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INLEIDING

De Kruiswaterbrug in rijksweg A7 ter hoogte van Bolsward,  verbindt de stad met de Friese 
meren en de kleine vaarwegen ten westen en noorden van Bolsward. De brug is weliswaar een 
belangrijke verbinding, maar vormt in toenemende mate een obstsakel voor de recreatievaart en 
moet in de zomermaanden frequent open met de benodigde verkeershinder van dien. Daarnaast 
is de geluidshinder van het verkeer op de A7 een probleem, waarbij de ook nog de brug, in ge-
sloten toestand, voor geluidsoverlast zorgt. Ruimtelijke gezien is door de hoge ligging van de weg 
het karakteristieke contrast tussen de besloten historische stad en het open en weidse landschap 
verloren gegaan. Kortom de Kruiswaterbrug vraagt om herziening.  

Er leeft al jarenlang de wens om de huidige Kruiswaterbrug te vervangen door een oplos-
sing waarbij weg- en waterverkeer geen hinder van elkaar ondervinden en de kwaliteit van de 
leefomgeving wordt verbeterd. In het kader van Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) 
worden geluidswerende voorzieningen getroffen, ook ter hoogte Bolsward. Mogelijk zijn deze 
voorzieningen niet nodig of in andere vorm uit te voeren als een alternatief voor de huidige brug 
wordt gevonden. 

Provincie en gemeente slaan hiervoor de handen ineen. Provincie Fryslân heeft in haar ‘Be-
stuursakkoord 2019-2023 (Vernieuwen in vertrouwen, Geluk op 1)’ aangegeven samen met het 
Rijk afspraken te willen maken over deze oplossingen (alsmede voor Skarster Rien). Gemeente 
Súdwest-Fryslân op haar beurt heeft in het ‘Hoofdlijnenakkoord Bestuursperiode 2018-2022’ 
nadrukkelijk aangegeven naar mogelijke ontwikkelingen te kijken die de fysieke verbindingen 
kunnen versterken, zoals een aquaduct bij Bolsward.

DOEL 
Doel van dit document is het verkennen van een alternatief voor de huidige brug ten aanzien 
van de ruimtelijke meerwaarde. Dit document beschrijft de reële en kansrijke oplossing van een 
aquaduct. Dit alternatief is voortgekomen uit een vrije verkenning van varianten (opgenomen 
in de bijlage). Parallel aan deze verkenning wordt er een verkenning gedaan op de technische 
haalbaarheid. De uitgangspunten en beperkingen zijn niet in deze verkenning meegenomen. In 
dit document wordt de voorkeursvariant nader beschouwd. 

LEESWIJZER
In hoofdstuk 1. Ruimtelijke Analyse, wordt ingegaan op de context. Dit hoofdstuk moet gelezen 
worden als een samenvatting van het eerdere studies omtrent de ontwikkeling van Bolsward 
en in het bijzonder de zuidrand, het gebied rondom de A7. In hoofdstuk 2. Een Aquaduct dat 
verbindt, wordt de oplossing voor de huidige Kruiswaterbrug beschreven. 

In de Bijlagen wordt de huidige situatie beschreven en verschillende alternatieven voor de Kruis-
waterbrug. Voor deze alternatieven zijn de belangrijkste knelpunten benoemd en de mate waarin 
de verschillende alternatieven bijdragen aan een verbetering van de huidige situatie. Tenslotte 
worden de alternatieven met elkaar vergeleken in een conclusie.  
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1. RUIMTELIJKE ANALYSE

De verkenning naar alternatieven voor de Kruiswaterbrug is niet alleen een (verkeers)
technische opgave. Om de relatie tot en de invloed van de A7 op Bolsward te beoorde-
len volgt een korte analyse van de context; van de stad, de landschappelijke ligging en 
de ruimtelijke ontwikkelingen in realtie tot de A7 en de Kruiswaterbrug. 

