze eerste 
verantwoordelijkheid was, moesten wij in zo’n 
proces toch ook de financiën een beetje in de 
gaten houden’, vertelt Niek Kaptijn. ‘En in al 
het enthousiasme dat rondom zo’n bijzonder 
project ontstaat, kunnen de financiële plaatjes 
ook wel eens te rooskleurig blijken. Dat gevoel 

‘�De�architect�wil�dat�zijn�ontwerp�
overeind�blijft.�De�ingenieur�denkt�
vanuit�de�technische�mogelijkheden.’



114 115hadden we al in het eerste deel. Maar ook toen 
de aanbesteding los ging. Want ja, het is een 
uniek project, hè. Je weet nooit precies wat je te 
wachten staat. En je kunt er natuurlijk donder 
op zeggen dat er elke keer aspecten zijn die het 
geheel duurder maken. Bovendien bepaalt een 
uniek karakter dat niemand het tegendeel van 
een inschatting kan bewijzen.’ 

Nek uitsteken
Henk Tiemensma: ‘En als we het dan toch over 
kosten hebben, je weet ergens in je achterhoofd 
dat deze Houten Brug veel duurder wordt dan  
een standaardoplossing in beton of staal.  
Maar als Technisch Team mogen we ons natuurlijk 
niet laten beperken door het geld. Aan ons de taak 
om onze expertise in te zetten zodat die brug 
er kan komen. Dan is het aan de overheid om te 
bepalen of het ‘Ja’ of ‘Nee’ wordt.’ Waarop Niek 
Kaptijn aanvult: ‘Dit soort vernieuwende civiele 
projecten kunnen alleen door de overheid worden 
geïnitieerd. Bedrijven zullen er niet instappen.  
De risico’s zijn gewoon te groot. Maar ja, dat 
maakt het voor ons weer interessant! En ik vind 
het wel mooi dat de provincie Fryslân met zo’n 
brug haar nek durft uit te steken.’

Machtige bogen
Eind 2006 wordt de selectieprocedure van de 

zover zijn, zullen alle betrokkenen zeggen dat ze 
aan een bijzonder project hebben meegewerkt.’

‘En dat is natuurlijk ook zo,’ vervolgt Emil Lüning. 
‘Het bijzondere schuilt ‘m niet alleen in de brug 
zelf. Het is wat mij betreft ook de bijzonder 
prettige samenwerking die het succes van dit 
project heeft bepaald. En als niet-Fries durf 
ik wel te zeggen dat dit ook te maken heeft 
met de Friese mentaliteit. Die kenmerkte zich 
bijvoorbeeld door een vriendschappelijke,  
open aanpak. Men luisterde naar elkaar, maar 
durfde ook met open vizier de confrontatie aan. 
En ja, het was natuurlijk ook belangrijk dat de 
beslissende mensen elkaar goed kenden.’

Onder de indruk
‘Ik voorspel dat de wereld onder de indruk zal 
raken van deze Houten Brug, die hopelijk volgend 
jaar nog een broertje krijgt. Maar dat is geloof ik 
een financiële kwestie. Vooreerst zal deze brug er 
staan. En hiermee wordt Sneek een plaats die op 
zowel technisch als architectonisch gebied door 
zeer veel mensen zal worden bezocht!’ besluit 
Lüning zijn verhaal. Henk Tiemensma,  
Niek Kaptijn, Peter de Jong en Willem de Jonge 
lachen instemmend. Dan komt de aannemer 
binnen. Het overleg over de plaatsing bij 
Akkerwinde kan beginnen.

houten bruggen opgestart. Deze mislukt.  
Na juridisch advies wordt in april 2007 een 
nieuwe aanbestedingsprocedure gestart met de 
twee inschrijvers van de selectieprocedure.  
Het blijkt lastig om zo’n project waarbij alles 
nieuw is tot uitvoering te brengen. Zelfs nu alle 
technische problemen opgelost lijken en de risico’s 
voor het grootste deel in kaart zijn gebracht. 

Eind 2007 volgt de gunning van de opdracht. 
Het is de firma Schaffitzel uit het Zuid-Duitse 
Schwäbisch Hall dat de delen Accoya hout 
zodanig kan bewerken dat de gewenste vormen 
als superbogen in de fabriekshal komen te liggen. 
Het Technisch Team reist regelmatig naar Zuid-
Duitsland: met de auto, met het vliegtuig.  
De contacten zijn goed en met gepaste trots zien 
Emil, Niek, Henk, Willem, Hans en Peter hoe hun 
technische inzichten vorm krijgen in machtige 
houten bogen. 

Hans van der Grinten: ‘Door het opschalen, 
verfijnen en verder uitwerken van bestaande 
verlijmingstechnieken zijn uiteindelijk de vele 
productietechnische hobbels gevlakt.  
Ook het pasmaken en bewerken van deze grote 
houtafmetingen is een bijzondere klus geweest. 
Met een parketschuurmachine is de laatste hand 
gelegd aan de juiste vorm.’

Industrieel Monument
Het verhaal van de Houten Brug begint in-
middels ook bij de hout-elite in Duitsland door 
te dringen. Emil Lüning: ‘Ik was onlangs op een 
houtsymposium in Karslruhe. Iedereen die maar 
iets met hout te maken heeft was aanwezig en 
toonde grote belangstelling voor de brug van 
Sneek. Het mooiste vond ik nog de uitspraak van 
professor Ehlbeck, een grootheid op ons terrein. 
Hij zei: ‘Over 100 jaar ontmoeten we elkaar weer 
bij dit Industriële Monument. En ja, als zo iemand 
dat zegt...’ 

Friese mentaliteit
Terug naar de herfstige novemberdag in 2008. 
De aannemer kan ieder moment binnenkomen. 
De laatste details over de plaatsing op 29 
november zullen worden doorgenomen. In de 
komende weken zal pas echt blijken of het denk- 
en rekenwerk van het Technisch Team allemaal 
klopt. ‘Dat blijft natuurlijk spannend’ zegt Henk 
Tiemensma, ‘alhoewel ik geen gekke dingen  
meer verwacht.’

‘Bij kunstwerken staan vorm en functie vaak 
haaks op elkaar’ aldus Niek Kaptijn. ‘Dat gold 
hier natuurlijk ook. En als je dan begint met een 
Ontwerp Team van 18 mensen is het natuurlijk 
afwachten of het een beetje klikt. Maar nu we 



‘ Alles hebben we  
laten onderzoe-
ken, want alles was 
nieuw.’

Bôke Tjeerdsma
projectmanager houtmodificatie Stichting Hout Research
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120 121Bôke Tjeerdsma is in het dagelijks leven projectmanager 
houtmodificatie en exterieure toepassingen bij SHR 
(Stichting Hout Research) te Wageningen. In nauwe 
samenwerking met professor Jorissen van de TU 
Eindhoven, die alle onderzoeken m.b.t. de constructies 
proefondervindelijk heeft verricht, leidde Tjeerdsma tal 
van onderzoeken die de zekerheid moesten geven dat het 
bouwen van de Houten Brug een reële zaak was. 

Acetyleren: 15 jaar onderzoek
‘SHR is de grondlegger van het acetyleer- 
proces dat Titan Wood nu op de markt brengt.  
Wij hebben daar 15 jaar onderzoek naar gedaan. 
Zijn er in 1991 mee begonnen. Acetyleren is een 
methode om houteigenschappen te verbeteren, 
maakt het duurzaam, bestand tegen rot,  
stabiel en beter te verwerken. Het verbetert 
ook de licht- en UV-bestendigheid. En het is 
niet milieubelastend, want je stopt er een 
houteigen stof in, geen gif. De chemische 
structuur van het hout verandert, zonder dat 
het hout uiterlijk verandert.’
 
In de klankbordgroep
‘In januari 2005 werden we door de provincie 
gevraagd in de klankbordgroep van de houten 
bruggen te gaan zitten, samen met professor 
Jorissen. We hielden ons bezig met vragen 
over de uitvoerbaarheid van het project. 
Het ontwerp is heel moeilijk van hout te 
maken. Kleinschalig is dit hout wel buiten te 
gebruiken, maar om dat meteen in zo’n grote 
brug toe te passen…Vervolgens is ook het 
Technisch Team opgezet, om alle technische 
hobbels te onderzoeken. Alles hebben we laten 
onderzoeken, want alles aan de bruggen  
was nieuw.’ 

Metingen in bomen in Nieuw-Zeeland
‘Ontwerp, houtsoort, procédé, alles.  
Is het hout sterk genoeg? Is er genoeg sterk 
hout? Moet je selecteren en is dat dan 
economisch haalbaar? Al die vragen hebben 
we ter plekke, in Nieuw-Zeeland, onderzocht. 
Dat deden we door op verschillende locaties 
in Nieuw-Zeeland metingen in bomen uit te 
voeren om de sterkte van de stam te bepalen. 
Voor deuren en kozijnen is het al belangrijk, 
maar voor een brug is het heel erg belangrijk 
dat het hout sterk genoeg is. Op elk moment 
in het proces, van boom tot in de houtfabriek, 
hebben we het hout gevolgd en in verschillende 
stappen op sterkte getest. Dit plantagehout 
groeit heel snel en heeft daardoor grote 
jaarringen, maar dat maakt het hout ook 
minder sterk en minder zwaar. Dit hout zit 
aan de grens van wat nodig is voor deze brug. 
Uiteindelijk bleek er door goed te selecteren 
voldoende sterk hout voorhanden te zijn. 
Bovendien bleek het ook economisch haalbaar.’

