HISTORISCH WATERVERBINDEND HEERENVEEN
Samenvatting van het voorstel van de werkplaats Historisch Waterverbindend Heerenveen:

BRUGGEN TERUG
Plaats de historische bruggen Hoofdbrug en Garstenbrug terug in het centrum van Heerenveen.
Korte beschrijving van het voorstel
In het verleden zijn de Hoofdbrug en Garstenbrug verwijderd en vervangen door een dam, het
centrum zou daardoor beter bereikbaar zijn voor alle verkeer. In de praktijk is gebleken dat het
centrum hiermee werd afgesloten voor boten en de sfeer rondom de vaarten naar een bedenkelijk
niveau is gezakt. Ons voorstel is om het centrum van Heerenveen weer goed bevaarbaar te maken en
watersporters de mogelijk tot aanmeren in het centrum te geven. Daarmee wordt het centrum
aantrekkelijker voor bezoekers en eigen inwoners.
Het voorstel bestaat uit het herplaatsen van de Hoofdbrug en Garstenbrug, het verlagen van de
kades bij het water en het realiseren van aanlegmogelijkheden voor kleine en middelgrote boten.
Het nieuwe vaargebied in het centrum loopt dan door langs de Nieuweburen en Heideburen. Bij de
uit te voeren werkzaamheden zal tevens meer “groen” moeten worden gerealiseerd.
Bijdrage aan het centrum van Heerenveen
Door de levendigheid op het water terug te brengen wordt het centrum aantrekkelijker voor alle
bezoekers. Op het water is altijd wat te zien en langs de kades zullen gezellige terrassen en zitjes
ontstaan. Tevens biedt het water de mogelijkheid tot het organiseren van festiviteiten. Meer
bezoekers en eigen inwoners zullen het centrum gaan bezoeken, elkaar ontmoeten, gezelligheid
vinden en trots zijn op Heerenveen. De aantrekkelijkheid voor investeerders en middenstand zal
aanzienlijk toenemen.
Inschatting van de kosten
De kosten voor het terugplaatsen van de bruggen bedraagt, voor aankoop en plaatsen, circa 3
miljoen Euro.
Andere consequenties aan het voorstel.
Bij de realisatie van de bruggen en gedeeltelijke herbestemming van de oevers zal gekeken moeten
worden naar de vervoersstromen in het centrum en de behoeftes voor o.a. bevoorrading van winkels
en horeca.
Wat vindt de rest van Heerenveen
De werkplaats verwacht een groot draagvlak voor het voorstel gezien het aantal deelnemers aan
onze werkplaats, de overeenkomende plannen bij andere werkplaatsen en de vergevorderde
plannen van de gemeente voor aanpassing van de kades.
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HISTORISCH WATERVERBINDEND HEERENVEEN
Beslispunten voor de Burgerraad
Er is synergie tussen onze voorstellen en die van andere werkplaatsen, we sluiten ons aan bij de
besluiten van de werkplaatsen “verbinden”, “ontmoeten” en “groen” voor het realiseren van
aanlegplaatsen, verlagen van kades en uitbreiding van groenvoorziening.
Wij houden dan 1 beslispunt over voor de burgerraad:

Het herplaatsen van de Hoofdbrug en Garstenbrug in het centrum van Heerenveen
Concrete acties
Wanneer dit besluit door de burgerraad wordt aangenomen zullen plannen voor realisatie op korte
termijn aan de gemeenteraad moeten worden aangeboden. In de planning moet rekening gehouden
worden met uit te voeren kade onderhoud en beslissingen van andere werkplaatsen. De werkplaats
Historisch Waterverbindend Heerenveen zal graag betrokken blijven bij het uitwerken van de
plannen en de realisatie daarvan.

Figuur 1 oude Hoofdbrug

Figuur 2 oude Garstenbrug
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