1.1 DE BREDERE CONTEXT
Bolsward is één van de twee Friese hanzensteden uit de 15de eeuw waarvan het bol-
werk nog intact is. De stad heef t een sterke identiteit dankzij zijn rijke geschiede-
nis, het bestaande cultureel er fgoed en de nog steeds aanwezige handelsgeest. Ook 
het immaterieel er fgoed van de Friese Mienskip, speelt hierbij een belangrijke rol. In 
Bolsward is nog steeds een actieve gemeenschap en sterke verbondenheid met een 
belangrijke sociaal culturele functie voor de regio. Er worden tal van culturele en spor-
tieve evenementen georganiseerd in en om het historisch centrum. 

MIDDELZEE LANDSCHAP

NATIONAAL LANDSCHAP
ZUIDWEST FRYSLÂN

A7

↑ A7 ALS SCHEIDSLIJN TUSSEN DE MIDDELZEE EN HET NATIONAAL LANDSCHAP ZUIDWEST FRYSLÂN ↑ UIT DE CONCEPT OMGEVINGSVISIE 2020

Dit raakt aan de bijzondere landschappelijke ligging op de overgang van 
het Middelzeegebied en het Nationaal landschap Zuidwest Fryslân. Waar het 
Middelzeegebied een relatief open kleilandschap is, kenmerkt het Nationaal landschap 
zich door een opeenvolging van landschapstypen:  direct ten zuiden van de A7 een 
kleinschaliger argrarisch landschap met vaarten en opvaarten, naar het zuidoosten 
poelen en meren en helemaal in het zuiden bossen en klif fen van het Gaasterland. 

Kortom een stad met bijzondere kwaliteiten op het gebied van wonen, werken en re-
creëren, met een regionale functie en karakteristieke landschappelijke ligging. 
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1.2 VERKEERSVEILIGHEID EN LEEFBAARHEID
Door de groei van het auto- en vrachtverkeer heef t de A7 zich ontwikkeld van een en-
kelbaans rijksweg in het landschap (anno 1951), tot een autosnelweg met barrière in 
het landschap (anno 1970). In de periode hierna is de aansluitende provinciale weg 
N359 aan de westzijde gerealiseerd. Dit is een belangrijke stroomweg in Friesland die 
van noord naar zuid door de provincie loopt. Hiermee heef t de aansluiting Bolsward 
een regionale functie. De invloed van deze wegen op de leefomgeving zijn evident. De 
huidige situatie zit tegen zijn grenzen aan qua verkeersdoorstroming op de A7 en de 

geluidsoverlast en de luchtkwaliteit voor de omgeving.  
In de zomer moet de brug voor de reacreatievaart meerdere malen per uur open. 
Verkeerskundig is het van belang dat de bereikbaarheid, de doorstroming en de ver-
keersveiligheid worden verbeterd. Met name in het hoogseizoen treedt tijdverlies op. 
Dit is verkeerskundig en vanuit verkeersveiligheid geen ideale situatie. 
Voor de omgeving zorgt de verhoogde ligging van de A7 voor een flinke geluidsbelas-
ting. Dit wordt veroorzaakt door het vele autoverkeer met daarbovenop de overlast van 

het dichtvallen van de Kruiswaterbrug.
De geluidsproblematiek richt zich niet alleen op de direct omwonenden aan de zuid-
zijde, maar door de bijzondere ligging van Bolsward op een drietal terpen, reikt de 
geluidsoverlast tot ver in het historisch centrum. In het kader van de geluidssanerings-
opgave van Rijkswaterstaat worden maatregelen genomen. De verwachting is dat dit 
maar slechts beperkt de problematiek oplost. Deze situatie van deze snelweg op nog 
geen 300 meter van het historisch centrum lijkt alleen niet meer houdbaar. 

1.3 DE STEDELIJKE ONTWIKKELING 
De ligging aan de A7 is zowel een vloek als een zegen. Naast de overlast die het ver-
oorzaakt draagt de ligging aan de A7 en N359 bij aan de goede bereikbaarheid van de 
stad. De ligging op dit kruispunt was bijvoorbeeld de aanleiding voor de ontwikkeling 
van het bedrijvenpark De Marne met een zichtlocatie langs de A7. Bolsward zelf is on-
danks de verhoogde ligging niet zichtbaar vanaf de A7 door de aanwezige bomen op 
het talud. Dit blokeert ook het zicht vanuit de stad op het open landschap.  