Dankzij ongelukje kwamen we erachter
‘Daarnaast hebben we verschillende soorten 
verbindingen en de sterkte van de verbindingen 
onderzocht en getest. Er moeten immers grote 
krachten worden overgebracht. Gekozen is voor 



122 123een verbinding met draadstangen die ingelijmd 
worden. Ook deze verbindingen zijn niet eerder 
op deze schaal toegepast. De verbinding blijkt 
nog sterker dan we dachten, we hebben er alle 
mogelijke testen op uitgevoerd. Het is wel een 
heel kritische verbinding, als de stang er maar 
een beetje scheef in zit, kan het helemaal mis 
gaan. Het hout wordt dan opengescheurd. 
Door een ongelukje tijdens de proefopstelling 
kwamen we daar gelukkig achter. We 
balanceerden voortdurend op de grens van wat 
technisch mogelijk was.’
 
Ook de lijm moet 80 jaar mee
‘De testen op de verlijming van het hout 
hebben we eveneens gedaan. De planken 
worden eerst op elkaar verlijmd. Dat pakket 
wordt weer verzaagd in planken en die worden 
dan overdwars weer verlijmd. Dat maakt het 
hout extra sterk. Vervolgens hebben we zo’n 
gelamineerde balk ook weer getest. En de 
lijm zelf is onderzocht. Deze moet ook 80 jaar 
meekunnen, weerbestendig zijn en de lijm moet 
bij het samenstellen van zulke grote houten 
elementen niet te kritisch zijn en gemakkelijk 
kunnen worden opgebracht. We hebben 
testen gedaan met gelijmde stukken in de 
snelverweerder. Als het niet geschikt is, gaat het 
hout openstaan met alle problemen van dien. 

De lijm is heel belangrijk, want al het hout van 
de hele brug is verlijmd. Tijdens de productie 
van de brug kregen we ook regelmatig 
proefstukken om te testen. Het hout is niet uit 
voorraad leverbaar, dus we kunnen ons geen 
grote fouten veroorloven.’ 

Test met doorzichtige modellen
‘Ook het in elkaar zetten van de brug is heel 
complex. Er zitten in sommige verbindingen wel 
16 draadstangen in het hout. Die draadstangen 
zijn per stuk twee meter lang. Wij hebben 
getest of de lijm wel goed in de voorgeboorde 
gaten wordt geïnjecteerd. Daar mag geen lucht 
in blijven zitten en de lijm moet helemaal tot 
onderin het gat doorlopen. Dat hebben we eerst 
met doorzichtige modellen getest.’

Na elke oplossing komt er weer een probleem
‘Het nadeel van Accoya hout is, dat het beetje 
azijnzuur dat na de behandeling in het hout 
achterblijft, kan reageren op metalen: het kan 
gaan roesten. Dat is een gevoelig punt van 
dit hout. En dus zouden ook de draadstangen 
kunnen gaan roesten. Gelukkig biedt de 
lijm, waarin de draadstangen zijn ingebed, 
bescherming. Daarom worden ook alle andere 
metalen die verwerkt zijn in de brug nog 
behandeld met een anti-corrosie-coating. 

We hebben vanaf 2005 doorlopend getest. En 
zijn eigenlijk nog steeds bezig. Het is onze taak 
om alles kritisch tegen het licht te houden. Je 
bedenkt elke keer een oplossing, maar er komen 
steeds weer nieuwe problemen bij.’

Op papier klopt het, maar is het maakbaar?
‘Nu nog zijn er open einden. Alle grote 
vraagstukken zijn opgelost, maar tijdens de 
productie komen we vast nog de laatste punten 
tegen. We kunnen het allemaal bedenken, op 
papier klopt het, maar is het ook maakbaar? Kun 
je de nauwkeurigheid leveren die vereist is? Dit 
project is zo uniek, tot het inhangen van de brug 
zal het wel vraagstukken met zich meebrengen. 
En zelfs als de brug in gebruik is genomen, 
zullen we de brug blijven monitoren. We 
hangen er sensortjes in, om vocht in het hout 
te meten. Er zullen ook lasermetingen worden 
gedaan om te bepalen of de brug vervormt. 

Coating geeft mooie houtkleur
Daarnaast zal de coating in de gaten moeten 
worden gehouden. Normaal gesproken moet 
de brug één keer in de vier jaar onderhouden 
worden. Omdat het hout zo stabiel is en de 
coating duurzaam, kan dat misschien wel 
wat langer wachten. Eigenlijk is het hout zo 
duurzaam, dat het niet eens een coating nodig 

heeft. Maar het kan dan wel vergrijzen en algen 
of blauwschimmel kunnen voor zwarte plekken 
zorgen. Het tast het hout verder niet aan, maar 
toch. Niemand wil een vies, vlekkerig ding. Om 
dat te voorkomen wordt de brug gecoat met 
een lak die heel dicht tegen de oorspronkelijke 
houtkleur aan ligt. Ik vind, je moet wel kunnen 
zien dat het een Houten Brug is.’

Hout steeds meer in trek
‘Een ander project van Rijkswaterstaat 
waaraan SHR heeft meegewerkt, zijn houten 
verkeersportalen over snelwegen. Bij Zonzeel en 
bij Alkmaar. Ze staan er al tien jaar en worden 
nog steeds door SHR gemonitord. Er zijn ook 
houten vangrails getest, maar dat ontwerp 
is nooit in productie genomen. Te duur. Nu 
de staalprijs echter steeds hoger wordt, komt 
hout meer en meer in de picture. Ook vanuit 
ecologisch oogpunt is hout meer in trek. Bij 
Rijkswaterstaat heeft men zich tot doel gesteld 
twintig procent meer hout toe te passen.’ 

CO2-neutraal
‘Hout, en dus ook de bruggen, is CO2-neutraal 
materiaal, en daarom gunstig voor het milieu. 
Hout is bovendien een hernieuwbare grondstof, 
het groeit aan, als je het maar met beleid kapt 
en het bos duurzaam beheert. Terwijl staal 

‘�De�lijm�is�heel�belangrijk,�
want�al�het�hout�van�de�hele�
brug�is�verlijmd.’�



124 125kan uitputten, dat is een eindige grondstof. 
Hout is op termijn duurzamer. Er zijn wel wat 
misvattingen over hout. Houtgebruik wordt 
soms bestempeld als milieubelastend. Ik ben 
er echter van overtuigd dat je hout uit bossen 
kunt winnen en toch duurzaam en verantwoord 
bezig bent. Juist als je bos een economische 
waarde geeft, gaat men daar ook zorgvuldiger 
mee om.’ 

Een baanbrekend pioniersstuk op alle  
fronten
‘Als instituut is dit een belangrijk project voor 
ons. We hebben een wezenlijke bijdrage aan 
deze brug geleverd. Acetyleren is een goed 
alternatief voor tropisch hardhout en zorgt voor 
een duurzaam gebruik van minder duurzaam 
hout. Het procédé is hier bij SHR ontwikkeld, 
dus het is goed dat je aan iets nuttigs hebt 
meegewerkt. En het lost een probleem op.  
Voor het houtgebruik is het ook belangrijk,  
je laat zien wat hout - ook in heel zwaar belaste 
toepassingen - allemaal kan. Tijdens congressen 
heb ik presentaties over de bruggen gegeven. 
Dit is het eerste grote buitenproject waarin 
gewerkt wordt met gemodificeerd hout,  
echt een pioniersstuk, op alle fronten. De hele 
houtmodificatiewereld kijkt naar deze bruggen. 
Ze zijn baanbrekend.’

�‘�Deze�verbindingen�zijn�
niet�eerder�op�deze�schaal�
toegepast.’�



‘ In Nieuw-Zeeland  
kan het hout  
geothermisch drogen.’

Bert Kattenbroek
expert Radiata Pine
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130 131Tijdens het proces naar de totstandkoming van de Houten 
Brug werkte Bert Kattenbroek op de afdeling sales en 
marketing van Titan Wood BV in Arnhem.  
In die hoedanigheid was hij nauw betrokken bij en  
mani  festeerde hij zich als de expert op het gebied  
van Accoya, de houtsoort die de doorbraak betekende in de 
uiteindelijke realisatie. Bert heeft inmiddels een andere 
baan, maar praat nog bevlogen over Accoya hout en de 
bijzondere brug bij Sneek.

Wat is Radiata Pine? 
‘Misschien moet ik eerst even uitleggen 
wat Radiata Pine precies is. Het is gekweekt 
grenenhout en groeit heel snel waardoor het 
grote jaarringen heeft en weinig noesten, 
mede omdat de zijtakken vaak tot vijf meter 
hoogte worden verwijderd. Na dertig jaar 
is de boom kaprijp. Dit in tegenstelling tot 
tropisch hardhout. Dat doet er 100 tot 150 jaar 
over om kaprijp te worden. Er zijn miljoenen 
hectares van deze naaldboomsoort in onder 
meer Nieuw-Zeeland en Chili. In Europa 
bestaat deze houtsoort in Spanje en verder 
alleen op het zuidelijk halfrond. Als je het niet 
bewerkt, is de houtsoort zacht, niet duurzaam 
en niet geschikt voor buitenshuis. Het hout 
wordt dan alleen in binnentoepassingen 
verwerkt, zoals deuren, meubels, plintjes.  
In Nederland zie je de houtsoort wel eens in 
de goedkopere meubels uit China.  
Het geactiveerde, dus bewerkte hout voor de 
Houten Brug is 30 jaar oud en afkomstig van 
een plantage in Nieuw-Zeeland. De boompjes 
zijn in 1977 geplant.’

