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Brug Baard

Nieuwsbrief

Baard krijgt een nieuwe brug! De huidige brug over 

de Boalserter Feart ligt er sinds ongeveer 1930. Deze 

voldoet niet meer aan de huidige eisen en is daarom 

aan vervanging toe. In deze nieuwsbrief informeren 

wij u over de de planning van de bouw van de nieu-

we brug en de verkeersmaatregelen tijdens de werk-

zaamheden. 

Ontwerp en korte terugblik

De laatste nieuwsbrief lag vorig jaar op de mat. In die  

tussentijd hebben we niet stil gezeten. Wat is er tot nu toe 

gebeurd? 

•  De inwoners van Baard hebben een ontwerp uitgeko-

zen. Dit ontwerp is goedgekeurd door Gedeputeerde 

Staten.

•  De nieuwe brug wordt een stalen ophaalbrug met  

historische vormgeving.

•  Het ontwerp is  gemaakt en in de afgelopen maanden is 

het bouwcontract (bestek) opgesteld.  

•  Aannemer De Boer & De Groot civiele werken B.V. uit 

Harlingen gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Bouwkundig onderzoek

Voor de start van de werkzaamheden gaat de provincie  

de bouwkundige staat van gebouwen rondom de brug  

onderzoeken. Het gaat hier om het café en een aantal  

woningen met bijgebouwen. Dit onderzoek bestaat uit het 

vastleggen van eventuele aanwezige schades. Zo kunnen 

we na de werkzaamheden bekijken of er nieuwe schade is 

ontstaan. Tijdens de bouw doen we er alles aan om dit te 

voorkomen.

Werkzaamheden kabels en leidingen

Medio augustus starten we met het verplaatsen van de  

kabels en leidingen. Dit is nodig om te kunnen beginnen 

met de bouw van de nieuwe brug. De nutsbedrijven,  

energieleveranciers voor gas, water en elektriciteit,  

informeren aanwonenden hierover. 



• Juli 2020 – september 2020

 Voorbereidende werkzaamheden

• Oktober 2020 – april 2021 

 Vervangen van de brug

• April 2021

 De brug is klaar voor gebruik

Naam voor de nieuwe brug

Vanuit het dorp was de wens om de nieuwe brug een pas-

sende naam te geven. Op de tweede inloopavond is hier-

voor door de inwoners een stemming gehouden. Dorpsbe-

lang Baard heeft bij de gemeente Leeuwarden gevraagd 

of zij kunnen instemmen met de nieuwe naam. Het colle-

ge van burgemeester en wethouders is op 30 juni 2020 ak-

koord gegaan met de naam ‘Dekemabrêge’.

Verdere informatie

Meer informatie kunt u vinden op onze site: www.fryslan.

frl/brugbaard. Vanaf september 2020 kunt u de site bezoe-

ken om op de hoogte te blijven. Wij gaan de site vanaf dat 

moment regelmatig vernieuwen. Heeft u nog vragen of 

opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Edo 

Feenstra via 058 - 292 59 25 of brugbaard@fryslan.frl. 

Wij wensen u een fijne zomer!

Verkeersmaatregelen

•  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de  

Dekemawei rondom de brug gestremd voor alle ver-

keer. Voor (vracht)auto’s, landbouwverkeer en bussen  

is er een omleidingsroute via de Froonackerdyk (zie 

kaartje). Houd voor de exacte data hiervoor onze  

website de gaten.

•  De bushalte voor de kerk (bushalte Baard) wordt  

tijdelijk verplaatst naar een locatie langs de omleidings-

route. Deze locatie is nu nog niet bekend.

•  Voetgangers en (brom)fietsers kunnen via de tijdelijke 

brug de Boalserter Feart oversteken. Deze brug komt  

in het verlengde van de Mounewei.

•  Voor het vaarverkeer komen er borden langs de vaar-

weg te staan. Het vaarverkeer kan er niet langs. We  

sturen scheepvaartberichten om dit duidelijk te maken. 

Planning

De aannemer is op dit moment druk bezig met de voor- 

bereiding en het inplannen van alle werkzaamheden.  

Hieronder naar verwachting de planning van de bouw van 

de nieuwe brug: 


