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RUIMTELIJKE VERKENNING ALTERNATIEVEN 
KRUISWATERBRUG

In deze verkenning is gekeken naar de verschillende aspecten gericht op de meerwaar-
de voor de A7, de direct omwonenden, de recreatieve routes en waterrecreatie in het 
gebied. Conclusie is dat het verdiept aanleggen van de A7 tot meerwaarde leidt en er 
verschillende varianten moeten worden afgewogen met iedere een eigen maatschap-
pelijke kosten baten analyse. We hebben ons met name gericht op de ruimtelijke com-
ponent met de formulering van een reeks uitgangspunten en aandachtspunten. 

In dit hoofdstuk zoomen we verder in op de opgave. Punt van vertrek is de huidige situ-
atie. We bekijken de ruimtelijke aspecten van de huidige situatie en benoemen de kwa-
liteiten en knelpunten die de situatie met zich meebrengt.

Vervolgens presenteren we een aantal varianten met een korte beschrijving van de 
ruimtelijke uitgangspunten, de meerwaarde ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit en 
de aandachtspunten voor verdere verkenning.

De beschreven situaties:
1. Huidige situatie 
2. De geluidssaneringsmaatregelen
3. Aquaduct
4. Verlengd aquaduct
5. Aquaduct met verdiepte ligging
6. Ondertunneling

Er is reeds eerder studie gedaan in het kader van mogelijke ontwikkeling van het 
Water front Bolsward en in dat kader zijn er ook mogelijke alternatieven voor de 
Kruiswaterbrug en de ligging van de A7 bekeken. Eén van de alternatieven die onder-
zocht is - het vervangen van de huidige bruggen voor een verhoogde vaste brug - laten 
wij in deze studie buiten beschouwing. De meerwaarde lijkt gering. 

We nemen hierin het streven ter harte geformuleerd door de gemeente Sudwest 
Fryslan dat nieuwe ontwikkelingen zich onderscheiden door een hoge ruimtelijke kwa-
liteit en goede landschappelijke inpassing.  Hoge ruimtelijke kwaliteit staat voor een 
goed samenspel tussen “gebruikswaarde” (functionaliteit), “belevingswaarde” (attracti-
viteit) en “toekomstwaarde” (duurzaamheid).

1. DE HUIDIGE SITUATIE

3. EN 4. VERLENGD  AQUADUCT

2. GELUIDSSANERINGSMA ATREGELEN

5. AQUADUCT MET VERDIEPTE LIGGING

6.  ONDERTUNNELING



↑ PERSPECTIEF  HUIDIGE SITUATIE
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1. HUIDIGE SITUATIE

KORTE BESCHRIJVING 
In de huidige situatie is de A7 ten zuiden van Bolsward tussen de afslagen Bolsward en 
Bolsward-oost gelegen op een talud van ca. 6 en 3,5 meter. De rijksweg beslaat hier 
2x2 banen van elkaar gescheiden door een brede middenberm over vrijwel het hele 
stuk tussen de afslagen. Dit maakt dat het hele profiel een zekere overmaat heef t. 
Waar de A7 het Kruiswater kruist voeren beide weghelf ten over een te openen brug. 

De rijksweg kent in het stuk ten zuiden van Bolsward twee onderdoorgangen, één voor 
de Workumer trekweg en één voor de Cnossenlaan. Beide zijn utilitair qua vormgeving 
en kennen geen overmaat. De oude Wormertrekvaart loopt hier niet meer door. 

De bermen en het talud aan beide zijden van de weg zijn over bijna het gehele traject 
beplant met bossages. Daardoor heeft de weg zowel vanuit de stad als vanuit het open 
landschap het voorkomen van een groene wand.

(RUIMTELIJKE) SITUATIE
KWALITEITEN

 + De A7 vormt een goede ontsluiting van Bolsward en de kruising met de N359 voor 
zowel de sociaal economische als de sociaal culturele ontwikkeling van Bolsward.

 + De begroeiing vormt vanuit de stad een visueel aantrekkelijke groene wand ter 
afscherming van de A7. 

 + Er zijn fysieke verbindingen voor voetgangers en fietsers onder de A7 door. 

KNELPUNTEN
 − De huidige situatie doet afbreuk aan de kwaliteit van de leefomgeving door geluids-

overlast van het verkeer en de ‘klepperende’ Kruiswaterbrug.
 − De brug zorgt met name in de zomer voor verkeersonveilige situaties op de A7 en 

belemmert de doorstroming. 
 − Door de opgaande begroeiing die welliswaar de weg afschermd voor direct 

omwonenden belemmerd het zicht op de stad vanaf de A7 en draagt daarbij niet bij 
aan de identiteit van de stad.

