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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 Beeldkwaliteitskader

Het beeldkwaliteitskader zal als bindend document in het contract worden opgeno-
men. In dit beeldkwaliteitskader staan de uitgangspunten en randvoorwaarden voor 
de vormgeving en landschappelijke inpassing van de nieuwe brug. Deze zijn tot stand 
gekomen	door	de	locatie	en	omringende	omgeving,	en	daarmee	ook	de	landschap-
pelijke	kwaliteiten,	in	beeld	te	brengen.	Dit	document	vormt	het	kader	waarbinnen	
het ontwerp van de nieuwe brug verder dient uitgewerkt te worden. 

1. Inleiding
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luchtfoto met locatie nieuwe brug
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2. Nieuwe brug Dokkum en omgeving

De	locatie	van	de	nieuwe	beweegbare	fiets-	en	voetgangersbrug	Dokkumer	Groot-
diep is gelegen in een landschap vol met landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden.

In	dit	hoofdstuk	worden	verschillende	delen	van	het	landschap	en	de	inrichting	
daarvan beschouwd. 

- Het Dokkumer Grootdiep
- De zeedijken
- De bestaande bruggen
- De directe omgeving

kwaliteiten en bevindingen die voortkomen uit het beschouwen van de verschillende 
onderdelen worden gebruikt als input voor het beeldkwaliteitskader.

2.1	 Het	Dokkumer	Grootdiep	(Grutdjip)

Het	Dokkumer	Grootdiep	of	Dokkumter	Grutdjip	is	een	oude	zeeslenk.	Het	stroom-
gebied van het Dokkumer Grootdiep behoord tot het Lauwersmeergebied. Tot 
halverwege	de	18e	eeuw	stond	het	Dokkumer	Grootdiep	onder	invloed	van	de	getij-
den,	omdat	het	verbonden	was	met	de	toenmalige	Lauwerszee	en	Waddenzee.	Het	
stroomgebied	van	het	Dokkumer	Grootdiep	is	vrijwel	onbebouwd,	met	uitzondering	
van enkele boerderijen op de terpen. Dit gebied kenmerkt zich door een grootscha-
lige openheid en wordt begrensd door grillige dijken. Langs het Dokkumer Grootdiep 
loopt een jaagpad.

In	het	Lauwersmeergebied	is	het	relief	langs	de	voormalige	getijdenstroom	Dok-
kumer	Grootdiep	van	provinciaal	belang.	Hierbij	is	het	advies	om	het	relief	van	de	
bedding	van	de	voormalige	getijdenstroom	het	Dokkumer	Grootdiep	zichtbaar	te	
houden. 

2. Nieuwe brug Dokkum en omgeving

‘Lauwersmeergebied’ bron: Grutsk op ‘e Romte

Eén	van	de	kernkwaliteit	van	het	landschapstype	‘jonge	zeepolder’	waar	het	Dok-
kumer	Grootdiep	toe	behoord	is	‘het	grootschalig	water	van	het	Dokkumer	Grutdjip	
met	begeleidende	dijken’.
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rode lijn overzicht zeedijken 
rond het jaar 1200 

bron: geschiedenisdc.nl/index.
php/1-tien-terpen
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2.2 De zeedijken

De zeedijken die het stroomgebied van het Dokkumer Grootdiep begrenzen zijn nog 
goed zichtbaar. Mede doordat de leegte van het stroomgebied is behouden. Deze 
stukken zeedijk behoren tot de oudste dijken van Friesland. 

Kwaliteiten van het Dokkumer Grootdiep:

- grootschaligheid water
- zeedijk als cultuurhistorisch waardevol
- zichtbaarheid zeedijk 

beleving van de zeekdijk (Harddraversdijk en Tichelwei), van oost naar west 
(centrum Dokkum)
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Bruggen in ‘aanvaarroute’
groot - functioneel - modern - wit/groen

Bruggen historisch centrum
wit - detailrijk - nadruk op historische kwaliteiten
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naast gelegen bebouwing aan de zuidzijde oost (boven) 
west (onder)

2.3 De bestaande bruggen

In	en	nabij	Dokkum	zijn	meerdere	bruggen	gelegen,	elk	met	een	eigen	uitstraling.	
Deze bestaande bruggen zijn te verdelen in twee groepen met een eigen uitstaling 
en vormentaal. 

De	bruggen	die	in	het	historisch	centrum	zijn	gelegen,	zijn	op	één	draaibrug	na	vaste	
bruggen. Deze bruggen zijn wit en detailrijk waarbij de nadruk ligt op historische 
kwaliteiten. 