Acetyleren al 75 jaar oud
‘Het acetyleren van hout is als bewerkings-
vorm al meer dan vijfenzeventig jaar oud. 
Bij SHR in Wageningen werd hiermee vanaf 

begin jaren negentig geëxperimenteerd, 
eind jaren negentig werd hiervoor een 
proeffabriek in Arnhem opgezet.  
Maar het project werd te kostbaar.  
Vervolgens nam Accsys Technologies de 
fabriek en de patenten over. Hun doel:  
het acetyleren van hout van experimenteel 
naar commercieel tillen. Hiertoe werd in 
2003 Titan Wood opgericht dat in maart 
2007 is gestart met het produceren van 
Accoya hout, dat o.a. wordt gebruikt voor 
kozijnen, deuren, walbeschoeiingen, 
rabatdelen en tuinmeubels.Trouwens, 
waarom het meer dan vijfenzeventig jaar 
duurde voordat het acetyleren van hout 
vermarkt werd, heeft te maken met het 
aanbod van ander duurzaam hout, zoals 
tropisch hardhout. Nu dat schaarser en dus 
duurder wordt, en het impregneren van hout 
met bestrijdingsmiddelen steeds meer aan 
banden wordt gelegd, kijkt men ook naar 
andere manieren van verduurzamen van 
snelgroeiende houtsoorten.’ 

Zowel duurzaam als vormstabiel
‘Het was 2005. En toen kregen we bij Titan 
Wood de vraag: ‘Is jullie hout, gemodificeerd 
Radiata Pine, wellicht geschikt voor de houten 
bruggen?’ Die vraag werd ons voorgelegd 

‘�Radiata�Pine�is�gekweekt�grenenhout�
en�groeit�heel�snel.’



132 133door GLC Houtconstructies. Op dat moment 
was GLC, samen met houtconstructeur Emil 
Lüning, nog in de race om de Houten Brug te 
maken en men was door de Stichting Hout 
Research naar ons verwezen. De aandacht voor 
dit gemodificeerde hout was logisch. Want 
Titan Wood was er inmiddels in geslaagd om 
het Radiata Pine zodanig te modificeren, dat 
het zowel heel duurzaam als uitzonderlijk 
vormstabiel was geworden. Een uniek product 
dat de naam Accoya hout kreeg.’

Op het goede moment
‘Die vraag kwam dus precies op het moment 
dat Titan Wood de markt opging. Met een 
wensenlijstje en een aantal sterkteklassen 
zijn we onder meer in de landen van 
oorsprong gaan kijken om te onderzoeken of 
Radiata Pine geschikt zou zijn voor de Houten 
Brug. Zo niet, dan waren we op zoek gegaan 
naar ander hout.’ 

Veel testen
‘Er zijn vervolgens ontzettend veel testen 
gedaan met het Accoya hout. Hoe sterk is het? 
Voldoet het aan alle specificaties?  
Is het te verlijmen? Is het te coaten? 
Enzovoort. Na twee jaar testen bleek dit hout 
als enige de perfecte balans te hebben tussen 

duurzaamheid, dimensie- c.q. vormstabiliteit, 
gewicht en sterkte. Normaal gesproken 
‘werkt’ hout onder invloed van vocht 
ongeveer zeven procent. Laat dat gegeven 
los op de spanten van de brug die één bij één 
meter zijn, en je kunt je voorstellen hoeveel 
effect dat heeft. Dan krijg je scheuren. 
Vormstabiliteit is dus erg belangrijk.’

Plantage FSC-gecertificeerd
‘Uiteindelijk hebben we gekozen voor een 
leverancier in Nieuw-Zeeland. Het hout van 
de bruggen bij Sneek komt van een plantage 
in Nieuw-Zeeland, van Noordereiland,  
om precies te zijn. De plantage ligt centraal 
op het eiland en is FSC gecertificeerd. Op de 
plantage zijn de plaatsen geïdentificeerd 
waar de sterkste bomen groeien.  
En vervolgens is de intensiteit van bepaalde 
stammen vastgesteld. Voor de bruggen zijn 
de sterkste stammen geselecteerd en deze 
zijn daar in planken gezaagd.’

In vulkanisch gebied
‘De zagerij staat middenin het vulkanische 
gebied. Daardoor kan het hout geothermisch 
drogen. Dit bedrijf is het enige dat het hout 
op deze wijze droogt. De grond is daar warm, 
overal zie je stoom uit de grond komen. 

Die warmte wordt in speciale kamers 
opgevangen waar het hout vervolgens 
wordt gedroogd. Voor de houten bruggen 
zijn planken geleverd van vier en vijf meter 
lang, 135, 175 of 200 millimeter breed en 38 
millimeter dik. Het hout wordt in planken 
vanuit Nieuw-Zeeland naar Nederland 
gebracht. Bij Titan Wood hebben we het eerst 
op sterkte laten testen. Vervolgens hebben 
we het hout dat sterk genoeg is, hier in onze 
fabriek te Arnhem geacetyleerd. Dan wordt 
het Accoya hout.’ 
 
Kleur verandert nauwelijks
‘Omdat het hout ook UV-bestendig is 
geworden, zal de kleur van de bruggen 
nagenoeg niet veranderen. Doordat het hout 
dimensiestabiel is, blijft de coating ook beter 
zitten, want het hout werkt immers bijna 
niet. Als de brug niet goed wordt behandeld, 
kunnen blauwschimmel en alg toch op de 
brug leven en zal ook vuil gemakkelijk kunnen 
aanhechten. In Accoya zit namelijk geen gif. 
De schimmel kan er wel op leven maar tast 
het hout niet aan. Omdat de lak een anti-
blauwschimmel werking heeft, is de kans 
op donkere vlekken nu heel klein. Ook dat is 
getest. En daarnaast heeft de lak een anti-
graffiti component.’ 

Acetyleren: 

• Het hout gaat een grote ketel in.
•  Het hout wordt tot in de kern  

geïmpregneerd met azijnzuur (keuken-
azijn zonder water).

•  Dan vindt de modificatie plaats: azijnzuur 
reageert met moleculaire verbindingen in 
het hout waardoor de verhouding tussen 
hydroxyl groepen en acetyl groepen wij-
zigt. De houtstructuur blijft ongewijzigd.

•  Vervolgens wordt het azijnzuur weer uit 
het hout gehaald en op speciale wijze 
bewerkt om opnieuw in een volgende 
behandeling te kunnen gebruiken.

•  Tot slot komt het milieuvriendelijke  
Accoya hout schoon uit de ketel.

Accoya hout heeft  
de volgende kenmerken:

•  Duurzaamheidklasse 1. Het kan 25 jaar in 
de grond en gemakkelijk 50 jaar boven-
gronds, zonder te verrotten.

•  Zeer vormstabiel: 70 tot 80 procent beter 
dan het oorspronkelijke hout.

•  UV-bestendig: het hout verkleurt niet.
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‘Het is voor het eerst in de wereld dat 
geacetyleerd hout in een dergelijk groot 
buitenobject wordt toegepast. Het hout voor 
de twee bruggen, 1300 kuub, was in juli 2007 
al gereserveerd en lag klaar. Voor elke brug is 
ongeveer 600 kubieke meter hout nodig.’ 

Verandert de houtwereld
‘Dit hout heeft de toekomst, het zal de hele 
houtwereld veranderen. De houtbehoefte 
wordt steeds groter en het aanbod steeds 
kleiner. Wij maken eigenlijk een nieuw 
soort hout. Het is een industrieel product 
geworden. En toch blijft het hout en is dus 
veel flexibeler te bewerken dan bijvoorbeeld 
staal of aluminium. Bovendien is het gewoon 
te recyclen. En kan het op verzoek worden 
voorzien van FSC-certificering,  
dus uit verantwoord bosbeheer.  
Qua marketing zitten we te denken aan een 
soort ‘Accoya inside’-keurmerk. Nu wordt 
het hout nog vooral in de industriële sector 
verwerkt, maar over een paar jaar zal Accoya 
hout ook voor consumenten bij Gamma en 
dergelijke te koop zijn.’  

Veel belangstelling
‘Als deze brug gereed is, zal Titan Wood daar 

zeker wat van merken. Ze krijgen nu al  
veel belangstelling voor Accoya hout.  
Het ontwerp van de bruggen hebben we al 
aan de minister van infrastructuur in Chili 
laten zien. Ook daar wordt Radiata Pine op 
grote schaal verbouwd en ze willen in Chili 
heel veel bruggen gaan bouwen. We hebben 
laten zien dat ze geen beton of staal hoeven 
te importeren, maar dat de bruggen gemaakt 
kunnen worden van het bewerkte hout van 
de plantages uit eigen land. Daar wordt dan 
een fabriek gebouwd waar ons proces zal 
worden toegepast. Ook in Nieuw-Zeeland 
hebben we laten zien dat het hout prima 
in grootschalige buitentoepassingen is te 
gebruiken, door gebruik te maken van dit 
bijzondere proces. Er zal dan ook zeker een 
delegatie bij de brug komen kijken.’

