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NA 36 JAAR BEWEEGBAAR GEMAAKT

In 1969 is de Lauwerszee afgesloten. Achter de dijk ont-
stond nieuw land en een meer. Om dit gebied te ontsluiten 
werden nieuwe wegen aangelegd. Van Buitenpost naar 
Dokkumer Nieuwe Zijlen werd in 1971 een nieuwe weg 
aangelegd die later de Lauwersmeerweg is gaan heten. 
Bij Kollumer Oudzijl kruist deze weg de Zijlster Rijd, de 
vaarweg van Kollum naar het Dokkumer Grootdiep. Op 
deze plaats werd een brug gebouwd. Een vaste brug met 
een vrije doorvaarthoogte van 2,5 m werd voldoende 
geacht. Maar omdat Kollum de boot niet mocht missen 
als de recreatievaart in en rondom het Lauwersmeer zich 
gunstig zou ontwikkelen (groeien) zou de brug op termijn 
beweegbaar gemaakt moeten kunnen worden.
Er werd een beweegbare brug ontworpen, maar alleen het 
val met draaipunten werd op de onderbouw geplaatst. 
Jaren heeft de brug zo gelegen.
In de omgeving van de brug wordt aardgas gewonnen. 
Als er gas gewonnen wordt daalt de bodem en de brug 
zakt mee. De doorvaarthoogte wordt daarmee kleiner. Een 
ontwikkeling die de doelstellingen van het Friese Meren 
Project tegengaat. Dit project is de laatste jaren opgezet 
om het varen en verblijven op de Friese wateren te be-
vorderen. Een kleinere doorvaarthoogte kon niet worden 
geaccepteerd. Er zijn dan twee oplossingen mogelijk, de 
hele brug optillen of de brug beweegbaar maken. Voor 
dit laatste is gekozen. Het ontwerp uit 1970 is afgemaakt.

Beweegbaar maken van de brug te Kollumer Oudzijl
Opdrachtgever:  Provinsje Fryslân
Ontwerp, directie, 
en toezicht:      Wetterskip Fryslân
Aannemer:  Hillebrand B.V. te Middelburg
Onderaannemer elek-
trische installaties:  Moekotte Veendam B.V.
Bouwtijd: 8 maanden.

Boven: gezien vanaf het water 
Onder: gezien vanaf de weg

Het is interessant na te gaan in hoeverre het resultaat
van nu afwijkt van de plannen van toen.
Dat is het geval op twee punten. In de draaipijler is intertijd 
een kelder gemaakt voor het opstellen van een centrale 
elektromechanische aandrijving van waaruit de bewe-
gingswerken  in de hameistijlen aangedreven konden 
worden. Dat is nu niet meer gemaakt in plaats daarvan 
worden in elke hameistijl de rondselassen door opsteek 
planetaire motor reductoren aangedreven. Beide motoren 
worden door één frequentie omvormer gevoed.
In de kelder staan nu de elektrische voeding-  en scha-
kelkasten opgesteld. De brug wordt vanaf de sluis te 
Dokkumer Nieuwe Zijlen bediend. Dat kon men in 
1970 niet voorzien, maar misschien heeft men het wel 
voorvoeld want een bedieningshuisje is toen niet in het 
ontwerp opgenomen. Voor het overige lijkt de brug veel 
op de brug zoals die ooit bedoeld was.

Links: De brug over de Sylster Ryd te Kollumer Oudzijl in 
geopende stand