De	bruggen	die	gelegen	zijn	in	de	‘aanvaarroute’	zijn	allemaal	ophaalbruggen.	Deze	
zijn	groot	en	functioneel	vormgegeven.	De	bruggen	hebben	hebben	een	strakke	
uitstraling	en	zijn	geschilderd	in	de	kleuren	wit	en/of	groen.	

2.4 Directe omgeving

De	nieuwe	fiets-	en	voetgangersbrug	zorgt	ervoor	dat	de	barrière	werking	die	het	
Dokkumer	Grootdiep	heeft	voor	het	langzaam	verkeer	wordt	geslecht.	De	nieuwe	
schakel	in	het	fietsnetwerk	zal	bestaande	infrastructuren	kruisen.	De	brug	zal	een	
verbinding	maken	tussen	de	Harddraversdijk	en	het	hoger	gelegen	stuk	grond	(de-
pot)	aan	de	zuidzijde	van	het	Dokkumer	Grootdiep.	Aan	de	zuidzijde	komt	de	nieuwe	
situatie	aan	weerszijden	tussen	twee	kavels	met	bebouwing	te	liggen.	

De vormgeving en inpassing van de nieuwe situatie dient de kwaliteiten van 
het landschap te behouden en zo mogelijk te versterken. 

De uitstraling van de brug dient aan te sluiten bij de bruggen die zijn gelegen in 
de ‘aanvaarroute’. Deze bruggen zijn eigentijds en functioneel vormgegeven. 

Aansluiting op de omgeving dient logisch en veilig te zijn en de vormgeving 
dient in harmonie met de omgeving te zijn.
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kaart 1930

kaart 1990

kaart 2015
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De	nieuwe	beweegbare	fiets-	en	voetgangersbrug	over	het	Dokkumer	Groot-
diep biedt kansen voor: 
- Versterken beleving en zichtbaarheid Dokkumer Grootdiep en zeedijk
-	Brug	als	poort	naar	Dokkum	en	versterken	identiteit	Dokkum

poort naar Dokkum, versterken identiteit

versterken doorgaande (rechtlijnig) karakter en zichtbaar relief zeedijk
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3. Beeldkwaliteit nieuwe brug en omgeving

De	brug	is	uit	verschillende	onderdelen	opgebouwd,	waarbij	aan	elk	onderdeel	een	
beeldkwaliteitseis	wordt	gekoppeld.	Dit	wordt	in	dit	hoofdstuk	beschreven.	Voor	de	
gewenste	beeldkwaliteit	is	het	van	belang	dat	alle	onderdelen	één	geheel	vormen,	
een integraal ontwerp. Bepaalde keuzes voor het ene onderdeel kan gevolgen heb-
ben	voor	het	andere.	Naast	de	onderdelen	die	de	fysieke	brug	vormen,	zijn	er	ook	
onderdelen	zoals,	slagbomen,	remmingwerken,	seinlichten,	etc.	die	een	plek	dienen	
te krijgen. De ontwerpopgave bestaat uit de wijze waarop de brug integraal is vorm-
gegeven	zodat	er	een	rustig	en	kwalitatief	hoogwaardig	eindbeeld	ontstaat.		

De	brug	dient	ingepast	te	zijn	in	de	omgeving,	hierbij	gaat	het	om	de	relatie	tot	het	
landschap,	het	Dokkumer	Grootdiep	met	bijbehorende	stroomgebied.	De	wijze	
waarop de brug is ingepast met behoud van de kernkwaliteiten en de cultuurhisto-
rische waarden is van belang voor de uiteindelijke uitstraling van de brug en directe 
omgeving. 

3. Beeldkwaliteit nieuwe brug en omgeving

schetsontwerp nieuwe fiets- en voetgangersbrug Dokkumer Grootdiep

De openheid van het stroomgebied en de grootschaligheid van het Dokkumer Groot-
diep,	zijn	de	kernkwalilteiten	van	deze	plek.	De	hoofdvorm van de nieuwe brug zal 
een zodanig uitstraling hebben dat deze past binnen dit landschap.
    
De	hoofdvorm	dient	eenvoud en rust uit	te	stralen,	waarbij	transparantie	een	grote	
rol speel. De brug dient in uitstraling ook een mate van eigenheid te hebben. Hier-
door	wordt	de	herkenning	en	identiteit	van	de	brug	vergroot.	