‘�Omdat�het�hout�ook�UV-�
bestendig�is�geworden,�zal�de��
kleur�van�de�bruggen�nagenoeg�
niet�veranderen.’



‘ Onze grootste  
uitdaging zit in het 
vormen en lijmen van 
de houtconstructie.’

Manfred Bauer
bedrijfsleider Schaffitzel Holzindustrie
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140 141De Schaffitzel Holzindustrie bestaat sinds 1910 en wordt 
nu geleid door Jürgen Schaffitzel die een belangrijke 
rol speelde bij de realisatie van de Houten Brug. 
Oorspronkelijk was Schaffitzel een houtzagerij. In de 
jaren zestig is begonnen met de productie van op elkaar 
verlijmde planken en dat proces heeft zich steeds verder 
ontwikkeld. Eerst werden alleen rechte bouwonderdelen 
verlijmd. Daarna gebogen bouwonderdelen.  
Schaffitzel heeft veel hallen gebouwd en zich in de 
afgelopen jaren gespecialiseerd in de bouw van houten 
bruggen. Schaffitzel heeft zo’n 45 vaste medewerkers en 
werkt nauw samen met ingenieursbureaus en  
ontwerpbureaus. We ontmoeten bedrijfsleider Manfred 
Bauer in de imposante productiehal.

Erg gelukkig met de opdracht van de  
provincie
‘We bouwen nog steeds hallen, maar met 
het bouwen van hoogwaardige en bijzondere 
houten bruggen hebben we veel ervaring 
opgedaan. Dit komt omdat we inmiddels 
gespecialiseerd zijn in de productie van zeer 
moeilijke bouwelementen. Dit bewijzen we ook 
bij de houten bruggen van Sneek, waarvoor 
speciale blokverlijmingen vereist zijn. 

Het spreekt voor zich dat we erg gelukkig 
zijn met deze opdracht van de provincie 
Fryslân. Ten eerste omdat dit project een 
grote uitdaging is. En ten tweede omdat we 
zo kunnen laten zien dat wij zo’n unicum 
naar volle tevredenheid van de opdrachtgever 
kunnen uitvoeren.’ 

Om meerdere redenen bijzonder
‘Deze houten bruggen bij Sneek zijn om 
meerdere redenen bijzonder. In de eerste plaats 
door de zeer ongewone vorm. In de tweede 
plaats door het feit dat zo’n brug tot nu toe 
nog nooit is gemaakt. Ook heel bijzonder 
is de houtsoort Accoya die hierbij wordt 
toegepast. Deze onderscheidt zich duidelijk 
van het vurenhout of larikshout waarmee we 
bij Schaffitzel gewoonlijk werken. Dit Accoya 

houtwordt namelijk met een soort keukenazijn 
geacyteleerd om bestand te zijn tegen alle 
weersinvloeden. Hierdoor heeft Accoya 
hout een houtvochtigheid van slechts 3% en 
behoudt het zijn vorm. Ook is het in principe 
vrij van knoesten waardoor het oppervlak er 
zeer fraai uitziet. 

De droogte van het Accoya hout vraagt wel 
een andere bewerking, die zelfs ons voor 
verrassingen stelde. Normaliter krijg je bij 
het boren houtkrullen. Maar bij Accoya 
levert het boren een soort houtmeel op dat 
zich kan samenpersen. Dat hebben we met 
name gemerkt bij het schaven en bij de 
tijdelijke opslag van het houtafval. In onze 
zaagselopslagtoren was het Accoya meel 
zo samengeperst dat we de toren speciaal 
moesten leegmaken.’

Constructie de grootste uitdaging
‘Maar onze grootste uitdaging zit natuurlijk in 
het vormen en lijmen van de houtconstructie. 
Het is immers een enorm vlechtwerk van 
gebogen onderdelen die met elkaar zijn 
verbonden. Al die onderdelen worden apart 
op tekening aangegeven om de verbindingen 
tussen de delen onderling duidelijk te maken 
zodat er vervolgens geproduceerd kan worden.

‘�Het�is�voor�Schaffitzel�mooi�dat�
we�een�constructieve�bijdrage�aan�
dit�bijzondere�bouwwerk�hebben�
geleverd.’



142 143De brugconstructie bestaat voor een deel uit 
een draagconstructie. Die wordt gevormd 
door een houtconstructie die vervolgens uit 
twee met spanten opgebouwde schaalvormen 
bestaat. Op tekening bestaat iedere schaal 
uit 28 onderdelen. Ieder onderdeel heeft een 
andere lengte, een andere vorm. Geen enkel 
onderdeel is recht. 

Ook complex is de verbinding tussen de houten 
onderdelen met de onderdelen ernaast en met 
de staanders. Die verbinding wordt gevormd 
door ingelijmde draadstangen. Die mogen 
later niet meer zichtbaar zijn en moeten dus 
voorgeboord worden. Nadat de constructie 
op de bouwplaats in elkaar is gezet, moet het 
met epoxyhars worden samengeperst. Ook dit 
is voor Schaffitzel een grote uitdaging waarbij 
onze kennis, ervaring en professionaliteit goed 
van pas komt.’ 

Eerst lijmen dan zagen
‘Wij zijn in april 2008 begonnen met het 
verlijmen van de houten planken waarmee de 
bruggen worden gemaakt. Deze losse planken 
zijn voorbehandeld aangeleverd. Vervolgens 
gaan wij ze verder verwerken. Ten eerste 
worden de planken geschaafd en worden ze 
in de lengte eindeloos verlijmd. Dan worden 



144 145ze als afzonderlijke dragers in de gewenste, 
ronde vorm verlijmd. Vervolgens moeten 
we deze ronde dragers weer verzagen opdat 
de afzonderlijke bouwonderdelen de kracht 
behouden die vereist is om de blokverlijming 
te kunnen doorvoeren. Bij afronding van de 
blokverlijming hebben we in totaal 56 losse 
delen gemaakt. Allemaal met een eigen vorm, 
allemaal verweven of verhoogd of gebogen. 
Het oppervlak van al die blokverlijmde 
onderdelen wordt daarna behandeld. 

Na dit proces worden de bouwonderdelen 
in hun vormen gezaagd en exact op elkaar 
afgestemd. Daarvoor hebben we een speciale 
tafel gebouwd. Op deze montagetafel kunnen 
alle delen in schaal 1:1 worden neergelegd, 
in elkaar gezet en pasgezaagd zodat we er 
zeker van zijn dat alle delen in elkaar passen 
wanneer de bruggen in Sneek worden 
opgebouwd.’ 

Transport naar de bouwplaats
‘Volgens planning is in augustus 2008 de 
eerste schaal klaar. Dan wordt het eerste 
opbouwmateriaal en de eerste montagetafel 
naar Sneek gebracht. Vervolgens wordt de 
eerste schaal voorgemonteerd. Tegelijkertijd 
werken wij door aan het gereedmaken van 

de tweede schaal zodat we die een paar 
weken later kunnen aanleveren. Die zetten we 
vervolgens ook in elkaar. Daarna kunnen we 
met het samenstellen van het geheel beginnen 
en volgt het transport naar de bouwplaats. 
Ik zal zelf bij de belangrijke bouwmomenten 
aanwezig zijn. 

Persoonlijk vind ik de bruggen erg mooi.  
De vorm is natuurlijk uniek. En de afmetingen 
van de afzonderlijke bouwdelen zijn geweldig. 
Ik kan me goed voorstellen dat het een 
karakteristiek bouwwerk wordt voor de 
stad Sneek en dat deze vorm, die wat aan 
een omgekeerd scheepsruim doet denken, 
uiteindelijk een bijzondere attractie zal 
vormen. En natuurlijk is het voor Schaffitzel 
Holzindustrie mooi dat we een constructieve 
bijdrage aan dit bijzondere bouwwerk  
hebben geleverd.’

‘�Nadat�de�constructie�op�de�
bouwplaats�in�elkaar�is�gezet,�
moet�het�met�epoxyhars�worden�
samengeperst.’



‘  We wisten het soms 
écht niet!’

Willem de Jonge
civiel ingenieur Grontmij
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150 151We ontmoeten Willem de Jonge twee weken voordat de 
Houten Brug naar zijn definitieve plaats zal worden 
vervoerd. Willem heeft zojuist weer een telefoontje 
gehad over de brug. De wenkbrauwen staan gefronst: ‘Het 
blijft gewoon spannend’, zegt de civiel ingenieur van de 
Grontmij. ‘Alles is nieuw aan dit project, dus je blijft tot 
het laatste moment voor verrassingen staan. Maar tegelijk 
zijn die constante uitdagingen ook het mooie van dit 
proces dat ik voor geen goud had willen missen!’

