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1 Inleiding 

Door de aanleg van De Centrale As ten oosten van Dokkum zullen de verkeerstromen zich binnen de gemeente anders gaan gedragen. Daar waar Dokkum 

momenteel 3 ontsluitingen aan de oostzijde van stad heeft, worden dat er in de toekomst 2. Eén aan de noordoost zijde en één aan de zuidoostzijde op De 

Centrale As. De huidige rondweg (N361), welke tussen deze 2 ontsluitingen ligt, zal in de Centrale As worden opgenomen en wordt (mogelijkerwijs) 

afgewaardeerd naar een weg van lagere orde.  

 

Naast de N361 ligt ter hoogte van de Schreiersbrug de parallelweg “Hogedijken”. Deze weg zal naar verwachting in de toekomst door de aanleg van De 

Central As intensiever door gemotoriseerd verkeer gebruikt gaan worden. Hiermee komt de veiligheid van fietsers in het gedrang. 

 

De gemeente Dongeradeel speelt hierop in en is voornemens een beweegbare fiets- en voetgangersbrug te realiseren over het Dokkumer Grootdiep. 

Hiermee wordt tevens de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk ingevuld conform het GVVP 2011.  

 

1.1 Onderbouwing waarde Harddraversdijk 

De nieuwe fietsverbinding sluit aan de noordzijde van het Dokkumer Grootdiep aan op de Harddraversdijk. Dit document geeft een onderbouwing van de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de Harddraversdijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Harddraversdijk 

Locatie nieuwe brug 
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2 Beschrijving Harddraversdijk 

De locatie van de nieuwe beweegbare fiets- en voetgangersbrug over het Dokkumer Grootdiep is gelegen in een landschappelijk en cultuurhistorisch 

waardevol landschap. 

 

De openheid van het stroomgebied van het Dokkumer Grootdiep met aan weerszijden het reliëf van de zeedijken.  

 

 

 

 

 

 

  

eigen foto : zeedijk ten zuiden van het Dokkumer Grootdiep foto gemeente Dongeradeel : zicht op zeedijk (Harddraversdijk) 

en waardevolle zichtlijn richting centrum Dokkum 

eigen foto : vanaf Harddraversdijk zicht op zeedijk ten zuiden van het Dokkumer Grootdiep 
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2.1 Zeedijk - Harddraversdijk 

De Harddraversdijk is een oude zeedijk van oorsprong. Reeds in de 12e eeuw is de dijk aangelegd, toen Dokkum nog in open verbinding stond met de 

Lauwerszee en een belangrijke havenstad was. De dijken, terpen en grootschalige openheid van het zeekleilandschap zijn een paar van de meest belangrijke 

kernwaarden van het Dongeradeelse landschap.  

 

De Harddraversdijk wordt gekenmerkt door een slingerend verloop ten oosten van Dokkum (ten oosten van de N361 de dijk Tichelwei) en een opmerkelijke 

rechtstand in Dokkum. Hierdoor heb je bijna vanaf de stadsrand zicht op de oude binnenstad van Dokkum: een zeer waardevolle zichtlijn. De 

Harddraversdijk is een vrij hoge dijk, omdat het vroeger een zeedijk was en het achterland tegen overstroming door de zee moest beschermen. Een element 

dat deze Harddraversdijk een extra bijzonderheid geeft, is dat de Harddraversdijk en het verlengde daarvan richting het oosten een jaagpad kent: een pad/ 

weg direct langs de vaart waarover een paard de trekschuit in de vaart voort kon trekken. Ten oosten van Dokkum is dit jaagpad een recreatieve fietsroute 

geworden. Langs de rechtstand van het Dokkumer Grootdiep is het jaagpad getransformeerd naar een weg voor gemotoriseerd verkeer, de Harddraversdijk.  