 − De A7 met de Kruiswaterbrug vormt een barrière voor de doorvaar t en de verdere 
ontwikkeling van de waterrecreatie in Bolsward. 

 − De A7 vormt een barrière voor voetgangers en fietsers doordat de huidige onder-
doorgangen minimaal zijn en sociaal onveilig zijn.

↑ SCHEMATISCHE PROFIELEN  HUIDIGE SITUATIE
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↑ 4,10 NAP ↑ 3,40 NAP↑ 3,40 NAP↑ 6,00 NAP

↑ PLAT TEGROND EN DOORSNEDE  BESTAANDE SITUATIE

↑ OPGAANDE BEPLANTING TALUDS

↑ KRUISWATERBRUG ZONDER DOORZICHT↑ ONDERDOORGANG T.P.V. DE WORKUMERTREKWEG

N359 / Afrit 17 Bolsward KruiswaterWorkumer trekweg
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↑ 3,50 NAP ↑ 5,60 NAP

↑ ZICHT OP DE A7 ↑ BEPLANTING EN WATERGANGEN VORMEN AFSCHERMING A7  ↑ LANDSCHAPPELIJKE MEERWA ARDE

Kloosterlaan / Afr it 18 Bolsward-OostCnossenlaan
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↑ PERSPECTIEF  GELUIDSSANERINGSMAATREGELEN
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2. GELUIDSSANERINGSMAATREGELEN

KORTE BESCHRIJVING
Deze oplossing richt zich primair op het tegengaan van de geluidsoverlast van Rijksweg 
A7. In het kader van Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) worden door 
Rijkswaterstaat ter hoogte Bolsward aanvullende geluidswerende voorzieningen voor-
gesteld. Er worden geluidsschermen aan de noordzijde van de weg voorgesteld van 2 
tot 3 meter hoog. Daarnaast is er een optie om het brugdek vast te lassen wat de ge-
luidsoverlast aanzienlijk verminderd dat nu veroorzaakt wordt door het ‘klepperen’ van 
het te openen deel. 

De geluidsschermen moeten worden ingepast in relatie tot de groene uitstraling van 
de huidige taludbekleding; géén achterkanten naar de omgeving toe. Daarnaast moet 
goed gekeken worden naar de vormgeving van de schermen in relatie tot het zicht op 
Bolsward of het (visueel) beleefbaar maken van de stad. 

(RUIMTELIJK) RESULTAAT
KWALITEITEN

 + In de zone direct achter de geluidsschermen zal de geluidsbelasting afnemen. 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. 

KNELPUNTEN
 − Een deel van het historische centrum van Bolsward behoudt de overlast van 

neerslaand geluid van de A7. 
 − Aan het profiel van de A7 worden geluidsschermen toegevoegd. Deze zullen 

het zicht vanaf de snelweg op Bolsward en vanuit de stad op het aangrenzende 
buitengebied verder blokkeren.  

 − Het fixeren van de brug maakt dat er geen boten meer met staande mast het 
centrum van Bolsward kunnen aandoen.

 − De huidige barrièrewerking wordt niet verminderd. 
 − Door de verschillende door geluidsberekeningen ingegeven maatregelen zorgen 

voor een onsamenhangend beeld. 

↑ SCHEMATISCHE PROFIELEN  GELUIDSSANERINGSMA ATREGELEN
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↑ PERSPECTIEF  AQUADUCT
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↑ SCHEMATISCHE PROFIELEN  AQUADUCT

3. AQUADUCT 

KORTE BESCHRIJVING 
De huidige Kruiswaterbrug wordt vervangen door een aquaduct. Dit aquaduct voer t 
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 Ly tse 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 Workumervaar t 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. 

(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. 

 + Perspectief voor de ontwikkeling van voorzieningen voor de versterking van 
Bolsward als watersportcentrum.
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↑ PLAT TEGROND EN DOORSNEDE  AQUADUCT

↑ 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 / Afr it 18 Bolsward-OostCnossenlaan
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↑ PERSPECTIEF  VERLENGD AQUADUCT
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4. VERLENGD AQUADUCT 

KORTE BESCHRIJVING
Bij deze variant waarbij de Kruiswaterbrug wordt vervangen door een verlengd aqua-
duct. Deze extra lengte zorgt ervoor dat het gehele “eilandje” ondertunneld wordt tus-
sen het Kruiswater tot aan de Workemer trekweg. Hierdoor kan de oorspronkelijke 
routee van de Workumertrekweg behouuden worden en de loop van het Kruiswater 
herstelt worden. Aan weerszijden van het verlengde aquaduct behoudt de weg zijn loop 
op de huidige taluds. 