Dit maak je maar één keer mee
Willem de Jonge is vanaf 1998 betrokken bij 
het project Gebiedsontwikkeling Rijksweg 7 
Sneek. Hij werd in 2002 als technisch specialist 
toegevoegd aan het projectteam dat onder 
leiding van Sieds Hoitinga de plannen moest 
voorbereiden en uitvoeren. Willem reed al die 
jaren op en neer tussen Sneek en standplaats 
De Bilt: ‘Natuurlijk gaat dat tegenstaan. Maar 
dit project had zoveel te bieden. Zeker toen ik 
ook voor de Houten Brug werd gevraagd. Zoiets 
maak je maar één keer in je carrière mee!’

Handdoek in de ring
Uit de andere gesprekken met betrokkenen 
proeven we veel enthousiasme. Maar we 
kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat 
er ook sprake is van opluchting nu de brug 
bijna op zijn plaats staat. ‘Dat klopt’,  
zegt Willem, ‘we hebben in de afgelopen jaren 
vele momenten gekend dat we de handdoek in 
de ring wilden gooien. Dat vergeet je in deze 
eindfase natuurlijk, maar soms wisten we het 
gewoon niet meer.’ Gezien zijn betrokkenheid 
vanaf het eerste moment is Willem de Jonge de 
man bij uitstek om gedetailleerder in te gaan 
op de problemen die het ontwerp opleverde. 
‘Da’s goed. Laten we de verschillende fases 
maar eens langslopen.’

Fase 1: De Prijsvraag
‘Sieds Hoitinga had het idee gelanceerd om 
een prijsvraag uit te schrijven voor de 4 
kruispunten van de zuidelijke rondweg.  
Er waren 3 partijen gevraagd. Twee bureaus 
met ervaring in de civiele bouw. En een 
bureau dat vooral thuis was in utiliteitsbouw. 
Dat was Achterbosch/Onix. En die kwamen, 
ongehinderd door civiele ervaring, met het 
meest extreme ontwerp: 4 houten bruggen. 
Kan dit wel? Dat hoorde ik van alle kanten. 
Niet alleen van experts, maar ook van leken. 
Kan dit wel... Ik had er zelf ook een hard  
hoofd in.’

Fase 2: Het Onderzoek 
‘Als technisch adviseur en rijksweg 7 
ervaringsdeskundige werd ik gevraagd om 
plaats te nemen in de commissie die het 
winnende ontwerp moest beoordelen. Aan mij 
het verzoek om iets over de kosten te zeggen. 
Nou, zeg het maar... Ik ben vrij exact en hou 
ook van heldere, inzichtelijke becijferingen. 
Maar hoe doe je dat bij iets wat uniek is? 
Waarvan absoluut geen vergelijkbare  
voorbeelden zijn. En waarvan je dus ook  
helemaal niet weet wat je tegen zult komen. 
Wat wel al snel duidelijk was: 4 houten  
bruggen was te veel van het goede: te duur.’

‘�Ik�ben�vrij�exact�en�hou�ook�van�
heldere,�inzichtelijke�becijferingen.��
Maar�hoe�doe�je�dat�bij�iets�wat�
uniek�is?’
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Een IKEA-pakket
We hebben het ontwerp door vele top-
constructeurs laten beoordelen. En in zijn 
algemeenheid was het commentaar:  
een risicovol ontwerp. Om die risico’s te 
verkleinen en het ontwerp maakbaar te maken 
hebben we in deze voorontwerpfase een aantal 
details veranderd, met name wat betreft de 
verbindingen. Dit voorontwerp werd een soort 
IKEA-pakket. Maar dan wel een pakket waarvan 
soms 10 delen tegelijk in elkaar gezet moesten 
worden. Nou, dat kan dus niet.’

Toch door
‘Dus ja, om een financieel plaatje te maken 
formuleer je uitgangspunten, raadpleeg je 
experts, gebruik je je ervaring, deskundigheid 
en gezond verstand om een inschatting te 
maken. En dan maar hopen dat deze in de 
buurt van de werkelijkheid gaat komen.  
Want ook ik vond het ontwerp interessant 
genoeg om er voor te gaan. De beslissing 
hiertoe lag uiteindelijk bij de A7 Stuurgroep. 
Die zei ‘ja’. In de prijsvraag werd een budget 
meegegeven waarbinnen de architectonische 
vormgeving gerealiseerd moest worden.  
Dat geld werd beschikbaar gesteld en ondanks 
de twijfel gingen we toch door...’ 

Fase 3: Naar Het Definitief Ontwerp
‘Na goedkeuring op basis van het voorontwerp 
moest worden toegewerkt naar een Definitief 
Ontwerp. Achteraf bekeken hebben we hier wel 
heel erg lang in gezeten. Op zich geen wonder 
gezien de complexiteit, maar veel tijd in de 
ene fase betekent weinig tijd voor de volgende 
fase. En in het kader van Europese subsidies 
heb je altijd te maken met data die je niet 
mag overschrijden. Maar goed, zover waren 
we toen nog niet. We moesten duidelijkheid 
zien te krijgen over de houtsoorten. Over de 
verbindingsmiddelen. Over de lijmsoorten. 
Enzovoort.’

Kikkers in de kruiwagen
‘Om dat Definitief Ontwerp te maken besloot 
de provincie Fryslân een Technisch Team 
te formeren. Specialisten van verschillende 
pluimage die elkaar niet of nauwelijks kenden 
en overal vandaan kwamen. Niek Kaptijn,  
Emiel Lüning, Peter de Jong, Hans van der 
Grinten, Henk Tiemensma... Stuk voor stuk 
eigenwijze kerels. Allemaal met een eigen visie. 
En gek van hun vak. Zie die mannen tijdens een 
vergadering maar eens op een lijn te krijgen. 
Het was echt een kruiwagen vol kikkers die alle 
kanten op sprongen. En allemaal onderonsjes. 

Dat kost veel tijd. En vraagt veel geduld.  
Als adviseur/projectleider van de Houten Brug 
werd ik daar wel eens gek van.’

Creatieve oplossingen
‘Aan de andere kant moet ik zeggen dat 
iedereen er altijd 100% voor ging. In het team 
is men elkaar nooit afgevallen. En wanneer 
een van de mannen het niet zag zitten was er 
altijd wel weer een ander die met een creatieve 
oplossing kwam. Zeker toen de mogelijkheden 
van het Accoya hout werden ontdekt zag je 
het geloof groeien, dus leidde de expertise 
van het Technisch Team tot een definitief 
ontwerp. Het Technisch Team voelde zich 
vervolgens wel wat achtergesteld toen een 
klein comité de aanbesteding voorbereidde en 
begeleidde en hen alleen nog selectieve vragen 
stelde. Dat zegt natuurlijk veel over de grote 
betrokkenheid.’

Het contract 
‘Samen met Sieds Hoitinga, jurist Theunis 
Dankert en Pieter Overtoom zat ik in het 
team dat de aanbesteding voorbereidde 
en begeleidde. Het was vooral Pieter die op 
basis van de technische specificaties van 
het Technisch Team een contract opstelde 
dat alle voorwaarden bevatte waaraan het 

maken van de brug moest voldoen: technisch, 
financieel, juridisch en qua planning. Richting 
aanbesteding hadden we ook al een marktscan 
gedaan waarvan de uitkomst gunstig 
leek. We dachten dat er wel 6 à 7 partijen 
geïnteresseerd waren.’ 

Fase 4: De Aanbesteding
‘Tja, de aanbesteding. We begonnen natuurlijk 
al met de handicap dat het Definitief Ontwerp 
twee keer zoveel tijd had gekost als ingeschat. 
De aanbestedingstijd die overbleef, was dus 
veel korter. Bovendien houdt de regelgeving 
van aanbesteding op geen enkele manier 
rekening met nieuwe ontwerpen en processen 
zoals deze. Daardoor word je vreselijk beperkt 
en is het ook bij zo’n aanbesteding zoeken naar 
creatieve oplossingen.’ 

Aanbesteding mislukt
‘Ondanks alle creativiteit mislukte de 
selectiefase van de aanbesteding. Misschien 
kwam het door ons eigen enthousiasme dat 
we ons op de markt verkeken. Maar men vond 
het risico te groot. Het bestek had teveel open 
einden. En eerlijk is eerlijk, sommige eisen in 
het contract waren moeilijk haalbaar. Maar ja, 
dat krijg je bij unieke projecten die in strakke 
regels gegoten worden. Hoe dan ook:  

‘�Hij�doet�me�denken�aan��
een�kathedraal�als�je�zo�in�het�
midden�staat.’



154 155de mislukking was een flinke domper.  
We hadden immers al zoveel hobbels genomen 
en nu leek de aanbesteding roet in het eten te 
gooien. Gelukkig is iemand als Sieds Hoitinga 
niet voor één gat te vangen. Hij vond een 
manier om binnen de regelgeving met twee 
partijen om tafel te gaan.’

Het blijft een risico
‘De aanbiedingen van die twee partijen  
lagen toch weer ver boven begroting.  
Sieds Hoitinga en Arjen van Esschoten  
(van het bedrijf Projecticum), financieel 
adviseur van het project, moesten alle zeilen 
bijzetten om het project financieel binnen 
budet te houden. En weer dreigde een 
mislukking terwijl de klok van de Europese 
subsidielimiet stevig doortikte. Daarom toch 
nog een laatste poging. We vroegen de beide 
partijen om een aanbieding voor een bepaald 
budget. Hierop haakte een partij af. En bleef 
er dus een over. Aan de ene kant mooi.  
Aan de andere kant wil je niet van één partij 
afhankelijk zijn. Maar goed, de knoop werd 
doorgehakt. Schaffitzel kreeg de opdracht 
om de Houten Brug te bouwen. MNO Vervat 
werd verantwoordelijk voor de betonnen 
constructie waarop de brug moest rusten. 
Spannend die twee partijen, want pas bij 

plaatsing zal blijken of hun werkzaamheden 
goed op elkaar aansluiten. Trouwens niet 
onbelangrijk: het was de provincie die als 
aanstuurder van beide partijen  
bleef fungeren.’

