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De gemeente Opsterland liet omwonenden mede het pro-
gramma van eisen voor een ophaalbrug over de Opster-
landse Compagnonsvaart bepalen. Ook in de keuze voor 
het uiteindelijke ontwerp kregen bewoners inspraak. Eind 
2009 zal het brugontwerp van ipv Delft gereed zijn.
Meestal vindt inspraak plaats als een ontwerp eenmaal 
op tafel ligt. De gemeente Opsterland besloot het an-
ders te doen en vormde nog vóór de eerste schets op 
papier stond een werkgroep met omwonenden. De 
werkgroep, waarin vertegenwoordigers van Plaatselijk 
Belang Gorredijk, de gemeente en omwonenden zaten, 
stelde het architectonisch en technische programma van 
eisen (PvE) op voor de nieuwe brug. Hierbij kregen ze 
begeleiding van stedenbouwkundigen en ingenieurs. 
Vervolgens maakten vier architectenbureaus op uitnodi-
ging van de gemeente een ontwerp voor de beweegba-
re brug, op basis van het PvE. De voorwaarden waaraan 
het ontwerp moest voldoen waren duidelijk: de brug 
moest in het landschap passen, rekening houden met 
het verleden, in het natuurlijk beeld van de vaart passen 
en een transparante, ranke bovenbouw hebben. 

Uiteindelijk koos de werkgroep het gezamenlijk ont-
werp van ipv Delft en DHV als winnaar. Dit ontwerp 
doet sterk denken aan een lawei, een hoge paal met 
horizontale priem die ten tijde van de turfwinning ge-
bruikt werd als klok. Als de emmer die aan de priem hing 
omhoog gehesen was, wisten veenarbeiders dat ze aan 
het werk moesten, terwijl een naar beneden gerichte 
lawei hen vertelde dat het werk er opzat. Behalve naar 
de historie van het gebied, verwijst de brug ook naar 
zijn natuurlijke omgeving. Het hekwerk bestaat uit een 
groot aantal strips die zo zijn geplaatst dat het geheel 
lijkt op een rietkraag. 
De ophaalbrug wordt naar verwachting eind 2009 
geplaatst op de nieuwe ontsluitingsweg voor het toe-
komstige uitbreidingsplan Loevestein in Gorredijk, een 
van de plaatsen die deel uitmaken van de gemeente 
Opsterland. De Opsterlandse Compagnonsvaart is 
populair bij de pleziervaart, jaarlijks zullen zo’n twee-
duizend boten de nieuwe ophaalbrug passeren.    
Meer informatie: ipv Delft, Maurits Lopes Cardozo, 
telefoon 015 7502577.


