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Renovaasje 
Sânsleatbrêge Terherne

Nijsbrief

De provincie Fryslân renoveert momenteel de Sânsleat- 
brêge in Terherne. We maken de brug klaar voor een  
veilig gebruik in de toekomst. In deze nieuwsbrief  
brengen we u graag op de hoogte van de voortgang.

In uitvoering
Op dit moment ligt de originele brug in de werkplaats  
van aannemer Solidd in Sumar. Hier wordt de laatste hand  
gelegd aan de staalconstructie, zoals het stralen, verstevi-
gen en opnieuw conserveren van de brug. De eerste  
onderdelen hiervan worden op 18 november terug  
geplaatst. Op de bruglocatie zelf is de afgelopen weken 
gewerkt aan de nieuwe elektrotechnische installatie.  
Zie de foto’s voor een impressie.

Verdere planning
De komende weken vinden veel werkzaamheden plaats.  
We informeren u graag over wat dit voor de situatie ter 
plaatse in Terherne betekent. Op de volgende pagina van 
deze nieuwsbrief vindt u een gespecificeerd overzicht. 
Hierin zijn de verkeersmaatregelen voor het weg- en  
vaarverkeer weergegeven.

Openbaar vervoer
Meer informatie over het openbaar vervoer (buslijn 95) tij-
dens de werkzaamheden vindt u op www.arriva.nl/halte

Onderdelen van de aandrijving

De verstevigde en geconserveerde hameistijl



 Week 46
Wegverkeer
•  Autoverkeer: de brug is gestremd vanaf donderdag  

17 november 19.00 uur. Het verkeer rijdt via de  
omleidingsroute. 

•  Fietsers en voetgangers: de brug is gestremd van  
donderdag 17 november vanaf 24.00 uur tot en met 
zondag 20 november. Er kan gebruik worden gemaakt 
van de veerpont (tussen de Tichtset en Jachthaven 
Oksewiel). De vaartijden zijn als volgt: 
o Vrijdag 18 november van 06.30 tot 22.00 uur. 
o Zaterdag 19 november van 08.00 tot 22.00 uur. 
o Zondag 20 november van 08.00 tot 22.00 uur.

Vaarverkeer
•  Beroepsvaart: het reguliere openingsregime van  

de noodbrug wordt gehandhaafd van maandag  
14 november tot en met donderdag 17 november  
(‘s ochtends vroeg op doordeweekse dagen).

•  Recreatievaart: volledige stremming vanaf vrijdag  
17 november 19.00 uur tot maandag 21 november 
05.00 uur.

 Week 47
Wegverkeer
•  Autoverkeer: de hele week is de brug gestremd.  

Het verkeer rijdt via de omleidingsroute.
•  Fietsers en voetgangers: tussen maandag 05:00 uur  

en vrijdag 18:00 uur is de noodbrug beschikbaar.  
Let hierbij op de reguliere openingstijden van  
de noodbrug.

•  Fietsers en voetgangers: de brug is gestremd vanaf  
vrijdagavond 25 november tot en met zondag 27  
november. Er kan gebruik worden gemaakt van de 
veerpont (tussen de Tichtset en Jachthaven Oksewiel). 
De vaartijden zijn als volgt: 
o Vrijdag 25 november van 18.00 tot 22.00 uur. 
o Zaterdag 26 november van 08.00 tot 22.00 uur. 
o Zondag 27 november van 08.00 tot 22.00 uur.

Vaarverkeer
•  Beroepsvaart: het reguliere openingsregime van de 

noodbrug wordt gehandhaafd (‘s ochtends vroeg  
op doordeweekse dagen).

•  Recreatievaart: doorvaart mogelijk onder de aanbrug-
gen: vanaf maandag 21 november 05.00 uur tot  
vrijdag 25 november 19.00 uur.

•  Recreatievaart: volledige stremming vanaf vrijdag  
25 november 19.00 uur tot maandag 28 november 
05.00 uur.

 Week 48
Wegverkeer
•  Autoverkeer: de brug is de hele week gestremd.  

Het verkeer rijdt via de omleidingsroute.
•  Fietsers en voetgangers: passeren over een daarvoor 

ingerichte strook op de brug.

Vaarverkeer
• Beroepsvaart: de brug is gestremd.
•  Recreatievaart: doorvaart mogelijk onder de aanbrug-

gen: vanaf maandag 28 november 05.00 uur.

 Week 49
Wegverkeer
•  Autoverkeer: de brug is de hele week gestremd.  

Het verkeer rijdt via de omleidingsroute.
•  Fietsers en voetgangers: passeren over een daarvoor 

ingerichte strook op de brug.

Vaarverkeer
• Beroepsvaart: de brug is gestremd.
•  Recreatievaart: doorvaart mogelijk onder de  

aanbruggen: de hele week.

 Week 50
Wegverkeer
•  Autoverkeer: de brug is de hele week gestremd.  

Het verkeer rijdt via de omleidingsroute.
•  Fietsers en voetgangers: passeren over een daarvoor 

ingerichte strook op de brug. Als gevolg van het  
inregelen en testen van de brug kunnen er wacht- 
tijden ontstaan. I.v.m. doorvaart van beroepsvaart is  
de brug niet beschikbaar tussen ca. 6:00-6:30 uur en 
ca. 15:30-16:00 uur.

Vaarverkeer
•  Brug wordt twee keer per dag geopend volgens  

de bloktijden, die worden gecommuniceerd via  
het scheepvaartbericht.

•  Recreatievaart: doorvaart mogelijk onder de aanbrug-
gen: de hele week.

 Week 51
Onder voorbehoud: de Sânsleatbrêge kan vanaf  
19 december 05.00 uur weer gebruikt worden door  
weg- en vaarverkeer. 

Meer informatie kunt u vinden op de projectpagina: www.fryslan.frl/sansleatbrege. Vragen of opmerkingen? 

Neem dan contact op met projectleider Edo Feenstra: 058 - 292 59 25 (KCC) of via provincie@fryslan.frl. 