Minder dan een jaar
‘Op 4 december 2007 werd het contract 
met Schaffitzel getekend. Op dat moment 
hadden we minder dan een jaar om de brug 
te bouwen terwijl we inschatten dat die 
bouw zo’n 1,5 jaar zou duren. Schaffitzel had 
wel ‘ja’ gezegd tegen een strakke planning, 
maar wist ook niet precies waaraan men 
begon. Bij ons team werd Peter de Jong 
met zijn aquaductenervaring betrokken als 
uitvoerend manager. Sieds trad meer naar de 
achtergrond. Invraplus, in de persoon van Ron 
de Boer deed het contractmanagement vanuit 
de aannemer en was hiermee aanspreekpunt 
voor de provincie Fryslân. En zelf werd ik 
contractmanager.

Aansturen op proces
‘Uit naam van de provincie moest ik controle 
uitoefenen op de werkzaamheden van 
Schaffitzel. Het contract voorzag in controles 
op procedures. Maar door de tijdsdruk en 
omdat Schaffitzel vooral een uitvoerend 

bedrijf is, waren de onderdelen vaak al 
gemaakt voordat de procedure op papier 
kwam. Dan moesten wij weer tegen ze 
zeggen: eerst proces opschrijven,  
dan pas maken. Maar nee hoor. Het bleef  
de omgekeerde wereld. En zoals dat in het hele 
proces al ging: wat mis dreigde te gaan werd 
met creativiteit weer opgelost. Gelukkig maar, 
want over het vakmanschap van Schaffitzel 
niets dan goeds. En tegen de verwachting in, 
hadden ze de brug in 9 maanden klaar!’

Pionieren met resultaat
‘Als je, zoals ik, aan het begin van zo’n proces 
staat, kun je onmogelijk overzien wat er 
allemaal kan gebeuren. Wat er allemaal goed 
gaat. Wat mis kan gaan. Het is voor een groot 
deel immers pionieren geweest. Daardoor 
moet je af en toe beslissingen nemen waarvan 
je de gevolgen niet precies kunt overzien. 
Je neemt soms risico’s. En onder tijdsdruk 
kunnen er dingen gebeuren die ik in normale 
omstandigheden niet zou accepteren.  
Daar had ik wel eens moeite mee.  
Maar ik kan het accepteren omdat er nergens 
onverantwoord is gehandeld. Alles is op 
basis van gedegen onderzoek goedgekeurd. 
Die brug staat straks. Mooi. Veilig. En voor 
tientallen jaren. Daar ben ik van overtuigd.’

Een kathedraal
Even later stappen we in de auto en rijden 
naar de brug die naast de rijksweg is verrezen. 
Mensen van Schaffitzel zijn met de laatste 
details bezig. Hekwerk langs het fietspad. 
Dwarsverbindingen. Bliksemafleiding.  
We klimmen op de brug. ‘Moet je kijken’,  
zegt Willem trots. ‘Het is wel wat hoor.  
Kijk, hier in de bogen lopen de kabels.  
En die scharnier in de top kan nooit worden 
vervangen dus die moet 100% goed zijn.  
En moet je kijken, wat een massaliteit. Al die 
verschillende bogen. Toch is het een rustige 
vorm. Hij doet me denken aan een kathedraal 
als je zo in het midden staat. Ik vind ’m echt 
mooi. Sieds heeft het vaak gehad over het 
Boek Van De Brug Die Nooit Kwam. Maar hij 
staat er straks. En maak daar maar een mooi 
boek van. De Houten Brug verdient het.  
Net als alle mensen die er zo in hebben 
geloofd en er zo hard aan hebben gewerkt. 
We hebben toch maar mooi het onmogelijke 
mogelijk gemaakt!’



‘ Je kunt de plaatse-
lijke timmerman 
niet vragen even zo’n 
brug te maken.’

Ton Baas
voormalig gedeputeerde
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160 161Ton Baas was als gedeputeerde vele jaren eind-
verantwoordelijk voor het gehele project 
Gebiedsontwikkeling Rijksweg 7 Sneek en dus ook 
voor de Houten Brug. De drie hoofdonderdelen van dit 
project waren: een verbetering van de doorstroming 
van het verkeer, een goede stedelijke inpassing en de 
bouw van het Geau akwadukt. De provincie is hierbij 
altijd leidend en risicodragend geweest en heeft nauw 
samengewerkt met Rijkswaterstaat en de gemeente Sneek. 
De voorbereidingen en basisafspraken zijn jaren geleden 
al op papier gezet. Ton Baas kijkt terug:

Risico nemen
‘De start van dit bruggenproject betekende  
ook de start van een groot experiment.  
En experimenten zijn risicovol. Daar moet je 
wel je nek voor durven uitsteken. De provincie 
nam hiervoor een financieel risico, maar ook 
Rijkswaterstaat en de gemeente Sneek namen 
risico’s. Wij zetten als eerste in de wereld een 
Houten Brug van deze omvang neer. 
Er was nog nooit zo’n brug gemaakt.  
Dus alles was bijzonder. De grootte, zwaarte, 
het materiaal, het ontwerp. Haalbaarheid 
en betaalbaarheid waren lange tijd onzeker. 
Want bedrijven die meewerken aan de 
totstandkoming van de brug, hadden geen 
enkele referentie. Dus ook zij moesten het 
durven wagen een brug als deze te maken.  
Een brug die, net als alle bruggen, tachtig jaar 
mee moet kunnen.’

Geen enkel bezwaar
‘Bij infrastructurele projecten kom je overal 
en altijd bezwaren van omwonenden en 
organisaties tegen. Maar bij de Houten Brug 
is er geen enkel bezwaar gekomen. Dat is 
redelijk uniek. Politieke tegenstanders zijn 
we ook niet tegengekomen. Ook al was het 
natuurlijk zo dat er is een besluit lag om de 
weg aan te leggen. Dat er budgetten waren. 

En dat we politiek verplicht waren het besluit 
uit te voeren. Maar toch... ik heb geen enkele 
negatieve opmerking gehoord.
Natuurlijk zijn er in het traject van de houten 
bruggen de nodige hobbels geweest,  
maar nooit was er sprake van teleurstellingen. 
Eigenlijk is alles zo verlopen, zoals het ons 
ooit voor ogen stond. Maar het is altijd een 
spannend project gebleven, je wist niet wat er 
verderop in het proces nog ging gebeuren.  
Er zijn in een project als deze altijd zorgen.’

Aanbesteding
‘Een cruciale fase in het proces was het vinden 
van een bedrijf dat de klus aan wilde, kon en 
durfde te nemen. Er is immers niemand in de 
wereld die ervaring heeft met het bouwen van 
een houten brug van deze omvang. En dat alles 
binnen de wettelijke aanbestedingsprocedures 
en de budgetten die daarvoor staan. Je kan 
niet naar de plaatselijke timmerman stappen 
met de vraag even zo’n brug te maken. 
We zijn in gesprek geweest met bedrijven die 
de klus aan durfden te nemen. Het gaat om 
het bouwen, het verlijmen van de brugdelen, 
enzovoort. Het is een optelsom. Op de 
tekentafels is het allemaal prima uitgezocht, 
maar je wilt ook de garantie hebben dat zo’n 
brug tachtig jaar blijft staan.’ 

‘�Politieke�tegenstanders�zijn�we�ook�
niet�tegengekomen.’



162 163Avontuur
‘Er zijn twee belangrijke markeringspunten in 
het politieke proces. Het besluit van de jury 
om het avontuur met de houten bruggen 
aan te gaan en het moment waarop we naar 
buiten brachten dat we deze houten bruggen 
wilden gaan bouwen, het moment waarop we 
publiekelijk zeiden: we gaan het doen!  
Er was toen geen weg meer terug meer. Of er 
moest geen bedrijf gevonden worden die de 
bruggen kunnen maken, maar daar gingen we 
niet van uit. We wilden juist voor deze enorme 
uitdaging gaan. 
Ik heb zelf wel wat zorgen gehad over de 
financiële haalbaarheid en de risico’s, maar ik 
heb er nooit wakker van gelegen. Technisch had 
ik er alle vertrouwen in, maar daar bemoeide ik 
me ook verder niet mee.’ 

Trendsettend
‘Het is een zeer prestigieus project, maar we 
hebben het niet voor het mooie plaatje gedaan, 
voor het prestige. Het moet passen binnen 
de budgetten, het zijn verbindingsschakels, 
ze moeten tachtig jaar mee. Het moet 
functioneren. Er zit dus een nuchtere kant 
aan, maar wel prestigieus in de zin van 
duurzaamheid. Het kan als voorbeeld dienen 
voor andere projecten in de wereld. In die zin 

is het zeker prestigieus. Het is geen tropisch 
hardhout, het is zachthout, maar door de wijze 
van verduurzaming is het wel erg duurzaam. 
Dat is een geweldige stap voorwaarts en daar 
zijn we reuze trots op. We zijn trendsettend 
bezig, op internationaal niveau. De bruggen 
zijn al aangemeld voor diverse prijzen.’