Het type brug	is	een	ophaalbrug,	waarbij	het	val	richting	het	noorden	draait.	De	
nieuwe	brug	sluit	dan	aan	bij	de	reeks	bruggen	die	in	de	‘aanvaarroute’	zijn	gelegen,	
hierdoor	ontstaat	er	een	rustig	beeld.	
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Een	plank	over	het	Dokkumer	Grootdiep,	waardoor	het	doorgaande	karakter	van	wa-
terloop en zeedijk zo min mogelijk wordt aangetast. De hoogte van de oude zeedijk 
(de	Harddraversdijk)	is	uitgangspunt.	Een	minimale	helling	zorgt	dat	ook	de	zuidzijde	
van de brug goed aansluit op de omgeving. Het beperken van de hoogte van de     
horizontale	constructie	zal	ook	voordelen	hebben	voor	de	aansluiting	op	de	omge-
ving. Tevens zal het zijaanzicht van de brug hierdoor zo transparant mogelijk zijn. 

Verticaal	dragende	constructie	zo	eenvoudig	en	rustig	mogelijk.	De	constructieve	
delen in het zijaanzicht in verhouding met de schaal van het Dokkumer Grootdiep. 

Haaks	op	de	overspanning	is	het	van	belang	dat	er	een	rustig	beeld	ontstaat.	Door	de	
geringe breedte van de brug en het doorlopen van remmingwerk onder de brug door 
is	het	creeren	van	een	open/transparante	constructie	niet	noodzakelijk.	Een	dichte	
constructie	dat	een	rustig	beeld	geeft	is	bovengeschikt	aan	de	wens	voor	transparan-
tie	in	deze	richting.	

De	hameistijl	dient	in	het	aanzicht	een	eenheid	te	vormen	met	de	ondergelegen	
betonnen	constructie.	Het	bewegingswerk	dient	in	de	hameistijl	opgenomen	te	wor-
den,	hierdoor	ontstaat	er	een	rustig	beeld.

De	visueel	doorgaande	beweging,	in	combinatie	met	de	horizontale	beweging	van	de	
hamei	-	relatief	lage	hameistijl	en	lange	balanspriem	-	versterkt	de	poortfunctie	van	
de brug. 

3.1 Beeldvormende beschrijving nieuwe brug

Doorgaande karakter Dokkumer Grootdiep met zeedijk

Poortfunctie en identiteit Dokkum

hoofdvorm zo recht (horizontaal) mogelijk, een ‘plank over de sloot’

De	landhoofden	zijn	hooggelegen,	de	constructie	dient	minimaal	zichtbaar	te	zijn.	
Het	doorlopende	karakter	van	de	zeedijk	(de	Harddraversdijk)	en	het	talud	van	het	
depot wordt op deze manier zo min mogelijk verstoord. Het zoveel mogelijk laten 
doorlopen	van	de	rechte	lijn	van	de	brug	versterkt	het	‘plank’	gevoel.		
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De	brug	heeft	één	balanspriem,	dit	geeft	een	stoer	en	robuust	beeld	dat	past	bij	de	
maat en schaal van het landschap van het Dokkumer Grootdiep. Doordat er geen 
hoog	uitstekende	delen	zijn,	door	de	beperkte	hoogte	van	de	hamei,	is	de	impact	op	
de omgeving minimaal. 

De verbreding van de balanspriem zal nodig zijn om voldoende ballast kwijt te 
kunnen. De bovenzijde van de balanspriem is horizontaal en de onderzijde volgt de 
schuinte van de brug.

De	betonnen	aanbruggen	en	het	stalen	val	krijgen	dezelfde	uitstraling.	Over	de	
gehele lengte wordt in het zijaanzicht een stalen randelement geplaast. Dit randele-
ment	is	voorzien	van	een	verjonging,	waardoor	de	constructiehoogte	minder	zwaar	
zal	ogen.	De	lengte	van	een	randelementen	wordt	afgestemd	met	de	afstand	tussen	
de	stijlen	van	het	leuningwerk.	Dit	draagt	mee	aan	het	verkrijgen	van	het	rustige	
beeld voor de brug.
 
Het	leunigwerk	zo	transparant	mogelijk.	Stalen	stijlen	met	een	stalen	bovenregel	
waartussen een gaasnet/kabelbet een wordt gespannen. Met een maaswijdte van 
circa	50mm	krijgt	het	leuningwerk	een	bepaalde	mate	van	lichtheid	en	transparantie.	
De	stalen	stijlen	worden	doormiddel	van	een	voetplaatje	met	een	geringe	grootte	op	
de betonnen schamprand geplaatst. 

grijze brug van afstandverticale constructie (beton) en hameistijl (staal) één vloeiende beweging-
horizontale beweging van hameistijl- balanspriem

Het leuningwerk zal op het maaiveld onder een hoek doorlopen. Hierdoor ontstaat 
er	een	mooie	afwerking/verbinding	van	de	brug	met	de	omgeving	én	er	wordt	
voorkomen	dat	er	naast	de	brug	rood-witte	schrikhekjes	worden	geplaatst.	