(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. Dit ef fect is groter dan bij een kor ter aquaduct. 

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

 + Perspectief voor de ontwikkeling van voorzieningen voor de versterking van 
Bolsward als watersportcentrum is aanzienlijk. 

 + Aan de zuidzijde van het eiland, daar waar de Workumer vaar t en de Snekervaar t 
bij elkaar komen, ontstaat ruimte voor een kwalitatief hoogwaardige recreatieve 
functie. Hier is eerder een poging gedaan voor de ontwikkeling van een stadsstrand. 

KNELPUNTEN
 − Doordat een groot deel van het tracé van de A7 aan de zuidzijde van Bolsward over 

het huidige talud blijf t lopen, blijven er wel aanvullende geluidsmaatregelen nodig.
 − Ten opzichte van de minimumvariant vergt de verlengde variant een ex tra investe-

ring. Gekeken moet worden of deze opweegt tegen de ex tra ontwikkelingsmogelijk-
heden die deze variant biedt.

-   Invoegen in tunnelbak
Om overige knelpunten op te sporen moet deze verkenning vergeleken worden met de 
technische studie van Arcadis die parallel aan deze verkenning loopt. Waarschijnlijk 
loopt deze variant hoog op in kosten doordat de invoeger moet worden verlaagd. ↑ SCHEMATISCHE PROFIELEN  AQUADUCT EN VERDIEPTE LIGGING
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↑ SITUATIE EN DOORSNEDE  VERLENGD AQUADUCT

↑ 0,10 NAP ↑ 7,00 NAP↑ 7,00 NAP↑ 6,00 NAP

N359 / Afrit 17 Bolsward KruiswaterbrugWorkumer trekweg
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↑ 3,50 NAP ↑ 5,60 NAP

Kloosterlaan / Afr it 18 Bolsward-OostCnossenlaan
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↑ PERSPECTIEF  AQUADUCT EN EEN VERDIEPTE LIGGING
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↑ SCHEMATISCHE PROFIELEN  VERDIEPTE LIGGING

5. AQUADUCT EN VERDIEPTE LIGGING

KORTE BESCHRIJVING
Deze oplossing gaat nog een stap verder en combineerd het verlengde aquduct met 
een verdiepte ligging. Het gehele “eilandje” wordt ondertunneld en wordt de weg tus-
sen de afslagen Bolsward en Bolsward-Oost verdiept aangelegd. Het profiel van de ca. 
4.5m diepe open tunnelbak is asymmetrisch; aan de stadszijde vormt deze een wand 
die een groot deel van de geluidshinder moet tegengaan en aan de zuidzijde worden 
groene taluds toegepast in aansluiting op het open landschap. Hiervoor moet het alig-
nement van de weg richting de stadszijde verplaatst worden.

De verdiepte ligging biedt mogelijkheden tot betere verbindingen over de A7. Zo kan 
men denken aan een extra uitvalsweg in het verlengde van de Nanne Reijnstraat die 
nieuwe ommetjes mogelijk maakt en wellicht zelfs aanzet tot een verbinding met 
de overzijde van de Snekervaart. Hier zou een nieuwe route vanuit het centrum van 
Bolsward kunnen aantakken op de Hollanderzet.

(RUIMTELIJK) RESULTAAT 
KWALITEITEN

 + 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. Dit ef fect is groter dan bij de andere oplossingen. 

 + Er zijn geen aanvullende geluidsmaatregelen nodig. 

KNELPUNTEN
 − Ten opzichte van de minimumvariant vergt de verlengde variant een ex tra inves-

tering. Gekeken moet worden of deze opweegt tegen de meerwaarde en de extra 
ontwikkelingsmogelijkheden die deze variant biedt.

 − Deze variant vraagt een reconstructie van de rijksweg over het gehele stuk tussen 
de afslagen Bolsward en Bolsward Oost. 