Nuchter
‘In het algemeen zullen Friezen niet snel 
voorop lopen. Als deze bruggen in de Randstad 
zouden staan, dan zou half Nederland dat 
weten. Maar hier gaan we er vrij nuchter mee 
om. Voor Sneek is het geweldig belangrijk. 
Sneek heeft straks naast de Waterpoort een 
Houten Brug. En misschien wel twee.  
Wat willen ze nu nog meer? Twee symbolen.  
Ik verwacht uit diverse landen belangstelling 
voor de bruggen. Sneek kan zich daarmee heel 
goed op de kaart zetten.’
 
Symbool van samenwerking
‘Fysiek verbindt de brug een woonwijk met de 
binnenstad van Sneek. Voor mij persoonlijk 
maakt het niet uit of een brug nu van ijzer, 
beton of hout is. Als je maar van A naar B komt. 
Daar ben ik nogal nuchter in. De brug is een 
mooi symbool van de goede samenwerking 
tussen Rijkswaterstaat, gemeente en provincie. 

Nu werken we wel vaker samen, maar deze 
brug heeft de samenwerking wel een speciaal 
tintje gegeven. We hebben met z’n allen onze 
nek durven uit te steken door gebruik te maken 
van nieuwe technieken, nieuwe materialen. 
En we hebben daarvoor geld en ruimte 
beschikbaar gesteld om dat te realiseren. 
Dat is iets waar we met z’n allen heel trots op 
mogen zijn.’ 

Met genoegen over de brug
‘De Houten Brug is gekozen vanwege de 
technische uitdaging, het mooie ontwerp en 
het duurzame, vernieuwende karakter.  
Een mooi voorbeeld van hoe het anders kan als 
je naar de milieuaspecten kijkt. Dat vinden we 
als provincie een belangrijk signaal. Het hout 
van de bruggen komt uit duurzaam verbouwde 
bossen. Het zal straks ook toegepast kunnen 
worden in andere bouwkundige projecten.  
Als we door de Houten Brug een klein steentje 
bijdragen aan een beter milieu, hier en in de 
rest van de wereld, dan mogen we daar best 
trots op zijn. Het is een fantastische brug met 
een goed verhaal. Ik zal er straks met genoegen 
over heen rijden.’

‘�Voor�mij�persoonlijk�maakt�het�niet�uit�
of�een�brug�van�ijzer,�beton�of�hout�is.�
Als�je�maar�van�A�naar�B�komt.’



‘ Straks is de Houten  
Brug het tweede  
stukje Sneek in  
Madurodam!’

Arno Brok, Tom Metz en Wim Luiks
gemeente Sneek
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168 169De Houten Brug betekent veel voor Sneek. De water-
sportstad die landelijk, ja zelfs internationaal zo 
goed staat aangeschreven, krijgt met de Houten Brug 
een architectonische aanwinst die de stad een echte 
meerwaarde geeft. We worden ontvangen in het 
prachtige, deftige stadhuis van Sneek waarvan de 
kern al in 1550 werd gebouwd en de sierlijke rococostijl 
voor een belangrijk deel de sfeer bepaalt. We praten 
met drie Snekers die een belangrijke rol speelden in 
de totstandkoming van het Rijksweg 7-project en de 
Houten Brug die hierbij zo’n markante plaats inneemt: 
burgemeester Arno Brok, wethouder Tom Metz en hoofd 
afdeling ontwerp/realisatie Wim Luiks.

Burgemeester Arno Brok van de gemeente 
Sneek is niet alleen de aanvoerder van 
het college, maar ook bestuurslid van 
Architectuur Lokaal. Hieruit alleen al blijkt 
zijn belangstelling voor cultuur, iets waarmee 
hij zich in het verleden als wethouder in 
Leeuwarden ook al profileerde. Arno Brok 
beschikt over de prettige mix van jong 
denken, helder formuleren en degelijk 
besturen. En vanaf de eerste blik op de 
Houten Brug is hij enthousiast.

Mooi voorbeeld publiek 
opdrachtgeversschap
‘In 2004 kwam wethouder Metz bij mij 
met het ontwerp van de houten bruggen. 
Ik was toen net bestuurslid geworden van 
Architectuur Lokaal en hij dacht dat ik dit 
ontwerp wellicht interessant zou vinden.  
Ik was direct erg enthousiast over het ontwerp. 
Architectuur Lokaal is een groot voorstander 
van publiek opdrachtgeversschap. En dit was 
hiervan een mooi voorbeeld.’

Houten Brug in Madurodam
‘Sneek is een van de weinige gemeentes 
in Nederland met een architectuurbeleid, 
onderdeel van het cultuurbeleid. Ik ben van 
mening dat we ons als gemeente steeds 

uitgenodigd moeten voelen iets achter te  
laten waar ook komende generaties ons 
dankbaar voor zullen zijn. Bij Sneek denkt men 
aan de Snitser Mar en aan de Waterpoort.  
Daar komen nu de Houten Brug, en straks 
de houten bruggen bij. De Houten Brug is 
het tweede stukje Sneek dat over een jaar in 
Madurodam te zien zal zijn.’

Geweldige vondst 
‘Ik vind ook de vorm van de brug,  
een omgekeerd schip, een geweldige vondst. 
Mijn complimenten aan de architecten die 
dat hebben bedacht. Het past perfect in de 
noordelijke scheepsbouwtraditie. Onze stad 
was in voorbije tijden het centrum van de 
Zuidwesthoek als het ging om handel per 
schip. Tegenwoordig hebben we die functie 
nog, maar de schepen zijn recreatieschepen 
geworden. De scheepsbouw heeft destijds ook 
de kerkenbouw geïnspireerd: de kappen van 
kerken zijn in feite omgekeerde schepen,  
als je het goed bekijkt. De wijze van bouwen 
bij deze bruggen is dezelfde als de bouw  
van een kerk.’ 

It koe minder
‘Formeel hebben we als gemeente alleen maar 
een vergunning te verlenen, het is immers een 

‘�Ik�vind�ook�de�vorm,�zo’n�
omgekeerd�schip,�een�geweldige�
vondst.’



170 171rijksweg en de brug zelf is ook van het Rijk. 
Uiteraard hebben we in de gemeenteraad  
en in het college de bruggen besproken.  
Praktisch iedereen was en is positief, zowel 
politici als burgers. Men vindt het bijzonder 
dat Sneek iets spectaculairs doet. Snekers 
zeggen dan: “It koe minder”, maar dat is een 
onderkoelde manier om te zeggen dat ze 
ongelofelijk trots zijn.’ 

Eerst is er scepsis, dan de waardering
‘Ik vind dat we als gemeente de mensen best 
mogen trakteren op iets controversieels,  
iets wat de tongen losmaakt. Het is goed om  
te zien dat de bruggen zo gedragen worden.  
Met de houten bruggen ‘hat Snits in fin 
mear as in bears’, oftewel: heeft Sneek een 
streepje voor. Net als de vacuümtoiletten in 
een woonwijk van Sneek. Eerst is er scepsis en 
worden er grappen over gemaakt, maar later is 
men er erg over te spreken. Bovendien passen 
de bruggen, net als de toiletten, heel goed 
binnen onze gemeente waar duurzaamheid 
hoog in het vaandel staat.’

Investeer in het kunstzinnige belang
‘Het frappante aan deze brug is dat het 
eigenlijk, puur gezien, niet meer is dan een 
verbinding tussen A en B. Een plank over  

een sloot. Een object dat twee punten verbindt. 
Toch zal deze brug de artistieke beleving 
van de bewoners stimuleren. Ik vind dat een 
belangrijke functie van kunst en architectuur. 
Steek je geld niet alleen in een object, maar 
investeer ook in het kunstzinnige belang.  
Een kind moet met verwondering achter op de 
fiets bij zijn vader of moeder zitten en zeggen: 
“Dat wil ik ook maken!” Kunst en architectuur 
kunnen als inspiratiebron dienen. Je kunt 
geraakt worden door mooie natuur en door 
mensen en dus ook door de architectuur van 
deze houten bruggen.’ 

De etalage van Sneek
‘Waar asfalt ligt, is het normaal gesproken 
onaangenaam. De Sneker A7-zone met 
de Houten Brug zal een buitengewoon 
aangename omgeving zijn om te verblijven. 
De weg, het water en de bebouwing lopen op 
een goede en charmante wijze in elkaar over. 
Flitskasten zullen niet nodig zijn. Mensen gaan 
vanzelf langzamer rijden: ze willen om zich 
heen kunnen kijken. Het wordt de etalage  
van Sneek.’