 

 

 

 

  

Overzicht zeedijken rond het jaar 

1200 

Bron: geschiedenisdc.nl 

Vanuit cultuurhistorisch perspectief en voor de herkenbaarheid van de ruimtelijke opbouw van het gebied is het wenselijk om de dijk herkenbaar en 

beleefbaar te houden. De uiterlijke kenmerken van de dijk zoals het beloop, de hoogte, profiel, bekleding, etc geven informatie over de dijk. 
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Bron: www.fryslan.frl/chk 

3 Beleid 

3.1 Behouden zeedijken 

In de loop van de tijd zijn de dijken al veel aangetast in hun herkenbaarheid. Soms zijn er wegen over heen gelegd, soms zijn ze doorgraven of letterlijk 

weggegraven. Zowel de provincie Fryslân als gemeente Dongeradeel vinden dat de dijken beschermd moeten worden, ook de dijken die op dit moment geen 

waterkerende functie meer hebben. In Grutsk op ‘e Romte staat dat “de helderheid van de landschappelijke context van een dijk van belang is voor zijn 

beleving, dus is het van belang de directe omgeving van de dijk vrij te houden van ontwikkelingen die de dijk vertroebelen”. In het vigerende, maar reeds 

oudere bestemmingsplan van de gemeente staat voor het dijkdeel binnen Dokkum nog geen duidelijk beschermingsregime. Voor dezelfde dijk net buiten 

Dokkum wél (valt in een ander bestemmingsplan). Op dit moment is gemeente Dongeradeel bezig met een herziening van het bestemmingsplan, waarbij de 

dijk als waardevol reliëfs zal worden aangeduid. Van belang is ook dat de dijk als lijn herkenbaar blijft.  

 

  

De provincie heeft in hun structuurvisie Grutsk op ‘e Romte aangegeven dat de dijksystemen in de top 10 staan en daarmee één van de belangrijkste 

landschappelijke en cultuurhistorische structuren op provinciaal niveau zijn. 
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4 Nieuwe brug 

4.1 Hoogte van de brug 

Het beeldkwaliteitskader ‘Beweegbare fiets- en voetgangersbrug Dokkumer Grootdiep’ gaat uit van een hoofdvorm die zo recht (horizontaal) mogelijk is. 

Hierdoor zal de brug als het ware als een ‘plank’ over de waterloop liggen. De huidige hoogteligging van de Harddraversdijk is hierbij als hard uitgangspunt 

genomen, waardoor er nagenoeg geen ruimtelijke ingrepen nodig zijn, en de herkenbaarheid en de beleving van de dijk zullen blijven.  

 

Voor een hogere brug is ook een afweging gemaakt. Hiervoor zijn twee (verkeerskundige) oplossingen geanalyseerd op welke wijze er wordt aangesloten op 

de omgeving en wat hiervoor de consequenties zijn. Als uitgangspunt is gehanteerd een doorvaarthoogte van 3,0 meter en een maximaal hellingspercentage 

van 3,5%.  

 

De verkeerskundige oplossingen zijn: 

- Het optimaal gebruik maken van huidige infra. Het bestaande verloop van de cultuurhistorische lijn van de Harddraversdijk intact laten; 

- Het uitbuigen van de Harddraversdijk.  

4.1.1 Het optimaal gebruik maken van huidige infra 

‘verhogen zeedijk’ 

Om zoveel mogelijk het huidige verloop van de infra, de Harddraversdijk,  te gebruiken is het noodzakelijk om het hoogteverschil  Door de zeedijk te 

verhogen met 1 meter kan de brug, zonder concessie te hoeven doen aan de doorvaarthoogte en/of het hellingspercentage, aansluiten op de omgeving. Om 

de functie van de Harddraversdijk te kunnen waarborgen krijgt de dijk over een lengte van circa 90 meter een verhoging. Ter plaatse van de verhoging 

worden de taluds steiler of het talud zal worden verbreed.  
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Het verhogen van de Harddraversdijk heeft consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit van de zeedijk en omgeving. Aantasting van de doorgaande lijn van 

de zeedijk door: 

• Een ‘hobbel’ op de zeedijk; 

• Een steiler of breder talud; 

• Harde constructieve voorzieningen (indien het steiler maken of het verbreden van heet talud niet mogelijk is). 