Er wordt al langer gekeken naar deze situatie. In de structuurvisie van tien jaar geleden 
is een aquaduct geschetst ter hoogte van de Kruiswaterbrug in de A7. Dit hing samen 
met ontwikkelingen aan de zuidzijde gericht op de sport en recreatie. Inmiddels zijn 
deze ontwikkelingen niet meer actueel. Omdat het stedelijke cluster qua inwonertal de 
komende decennia blijf t groeien, worden er aantrekkelijke nieuwe stedelijke woonmili-
eus gerealiseerd. De belangrijkste ontwikkeling van Bolsward vindt de komende jaren 
vooral plaats middels inbreiding binnen de huidige contouren en is Bolsward-Oost in 
de ontwikkelvisie de aangewezen als uitbreidingslocatie. De stedelijke ontwikkeling lijkt 
daarmee niet direct gerelateerd te zijn aan de problematiek van de A7. 
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↑ IJSPRET KRUISWATER WINTER 2021  (BOLSWARD NIEUWEBLAD © FOTO: HENK TIGCHELAAR.)
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1.4 ROUTENETWERK - RECREATIE EN TOERISME 
De rijksweg A7 loopt ten zuiden van Bolsward en vormt nu de barrière tussen de stad 
en het buitengebied de Lytse Marren. De A7 vormt zo een belangrijk obstakel in het 
routenetwerk over zowel land als water. 

Bolsward ligt op een strategische positie tussen het grootschalige vaargebied van de 
Friese meren en het kleilandschap met zijn vele vaarten en routes. In deze routes is in 
de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, waardoor niet alleen de noordelijke elfstedenrou-
te nu weer helemaal bevaarbaar is, maar ook de vaarten via Wommels naar Franeker 
en Leeuwarden en naar Sneek. De route vanaf de Snekervaart en de Workumervaart 
vormt nu voor een groot deel van de schepen een blokkade in de doorstroming. 

De ambitie is om de stad als watersportcentrum verder te ontwikkelen als centrum 
voor de kleine en middelgrote recreatievaart in zowel het noordelijke deel van Friesland 
als in het Friese Merengebied. Daarvoor is een zekere opwaardering van de vaarroute 
noodzakelijk door het wegnemen van barrières en door de ontwikkeling van faciliteiten 
zoals een passantenhaven. Dit biedt in de toekomst IJsselmeerzeilers en Wadzeilers de 
mogelijkheid om Bolsward aan te doen. 

BOLSWARD ALS START EN FINISH 
Niet geheel onbelangrijk raakt dit aan de bijzondere postitie van Bolsward als onder-
deel van de Friese elf steden. Het heef t zich ontwikkeld als een belangrijke schakel. De 
tocht langs de Friese elf steden is op verschillende manieren af te leggen, onder ande-
re per fiets, al steppend, schaatsend, te voet, per boot, op het paard, op de motor en in 
de kano. Voor een tocht per fiets en per step is Bolsward het star t- en finishpunt. Ook 
in deze route is de Kruiswaterbrug een obstakel. Een aquaduct biedt kansen.

De route langs de Workumertrektvaart onder de A7 door vormt een belangrijke verbin-
ding in het fietsroutenetwerk Zuidwest-Friesland als onderdeel van de fietsroute door 
de Lytse Marren. Hoewel de huidige verbinding ruimtelijk niet optimaal is, is de verbin-
ding en het behoudt daarvan van waarde. 



NEXT ARCHITECTS  A7 BOLSWARD   01-06-2021

1110

↑ LUCHTFOTOMONTAGE - HUIDIGE SITUATIE
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↑ PERSPECTIEF - HUIDIGE SITUATIE
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↑ PERSPECTIEF - AQUADUCT
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↑ SCHEMATISCHE PROFIELEN - AQUADUCT

2. EEN AQUADUCT DAT VERBINDT 

KORTE BESCHRIJVING 
De huidige Kruiswaterbrug wordt vervangen door een aquaduct. Dit aquaduct voert 
enkel onder het Kruiswater door. Aan weerszijden van het aquaduct behoudt de weg 
zijn loop op de huidige taluds. De onderdoorgang ter plaatse van de Cnossenlaan blijf t 
ongewijzigd. Er worden geen nieuwe routes over of onder de rijksweg toegevoegd. 