‘�Ik�vind�dat�we�als�gemeente�de�
mensen�best�mogen�trakteren�op�
iets�wat�de�tongen�losmaakt.’�
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174 175Geboren en getogen Sneker Tom Metz is 
wethouder met onder andere de A7 in zijn 
portefeuille. Vanaf de start van het A7 
project in 2002 is Tom Metz nauw betrokken 
geweest. Hij was aanwezig op elke 
inspraakbijeenkomst en wist precies wat  
er bij de Sneker bevolking leefde.  
Ook was hij juryvoorzitter van de prijsvraag 
die tot nieuwe bruggen moest leiden.  
Hij begint onmiddellijk te lachen als het  
over de Houten Brug gaat…

Had Hoogland ‘nee’ gezegd, dan was het 
niet doorgegaan
‘Het was een boeiende tijd, de periode dat 
de jury aan het werk was. Met name de heer 
Hoogland heeft zijn nek uitgestoken.  
Er waren drie inzendingen, twee traditionele 
bruggen en de houten bruggen. Hooglands 
woorden waren: “Als Sneek het lef heeft, 
dan zouden we voor de houten brug moeten 
gaan.” Ik heb toen gezegd: “Als u ervoor zorgt 
dat Rijkswaterstaat het goedkeurt, dan gaan 
wij voor hout.” De hele jury stond achter deze 
keuze. Hoogland had een belangrijke stem. 
Zonder hem waren er geen houten bruggen 
bij Sneek gekomen. Hij is verantwoordelijk 
voor de keuze. Als Hoogland nee had gezegd, 
was het feest niet doorgegaan.’

Een jaar tussen het ‘ja’ en de  
persconferentie
‘Het waren twee lange sessies met de jury. 
We wilden natuurlijk wel een brug kiezen 
die ook realiseerbaar is. We wilden veel 
uitgezocht hebben, alle ins en outs weten. 
Blijft deze brug tachtig jaar staan, is de brug 
uitvoerbaar, is de constructie sterk genoeg? 
Allerlei ingenieurs en zelfs een Zwitserse 
professor zijn bij deze diepgravende 
onderzoeken betrokken geweest. In mei 
2004 namen we als jury het besluit om 
voor de houten bruggen te gaan. Pas een 
jaar later, mei 2005, was de persconferentie 
waarin we de houten bruggen publiekelijk 
presenteerden. Alle onderzoeken hebben al 
met al een jaar geduurd. Een heel  
spannend jaar!’ 

Een ander denken op gang gebracht
‘De bruggen hebben ook een doorbraak 
in het denken bij Rijkswaterstaat teweeg 
gebracht: men koos altijd voor beton en 
staal, maar er is steeds meer de neiging 
om ook naar alternatieven te kijken. 
Dat past natuurlijk ook goed bij de 
milieudoelstellingen. Er is een ander denken 
op gang gebracht. Tien jaar geleden zou dit 
ontwerp nooit door de bouwdienst  

van Rijkswaterstaat zijn goedgekeurd.  
Met name Hoogland heeft daar een 
positieve rol in gespeeld. Ik ben ervan 
overtuigd dat hij zijn invloed ook bij de 
bouwdienst heeft laten gelden. Dat is 
natuurlijk heel aardig van hem.’

Helemaal lyrisch
‘Tijdens de persconferentie waren de 
ingenieurs helemaal lyrisch. Iemand zei: 
“Goed dat er twee rotondes in de weg zitten, 
dan kan men een rondje maken en nog eens 
over de brug rijden.” Ze hebben voorspeld 
dat de hele wereld op deze bruggen af zal 
komen. Want bruggen van deze omvang 
van dit materiaal, dat is nog nooit eerder 
vertoond. De brug omvat heel veel bezieling 
van mensen. Neem de maquettebouwer 
bijvoorbeeld, die kon haast geen afscheid 
nemen van zijn maquette.’ 

Complimenten voor communicatie
‘Negenennegentig procent van de  
mensen is positief over de bruggen. 
Natuurlijk, er is altijd wel iemand die  
het niets vindt, dat houd je toch.  
Mijn complimenten aan de provincie: 
die hebben de communicatie rondom dit 
bruggenproject fantastisch gedaan.’

De jury die de Houten Brug tot de 
winnaar van de ontwerpwedstrijd 
uitriep, bestond uit:

•  Dhr. T. Metz  
(voorzitter - gemeente Sneek), 

•   Dhr. J. Hoogland  
(Rijkswaterstaat Noord-Nederland),

 
•  Mw. Q. Pattist  

(provincie Fryslân), 

•  Dhr. F. Boots  
 (landschapsarchitect), 

•   Dhr. W. Langius  
(Commissie Wijkbelangen Sneek-Zuid)

•  Mw. L. Raap  
(Commissie Wijkbelangen Sneek-Zuid) 

•  Mw. T. Douma  
(architect gemeente Sneek).

‘�Ze�hebben�voorspeld�dat�de�
hele�wereld�op�deze�bruggen�af�
zal�komen.’�
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178 179Na Tom Metz schuiven we aan bij Wim 
Luiks. Wim was gedurende een lange 
periode het hoofd van de afdeling ontwerp/
realisatie van de gemeente Sneek. In die 
hoedanigheid was hij een vaste kracht in 
het A7 Projectteam waarin hij samen met 
Sieds Hoitinga (provincie Fryslân) en Theo 
Oenema (Rijkswaterstaat) de drager van het 
project was. Wim is daarom ook altijd nauw 
betrokken geweest bij het proces dat tot de 
Houten Brug heeft geleid. 

De zachte tongval verraadt dat hij ver ten 
zuiden van Sneek ter wereld is gekomen. 
Maar Sneek is zijn stad. Wim praat een 
beetje bedachtzaam. Meer vragend 
dan stellend. Maar vergis je niet: zijn 
enthousiasme en doorzettingsvermogen 
zijn onmisbaar geweest voor het welslagen 
van dit project.

Geïnspireerd op Waterstad Sneek
‘Het Rijksweg 7-project is vanaf het begin 
een heel ambitieus project geweest. 
Naast het verbeteren van bereikbaarheid 
en veiligheid gaf de aanpassing immers 
ook de mogelijkheid tot een bijzondere 
gebiedsontwikkeling. Dankzij die ambities 
speelde in 2003/2004 het project Waterstad. 

We vonden dat de weg en de omgeving 
elkaar goed moesten aanvullen, nietwaar…?’

Belangrijk verbindingselement
‘De weg loopt dwars door Sneek heen en 
het idee om daar een verkeersgoot met 
een geluidsscherm te plaatsen leek ons 
afgrijselijk. Royal Haskoning kwam toen met 
het fraaie plan Waterstad A7, waarbij aan 
weerszijden van de weg grote partijen water 
zouden komen. Dat plan inspireerde tot een 
betere invulling van deze ruimte.  
Denkend aan de bruggen die toch een 
belangrijk verbindingselement zijn tussen 
binnenstad en wijken aan de zuidkant 
vonden we dat hiermee iets bijzonders 
moest gebeuren. Zo is het plan van de 
prijsvraag voor de bruggen ontstaan.  
En die werd tot veler verrassing gewonnen 
door Achterbosch/Onix met hun ontwerp 
van de houten bruggen. Ja, dat was 
verrassend, toch?’ 

Alles opnieuw uitvinden
‘Het grootste obstakel was het jaar van 
onderzoek. Als het niets was geworden, 
hadden we opnieuw moeten beginnen.  
Geen gemakkelijk traject. Je moet alles 
opnieuw uitvinden. Je wilt garanties  

hebben over de technische haalbaarheid. 
Maar veel zaken blijven lang onduidelijk.  
Wat voor prijskaartje gaat eraan hangen? 
We hebben berekend dat een houten brug 
niet heel veel duurder is dan een betonnen 
brug. Maar een brug van deze omvang is 
nog nooit eerder gebouwd, dus je kunt niet 
terugvallen op eerdere voorbeelden.  
Dat maakt het allemaal reuze spannend. 
Maar ach, het geeft ook weer een nieuwe 
dimensie aan je werk, toch?’

‘�Maar�ach,�het�geeft�ook�
weer�een�nieuwe�dimensie�
aan�je�werk,�toch?’



Zij toonden Lef
Dit project wordt medegefinancierd door de Europese gemeenschap en het samenwerking verband Noord-Nederland, EZ/KOMPAS.

Omslag
De omslag van dit boek is gemaakt van Accoya. Inderdaad, het bijzondere 
hout waarvan de Houten Brug bij Sneek is gemaakt. Dit Accoya hout is 
geleverd door Titan Wood.

www.accoya.info
www.titanwood.com

Binnenwerk
Op de plek waar monniken ooit op zalm visten en waar de rivier Örekil 
uitmondt in de Gullmarsfjord, staat Arctic Paper Munkedals AB.  
Eén van de milieuvriendelijkste papierfabrieken ter wereld.  
De fabriek heeft niet alleen een laag waterverbruik, maar is ook één van 
de kleinste producenten van afvalwater uit de sector. Terwijl andere 
fijnpapierfabrieken 16 liter water gebruiken om een kilo papier te maken, 
gebruiken zij minder dan 3 liter. Het water dat ze nu terug laten vloeien, 
bevat nauwelijks nog onzuivere partikels.

Arctic Paper Munkedals leverde de papiersoort:
Munken Print White 1.5, lichthouthoudend blauw-wit romandruk 
opdikking 1.5 (FSC Mixed Sources) 150 g/m2 

Arjowiggins leverde de papiersoort:
Maine Green, 60% recycled / 40% machinegestreken papier gesatineerd 
(FSC Mixed Sources) 200 g/m2 

www.arcticpaper.com
www.arjowiggins.com

Lettertype
The Mix