 − Deze variant vraagt om een technische verkenning van de beide aansluitingen. 
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↑ SITUATIE EN DOORSNEDE  VERDIEPTE LIGGING

↑ 4,10 NAP ↑ 7,00 NAP↑ 0,10 NAP

N359 / Afrit 17 Bolsward KruiswaterbrugWorkumer trekweg
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↑ 3,40 NAP↑ 7,00 NAP ↑ 0,10 NAP

Kloosterlaan / Afr it 18 Bolsward-OostCnossenlaan
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↑ PERSPECTIEF  ONDERTUNNELING
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6. ONDERTUNNELING

KORTE BESCHRIJVING
In deze variant wordt vrijwel het gehele stuk van de A7 tussen de afslagen Bolsward 
en Bolsward Oost ondertunneld. Door de rijksweg ondergronds te brengen worden alle 
barrieres weggenomen en ontstaat er op het maaiveld ruimte voor nieuwe ontwikke-
lingen. Doordat door ondertunneling zowel de geluidsoverlast wordt aangepakt  als de 
luchtkwaliteit wordt verbeterd ontstaan er nieuwe mogelijkheden tot ontwikkeling ten 
zuiden van de A7. Er ontstaat nu een reële mogelijkheid Bolsward uit te breiden in zui-
delijke richtingen zo een nog sterkere koppeling te zoeken met het buitengebied. 

Deze variant zouden we als maximumvariant kunnen bestempelen en vraagt net als de 
variant met de verdiepte ligging een reconstructie van de rijksweg over het gehele stuk 
tussen de afslagen Bolsward en Bolsward Oost.

(RUIMTELIJK) RESULTAAT 
KWALITEITEN

 + 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. Dit ef fect is groter dan bij de andere oplossingen. 

 + Er zijn geen aanvullende geluidsmaatregelen nodig. 
 + De geluidsoverlast wordt in deze variant tot het minimum teruggebracht. Zowel de 

overlast van de brug als het verkeer over de A7 wordt door de tunnel opgelost.

KNELPUNTEN
 − Ten opzichte van de minimumvariant vergt de verlengde variant een ex tra investe-

ring. Gekeken moet worden of deze opweegt tegen de ex tra ontwikkelingsmogelijk-
heden die deze variant biedt.

 − Deze variant vraagt een reconstructie van de rijksweg over het gehele stuk tussen 
de afslagen Bolsward en Bolsward Oost. 

 − Deze variant vraagt om een technische verkenning van de beide aansluitingen. 

↑ SCHEMATISCHE PROFIELEN  ONDERTUNNELING
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↑ SITUATIE EN DOORSNEDE  ONDERTUNNELING

↑ 0,10 NAP↑ 6,00 NAP ↑ 7,00 NAP

N359 / Afrit 17 Bolsward KruiswaterbrugWorkumer trekweg
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↑ 5,60 NAP↑ 7,00 NAP

Kloosterlaan / Afr it 18 Bolsward-OostCnossenlaan
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1. HUIDIGE SITUATIE

VERKEERSVEILIGHEID 

EN DOORSTROMING

VERKEER

GELUIDSOVERLAST

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

RECREATIEVE  FIETS-  EN 

WANDELROUTES

RECREATIEVOORZIENINGEN WONINGBOUW

3. AQUADUCT

5. AQUADUCT MET VERDIEPTE LIGGING

2. DE GELUIDSSANERINGSMAATREGELEN

4. VERLENGD AQUADUCT

6. ONDERTUNNELING

↑ TABEL OVERZICHT RUIMTELIJKE BEOORDELING SITUATIES KRUISWATERBRUG

WATERSPORTVOORZIENING 

VA ARVERBINDING



CONCLUSIE
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Het oplossen van de geluidsproblematiek in het kader van het Meerjarenprogramma 
Geluidsanering (MJPG) met de bijbehorende geluidswerende voorzieningen en het fixeren van 
de brug, laat een groot aantal knelpunten onopgelost en zou daarmee een gemiste 
kans zijn om een kwaliteitsslag te maken in de ruimtelijke ontwikkeling aan de zuidzijde 
van Bolsward.

Een aquaduct lost de gesignaleerde knelpunten op en biedt een aantal nieuwe kansen 
voor Bolsward. Het biedt kansen op verbetering van de leefbaarheid doordat geluid-
overlast grotendeels verdwijnt en het probleem van de verkeersveiligheid en door-
stroming verbeterd wordt. Een groot aantal obstakels wordt voor het vaarverkeer weg 
genomen en er ontstaan nieuwe recreatieve wandel- en fietsverbindingen, waardoor 
de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid voor toeristen en recreanten wordt vergroot. De 
oplossing van een aquaduct lijkt kansrijk omdat met relatief geringe investering (ten 
opzichte van ondertunneling) veel winst wordt bereikt. 

Daartoe dienen de in dit document geschetste oplossingen nader onderzocht te wor-
den op technische- en financiële haalbaarheid.

↑ REFERENTIES AQUADUCT EN EEN VERDIEPTE LIGGING IN HET FRIESE LANDSCHAP; HET HENDRIK BULTHUS AKWADUCT N356  EN DE TRAVERSE BIJ HARLINGEN N31