Voor behoudt van de huidige route naar het Lytse Marre moet de huidige verbinding 
onder de A7 ter hoogte van de Workumertrekweg verplaatst worden gecombineerd 
met het aquaduct. 

Deze oplossing biedt ruimte voor aanleg van voorzieningen voor passanten en recrean-
ten die willen overnachten in Bolsward. Hiervoor ontstaat ruimte aan de centrumzijde 
van het “eiland” in het Kruiswater, ten zuiden van de Landbuurt op loopafstand van het 
centrum, direct verbonden met de Workumervaart en de Snekervaart.

OPTIMALISATIES 
in de verdere uitwerking moet nog nader onderzocht worden of de A7 onder de N359 
doorgetrokken kan worden. Dit al dan niet in combinatie met het doortrekken van de 
huidige fietsroute over de A7 in combinatie met de watergang. 



↑ PLATTEGROND EN DOORSNEDE - AQUADUCT
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↑ 4,10+NAP ↑ 7,00-NAP↑ 0,10+NAP↑ 6,00 +NAP

N359 / Afrit 17 Bolsward

Alternatief: N359 over de A7 Optioneel: watergang en f ietsroutedoor trekken 

KruiswaterWorkumer trekweg
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↑ 3,50+NAP ↑ 5,60+NAP

Kloosterlaan / Afrit 18 Bolsward-OostCnossenlaan
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↑ HET AQUADUCT VERSTERKT DE RELATIE TUSSEN STAD EN LANDSCHAP OP HET GEBIED VAN O.A. RECREATIE, ECONOMIE EN IS EEN VERBETERING VAN DE LEEFOMGEVING. 
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RUIMTELIJK RESULTAAT  

KWALITEITEN
 + De verkeersveiligheid op de A7 wordt vergroot doordat de te openen brug die in de 

zomermaanden regelmatig voor files zorgt, uit het traject is gehaald. 
 + Door het aquaduct ter hoogte van het Kruiswater kan de scheepvaart zonder 

obstructie vanuit Workum en Sneek het centrum van Bolsward binnenvaren.
 + Doordat de A7 aan weerszijden van het aquaduct onder het Kruiswater in een 

verdiepte bak ligt om het hoogteverschil vanaf het talud te kunen overbruggen 
ontstaat er vrij doorzicht vanaf het buitengebied ten zuiden van Bolsward naar het 
historische centrum en vice versa.

 + De geluidsoverlast van de “klepperende” brug is met de bouw van het aquaduct 
verleden tijd. 

SPIN-OFF GROTERE SCHAAL 
Het aquaduct heef t naast de kwaliteiten voor de directe omgeving een positieve
uitwerking op de grotere schaal en biedt hiermee een economische win-kans:  
 

 + In het traject van de A7 tussen Amsterdam en Duitse grens bevinden zich een 
aantal obstakels. De Kruiswaterbrug is daar één van. Deze brug straat in de zomer 
vaak open. Door dit obstakel weg te nemen, zal de doorstroming fors verbeteren. 
De verbinding Amsterdam - noord Duitsland wordt hiermee verkort en dus sneller/ 
korter in tijd. Dit maakt de route in economisch zin aantrekkelijker;

 + Door het knelpunt in de vaarweg weg te nemen ontstaat er een betere verbinding 
tussen de meren ten zuiden van de A7 en de wateren ten noorden van de A7. 
Hierdoor zullen de vaarbewegingen tussen zuid-Friesland en midden-Friesland 
toenemen, hetgeen voor de kernen in deze gebieden een economisch kans biedt. 

 + Bolsward ontwikkelt zich hiermee als knoopunt voor de routegebonden recreatie en 
de recreatievaart.  




