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Geachte leden van de raad, 
 
De afgelopen periode hebben er inspecties plaatsgevonden van een aantal bruggen in het 
versterkingsgebied van onze gemeente. Hieruit is naar voren gekomen dat de kwaliteit van een 2-
tal bruggen dusdanig slecht is dat deze moeten worden afgesloten. Het betreft hier de brug 
Koopmanslaan in Tjuchem en de monumentale brug te Slochterhaven, aan de Noorderweg in 
Slochteren. Hieronder leest u hoe wij tot dit besluit zijn gekomen. 

Situatie 
De constructie van de brug Koopmanslaan is van een dusdanige kwaliteit dat deze wordt afgesloten 
voor alle verkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton. Inmiddels zijn de omwonenden mondeling en middels 
een brief op de hoogte gebracht. Daarnaast hebben wij hierover contact gehad met de 
hulpverleningsdiensten. Op korte termijn wordt er een tijdelijke omleidingsroute gemaakt van 
rijplaten tot het moment dat er een definitieve route is gerealiseerd. Om deze tijdelijke route te 
kunnen realiseren zullen er een aantal bomen worden gekapt. Hierover zijn de omwonenden 
geïnformeerd. 
Door middel van bebording zal de gewijzigde verkeerssituatie worden aangegeven. Samen met de 
aanwonenden van de brug gaan wij op zoek naar een permanente oplossing.   

De monumentale brug Slochterhaven waar alleen bestemmingsverkeer gebruik van zou mogen 
maken dient op korte termijn te worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hiervoor willen 
wij de omwonenden en de hulpverleningsdiensten vooraf informeren. Als omleidingsroute wordt 
onderzocht of het voormalig opslagterrein in de nabijheid van de brug gebruikt kan worden als 
omleidingsroute voor het bestemmingsverkeer. De afstand voor het omrijden bedraagt circa 300 
meter.  
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Inspectie 
Door een extern bureau heeft een inspectie plaatsgevonden van de bruggen in het 
versterkingsgebied. Uit deze inspectie is de slechte onderhoudskwaliteit van bovengenoemde 
bruggen gebleken. De kwaliteit van de overige bruggen die zijn geïnspecteerd is redelijk. Bij deze 
bruggen brengen wij in beeld wat de onderhoudskosten zullen bedragen om deze bruggen weer op 
het niveau goed te krijgen. Voor de bruggen die niet in het versterkingsgebied liggen hebben wij 
ook in beeld gebracht wat de kwaliteit van de verschillende bruggen is. Ook hier geldt dat de 
kwaliteit van een aantal bruggen onvoldoende is. Ook hier brengen we de onderhoudskosten in 
beeld om de bruggen op het niveau goed te krijgen.  

Financiën 
Aan de hand van de uitgevoerde inspecties zullen we de kosten in beeld brengen van de 
maatregelen die moeten worden getroffen. In de Voorjaarsnota 2021 zullen wij daarover bij uw 
raad terugkomen. 

Actueel onderhoud 
Behalve het geconstateerde achterstallig onderhoud van een deel van de bruggen zijn wij ook bezig 
met het uitvoeren van onderhoud aan een aantal bruggen. Onder andere de Meerwegbrug in 
Meerwijck te Kropswolde wordt op korte termijn onderhoud aan gepleegd. Daarnaast vindt er 
onderhoud plaats aan voetgangersbruggen in de Heemtuin te Muntendam en aan een aantal 
fietsbruggen zodat tijdig voor het fietsseizoen ook deze bruggen goed toegankelijk zijn. 
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