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Gerrit Krolbrug



Introductie GK brug comité

Bestaat uit vertegenwoordigers van de Bewonersorganisatie De Hunze/Van 
Starkenborgh, Bewoners Organisatie Beijum en de Korrewegwijk.

Wordt gesteund door 9 andere Bewonersorganisaties, de Fietsersbond en de 
Vereniging Bedrijven Noord-Oost. In totaal ongeveer 45.000 inwoners.

Doelstelling: 

“een veilige en comfortabele verbinding voor de ongeveer 15.000 fietsers, en het 
andere verkeer, die dagelijks gebruik maken van deze brug”.

“dat de breed gesteunde “Bewonersvariant” wordt uitgewerkt in de 
Planuitwerking MIRT, naast de beide andere varianten, om tot een optimaal en 
gedragen besluit voor de nieuwe Gerrit Krolbrug te kunnen komen”.



Vervanging GK brug omdat: 

Brug is aan einde levensduur.

Brug voldoet niet aan de functionele eisen 
die gesteld worden aan de hoofdvaarweg 
Lemmer-Delfzijl. 
Klasse Va: groot Rijnschip, lengte 110 meter, 
breedte 11,40 meter, diepgang 3 meter en 
laadvermogen 2750 ton). 



Besluitvorming

Rijk Gemeente Provincie

Vaarweg Wegen/fietspaden --------------

MIRT budget Budget ? RSP budget?

Minister College B&W College GS

Tweede Kamer Gemeenteraad Provinciale Staten

Richtlijnen Vaarwegen
Verkeersplan NO
Richtlijnen CROW

OV-belang



Miskleun op komst 😮

• 4,5 - 5,7 m doorvaarthoogte

• Erftoegangsweg (definitie: ligt in een gebied met functie 

verblijven; menging alle soorten verkeer fietsers, auto’s vrachtverkeer; 30 
km/uur)

• Barrière in de stad

• Rekening bij de gemeente (BO-MIRT 2018: regio financiert 

de toeleidende infrastructuur)

• 9 oktober 2020: besluit stuurgroep



Terug naar 2016

• Voorkeursvariant

• Raadsbesluit: 
– 4 m doorvaarthoogte

– Gebiedsontsluitingsweg

– Gescheiden rijbanen 
(’conflictvrij’)

– No-regret: alle opties 
openhouden



Uitvoering provincie 2016-2018

• Project gestrand (€ 21,3 mln)

• ‘Niet maakbaar’

• Wobverzoek: waarom?

– Resultaat: 

– een memo van één A4 

– memo zie volgende dia





Doorstart RWS en gemeente

• Brief B&W 22 mei 2019 (75784-2019)

– Voorkeursvariant niet maakbaar

– Afschalen gebiedsontsluitingsweg naar 
smalle erftoegangsweg

Overige wijzigingen:

– Beheer vaarweg van de provincie overgedragen aan RWS

– Projectmanagement vervanging GK brug overgedragen van provincie 
aan RWS



Twee hoge varianten

• Uitgangspunten raadsbesluit verlaten

– Wie heeft dit besloten?

– RWS hanteert eigen richtlijnen en uitgangspunten

– Zoals: doorvaarthoogte 4,5 of 5,7 m

– Gemeente heeft zeker wat te zeggen

– Wegen en toeleiding

• Belangen gebruikers en omwonenden?



Breedte

Belangen bewoners:

• Veiligheid

• Dus gescheiden

• Voorlopig: brede brug 
wel maakbaar

• Alle opties open

• Mobiliteitsvisie

Brede = veilige bewonersvariant



Hoogte

• Barrières in de stad (ongewenst)

• Brugopeningen identiek (2,3 en 4,5 meter)

• Hellingen (comfort)

• Motie ‘Praten als Brugman’



Barrière en hellingen (1)
Bewonersvariant Doorvaart 4,5 meter

Doorvaart 5,7 meter



Barrière en hellingen (2)

Brug 4,5 meter, weghelling 2,5%



Barrière en hellingen (2)

Brug 4,5 meter, weghelling 2,5%



Barrière en hellingen (3)



Barrière en hellingen (3)

Brug 5,7 meter, weghelling 2,5%



‘De Bewonersvariant’

• Niet hoger dan nodig

• Breed genoeg 



Waarom de Bewonersvariant

• Aanpak verkeersonveiligheid

• Geen hogere hellingen en taluds dan noodzakelijk

• Geen verschil in openingstijden voor de scheepvaart

• Geen blokkades voor:

– Mobiliteitsvisie

– Hunzevisie

– Korreweg fietsstraat

– Ulgersmaweg

• Geen extra financiële middelen nodig

• Minder hinder tijdens bouw nieuwe brug



Uitwerking Royal Haskoning DHV

• Niet geluisterd

• Zaken in de mond gelegd

• En:



Uitwerking Royal Haskoning DHV

• Opschuiven Van Starkenborghkanaal met 10 m 
– huh?

• Nodig?



Uitwerking Royal Haskoning DHV

• Randvoorwaarden en uitgangspunten niet 
door raad vastgesteld

• Vaarwegrichtlijnen als eis meegenomen

• Hellingen verstopt in rapport 

• CROW niet gevolgd

• Financieel niet onderbouwd met open eind

• Lefierflat als voldongen feit

• Gasleidingen noordzijde niet opgenomen



Onze inzet

• Raad, pak je rol!

• Bewonersvariant volwaardig onderzoeken

• Keuze maken met alle informatie

• Belangen van gebruikers en omwonenden 
betrekken

• Financiële consequenties

• Echte participatie

• Integrale besluitvorming gebieds- en
mobiliteitsvisie GK brug en Groningen-Oost



Stuurgroep 9 oktober 2020:
beslissing over verdere uitwerking

• Geen inzicht in voorstel voor stuurgroep

• Hoge brug? Dan niets meer te kiezen

• Draconische gevolgen voor gebruikers, 
omwonenden, scholen

• Geen aansluiting mobiliteitsvisie

• Geen aansluiting fietsstraat

• Geen aansluiting Hunzevisie

• Geen gebiedsvisie



Dank voor uw aandacht!

• Dehunzevanstarkenborgh.nl

• Beijum.org

• Korrewegwijk.nl

• @Bewonersorg_BHS



Brugopeningen versus doorvaarthoogte

Het is een misverstand dat een nieuwe brug met een doorvaarthoogte van 4 meter veel minder 

vaak gesloten zou moeten voor het kruisend verkeer, met name voor de ongeveer 15.000 

fietsers, dan een nieuwe lage brug op de huidige hoogte.

Informatie over de brugopeningen over de periode 13 november 2019  t.e.m. januari 2020.

Brug Dorkwerd (doorvaarthoogte 4,5 meter): 2049 keer geopend, totale tijdsduur: 170:25:34 uur. 

Dit is per opening gemiddeld 0,083 uur, oftewel 4,98 minuten.

Gerrit Krolbrug: 2097 keer geopend, totale tijdsduur 266:59:12 uur. 

Dit is per opening gemiddeld 0,127 uur, oftewel 7,62 minuten.

Een nieuwe brug op een doorvaarthoogte van 4 meter of 4,50 meter leidt dus niet tot minder 

brugopeningen.

De hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl wordt geschikt gemaakt voor klasse Va schepen. De reden is 

niet dat de hoeveelheid schepen gaat toenemen, dit aantal is al jaren stabiel, maar dat de grootte

van de schepen toeneemt.   



Bestaande toestand



Brugdikte 4,5 m



Brugdikte 5,7 m



Idee Circulatie Bewonersvariant
(door verkeerskundigen verder uit te werken)



Brugbreedtes