 

Door het verhogen van de brug dient de maximaal toelaatbare helling van 3,5% te worden ingezet, zo zoveel mogelijk hoogte te overbruggen.  

 

4.1.2 Verleggen infrastructuur 

Door de infrastructuur, de functionele weg op de zeedijk, te verleggen richting het noorden, wordt er enigszins meer ruimte gecreëerd om de brug aan te 

laten sluiten op de huidige omgeving. Door de Harddraversdijk te laten uitbuigen is het verhogen van de dijk over een lengte van 90 meter niet nodig. Alleen 

ter plaatse van de nieuwe brug zal een plaatselijke verhoging van de dijk benodigd zijn.  
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Het uitbuigen van de Harddraversdijk heeft consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit van de zeedijk en omgeving. Aantasting van de doorgaande lijn van 

de zeedijk en de cultuurhistorisch door: 

• Het talud van de uitbuiging gaat concurreren met het talud van de zeedijk, deze zal plaatselijk ‘versmelten’; 

• De loop van het jaagpad, de Harddraversdijk, wordt onderbroken; 

• De plaatselijke verhoging van de dijk maakt het toevoegen van een informeel pad onmogelijk. 

 

 

4.2 Amoveren Harddraversdijk 

De Harddraversdijk is cultuurhistorisch gezien van groot belang. Dit betekent niet dat er helemaal niets kan of mag met, op of bij de dijk. Echter een ingreep 

zoals het aanleggen van een brug met bijbehorende infrastructuur dient de herkenbaarheid van de dijk en het jaagpad te behouden en waar mogelijk te 

versterken. Indien er grote en/of veel aanpassingen nodig zijn om een plan te kunnen realiseren, kan dit een te grote impact hebben op de herkenbaarheid 

van de dijk en ter plaatse de ruimtelijke kwaliteit volledig te niet doen. Ophogen, verleggen, afgraven zijn ingrepen die de herkenbaarheid van de dijk 

onherstelbaar aantasten. Omleggen van de weg die op de Harddraversdijk loopt, betekent omlegging van een eeuwenoud pad, waarmee het karakteristieke 

jaagpad verdwijnt. Voor het aanpassen van weg ‘de Harddraversdijk’, zijn meerdere opties bedacht hoe dit zou kunnen met behoud van de karakteristieken 

van de dijk. Dit (b)lijkt een onmogelijke opgave, zoals bij de consequenties hierboven beschreven. Daarom is het dringede advies vanuit landschappelijk en 

cultuurhistorisch perspectief: behoud het beloop, de beleving en de karakteristiek van de dijk en het jaagpad, zoveel mogelijk zoals ze nu zijn. 

 

5 Conclusie 
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Vanuit de landschappelijke en cultuurhistorische waarde is het noodzakelijk om de zichtbaarheid van de oude zeedijk (de Harddraversdijk) intact te laten. 

Het verhogen de oude zeedijk en/of het verleggen van de weg (het historische jaagpad) zal de zichtbaarheid en beleving aantasten.  

 

De aansluiting van de brug op de Harddraversdijk dient overeen te komen met de huidige hoogte van de dijk op dit punt. Hierdoor worden de ruimtelijke 

ingrepen beperkt en zal de doorgaande lijn van de Harddraversdijk zichtbaar blijven.  

 

De nieuwe brug zal dan een beperkte doorvaarthoogte hebben en dus lager zijn dan de door de provincie Fryslân vastgestelde doorvaarthoogte van 3,0 

meter vanaf het MHW. Echter op de recreatieve vaarroute tussen het Lauwersmeer en Leeuwarden voldoet geen van de bruggen aan de 3,0 meter 

doorvaarthoogte met uitzondering van de verkeersbrug ‘Schreiersbrêge” in de N361. 

 

Dit houdt in dat de nieuw aan te leggen fiets- en voetgangersbrug vaker dient te worden geopend voor de recreatieve boten, dan de Schreiersbrêge, maar 

omdat dit geen route voor auto`s betreft maar een fietsroute wordt dit niet als bezwaarlijk bevonden. 
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