De	kleur	die	wordt	toegepast	doet	ook	mee	in	de	identiteit	en	eigenheid	van	de	
brug.	Door	alle	stalen	delen	te	voorzien	van	een	antracietgrijze	kleur	(RAL	7016)	zal	
de	brug	herkenbaar	zijn	(door	de	‘nieuwe	kleur’)	en	tevens	een	rustig	maar	stoer	
beel genereren. Grijs is een gedekte kleur en zal minder opvallen in het landschap. 
Dit	geeft	een	rustig	beeld	op	afstand,	maar	ook	zeker	voor	dichtbij	(omwonenden).

De slagboomkasten worden tussen het leungwerk geplaatst. De kleur van de kast 
zal	worden	voorzien	van	dezelfde	antracietgrijze	kleur	als	de	rest	van	de	stalen	de-
len.	Indien	een	oplegpunt	voor	de	slagboom	nodig	is,	zal	deze	in	het	leuningwerk	
worden geintegreerd.
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Dek

Aanbruggen,	beton,	constructiehoogte	zo	minimaal	mogelijk
Stalen	val,	constructiehoogte	zo	minimaal	mogelijk	(gelijk	aan	dikte	aanbruggen),	
kleur	RAL	7016					

Randelemten

Stalen	plaat,	verjonging	in	de	vorm	van	een	afschuining,	overgang	recht	en	schuin	
op	circa	de	helft	van	de	constructiehoogte	dek,	kleur	RAL	7016		

Het randelement zal ter plaatse van het val en de aanbruggen gelijk zijn.    

Hamei

Stalen	hameistijl,	het	verloop	van	de	zijden	gelijk	aan	onderliggende	pijler	(recht	en	
schuine	zijde),	Kleur	Ral	7016.	Bewegingswerk	opgenomen	in	hameistijl

Balanspriem,	enkel,	geplaatst	aan	oostzijde	brug,	bovenzijde	recht,	onderzijde	
gelijk	aan	helling	brug,	kleur	RAL	7016.

Alle stalen onderdelen die bij de hamei behoren gecoat in de kleur RAL 7016

Pijlers

Pijler	oplegging	val	(zuidzijde),	rechthoekige	betonnen	vorm,	breedte	circa	
1000mm,	kleur	tint	VI	of	VII	in	de	CUR-grijsschaal-beton	

Halei	pijler,	rechte	zijde	(noordzijde)	en	schuine	zijde	(zuidzijde,	richting	doorvaart),	
schuinte	circa	3	graden,	kleur	tint	VI	of	VII	in	de	CUR-grijsschaal-beton.	Overgang	
van	betonnen	pijler	naar	stalen	hameistijl	circa	1000mm	breed.

Het is van belang dat de lijn van de betonnen hamei pijler vloeiend doorloopt in de 
stalen hameistijl.

Landhoofd 

Beton,	kleur	tint	VI	of	VII	in	de	CUR-grijsschaal-beton	

Talud (zeedijk en depot)

Talud voorzien van gras. Onder de brug grasbetonsteen. 

3.2 Eisen onderdelen brug en omgeving
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Leuningwerk

Stalen	bovenregel,	kokerprofiel,	maximale	afmeting	100mm	x	50mm,	kleur	RAL	
7016
Stalen	stijlen,	platstaal,	maximale	afmeting	80mm	x	15mm,	kleur	RAL	7016
Voetplaat,	afmeting	zo	minimaal	mogelijk,	kleur	RAL	7016

De stalen stijl en indien mogelijk ook de voetplaat, dienen binnen de lijn van de 
stalen bovenregel te blijven.

Vulling	leuningwerk,	rvs	gaasnet/kabelnet*	,	dikte	kabel	diameter	maximaal	3mm,	
bevestiging	‘onzichtbaar’	(zie	referentie	gaasnet),	maaswijdte	van	circa	50mm.

* Rekening houden met contact tussen rvs en andere stalen onderdelen. Dit mag 
geen negatieve gevolgen hebben voor de duurzaamheid van de verschillende on-
derdelen van de brug
      

Slagboomkast

Standaard	slagboomkast	(afmeting	en	techniek),	kleur	RAL	7016						

verlichting, signalering, camera’s, etc

De benodigde voorzieningen op en rondom de brug dienen zoveel mogelijk gecom-
bineerd te worden. Hierdoor worden de aantal masten dien nodig zijn beperkt. 
Masten	kleur	RAL	7016						

groen grastalud van de zeedijk (Harddraversdijk)

voetplaat - geringe afmeting

antracietgrijs stalen randelement

poortfunctie hameistijl
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gaasnet/ kabelnet vulling leuningwerk - transparante uitstraling

slagboomkast tussen 
leuningwerk      

 oplegpunt in leuningwerk 
verwerkt

omklappen leuningwerk
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