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‘Haak is mijlpaal, maar we zijn er nog niet’
Na twintig jaar dromen, steggelen en
bouwen rijdt er vandaag snelverkeer
over de Haak om Leeuwarden. Maar in
de stad zélf wacht nog veel werk, waar-
schuwt topambtenaar Durk Bergsma.

H
GER BOSKLOPPER EN
WILLEM BOSMA

Hij zegt het met enige na-
druk: autobestuurders
moeten na de openstel-
ling van de Haak niet den-

ken dat het verkeer altijd en overal
vlot zal doorrijden. ,,Dat is een mis-
vatting. We maken ons daar wel wat
zorgen om.’’

De Leeuwarder verkeersambte-
naar Durk Bergsma vervult al jaren,
met onder anderen Sieds Hoitinga
van de provincie, een centrale rol in
de organisatie rond ‘Vrij Baan’. On-
der deze verzamelnaam is in 2011 be-
gonnen met de uitvoering van een
megaprogramma aan werkzaamhe-
den in en rond de stad.

Betere bereikbaarheid is het voor-
naamste doel. Kosten: 750 miljoen
euro, grotendeels gedragen door het
Rijk. Veel aandacht gaat uit naar de
Haak (257,2 miljoen euro), de 11 kilo-
meter lange nieuwe weg ten zuid-
westen van de stad met onder ande-
re een aquaduct en spooronderdoor-
gangen. Vanaf deze weg voeren nieu-
we invalsroutes naar de binnenstad.

Vandaag worden opengesteld de
Haak en het eerste deel van de weste-
lijke invalsweg (1,5 kilometer; 63 mil-
joen euro). Eerder was de heringe-
richte Overijsselselaan (langs Gou-
tum) al in gebruik genomen.

Doorgaand verkeer rond Leeuwar-
den zal gaan als een tierelier, voor-
spelt Bergsma. ,,Maar 90 procent
van de auto’s gaat de stad in. En daar
zijn de wegen nog niet op orde.’’

Bergsma somt op: het aquaduct in
de Drachtsterweg (2016), de herin-
richting van de Julianalaan, het Eu-
ropaplein en de Valeriusstraat (2015-
2017). Gereedkoming van het tweede
deel van de westelijke invalsweg laat
zich lastig voorspellen. De gemeente
is nog bezig met grondonteigening.

De Haak, die naar rijksmaatstaven
een non-probleem moest oplossen,
bungelde ambtelijk en politiek lang
aan een dunne draad. Pas in 2010
ging de kurk van de fles. Verkeersmi-
nister Camiel Eurlings maakte be-
kend dat hij de laatste aanval van
rijksrekenmeesters had afgeslagen.

Afstel was niet meer mogelijk,
zelfs ,,nadrukkelijk niet’’ wegens
,,voortschrijdend inzicht of veran-
derde politieke inzichten’’. Dat de
groei van het autoverkeer sindsdien
nagenoeg is opgedroogd, kon dus
niet meer deren.

Bezwaar tegen de impact op wei-
devogels was al door de Raad van
State verworpen. Eurlings en de pro-
vincie beloofden volledige compen-
satie. Of die compensatie inmiddels
ook echt geboden is? De vraag van
GrienLinks ligt nog ter beantwoor-
ding op het Provinsjehûs.

‘Historische fout rechtgezet’
SINT ANNAPAROCHIE De PvdA-
wethouders Ap Timmermans,
Peter den Oudsten en Marga
Waanders legden de basis voor de
Haak. CDA-wethouder Gerrit Krol
(Verkeer, Financiën), tegenwoor-
dig burgemeester op het Bildt, was
tussen 2006 en 2010 annex met
het binnenhalen van het geld.
Leeuwarden draagt aan de investe-
ring – 750 miljoen euro voor de
Haak en bijkomende werken;
vooral betaald door het Rijk – 26
miljoen euro bij. Krol, fijntjes:
,,Dat heeft Leeuwarden keurig
gedaan.’’ Krol herinnert zich dis-
cussies met het provinciebestuur
over de kostenverdeling. ,,Span-
nend overleg met gedeputeerde
Piet Adema (ChristenUnie). We

vertelden elkaar eerst altijd een
mop. Ik zal niet zeggen van welk
type. En daarna gingen we aan het
werk.’’ Het was toenmalig minis-
ter-president Jan Peter Balkenende
(CDA) die de finale toezegging
deed. In verkiezingstijd. Ingesto-
ken door zijn Leeuwarder partijge-
noten? Krol: ,,Je weet hoe zoiets
gaat.’’ De nieuwe vierbaanswegen
bieden Leeuwarden een belangrijk
vestigingsargument, vindt Krol.
De route Amsterdam - Leeuwar-
den - Groningen concurreert met
Sneek - Joure - Heerenveen. Krol:
,,Heerenveen heeft hiervan gepro-
fiteerd. Het is hen van harte ge-
gund. Maar je zou kunnen zeggen
dat een historische vergissing
wordt recht getrokken.’’

‘Ik ga hem wel gebruiken’
RITSUMASYL Vruchteloos sloegen
de bewoners van het streekje
Ritsumasyl vlak na de eeuwwisse-
ling bij het gemeentebestuur op
de ketel om de Haak zo ver moge-
lijk van hun nederzetting vandaan
te krijgen. Jan Willem de Koning
stond vooraan. ,,We vonden dat de
weg, als hij er al moest komen,
over het bestaande N31-tracé bij
Deinum moest lopen. En dan het
liefst laag in het land.’’

Hoewel de Haak-dorpen zich als
eenheid wilden presenteren drong
eigenbelang zich al snel op de
voorgrond. Deinum won het pleit,
vertelt De Koning. De autoweg
blijft er ver van. ,, Zij zaten met dat
verschrikkelijke talud van de pro-
vinciale brug, stijf naast het dorp.

Die wordt nu weggewerkt.’’
De Koning vindt de Haak het

ergst voor de woonschepelingen
in het Sylsterrak. ,,Hij zal daar op
nog geen 400 meter afstand wel
lawaai geven.’’ Sommige dingen
worden dankzij de Haak beter,
vindt hij. ,,De schande van die rare
loopbrug over de A32 naar Mar-
sum is nu vervangen door een
prettige tunnel.’’

Ook de promotie van de witte
verkeersbrug in de Hegedyk tot
fietsbrug kan De Koning bekoren.
,,Het zal ons verlossen van de
enorme landbouwwerktuigen die
bij zonsopkomst langs denderen.’’
Het eindoordeel: ,,De Haak hier-
langs blijft jammer. Maar ik ga
hem wel zonder wrok gebruiken.’’

‘Iepen romte is ferpest’
BEERS Hij hoorde bij de bezwaar-
makers van het eerste uur: Jo-
chum Rijpma. De eigenaar van
boerencamping Swetteblom aan
de Zwette bij Beers, 7 kilometer
ten zuidwesten van Leeuwarden,
herinnert zich hoe hij al in 1998
bij de toenmalige Leeuwarder
wethouder Peter den Oudsten op
de kamer zat. ,,It wie noch lang
net sa fier, alles koe noch feroarje.
Nou, alle wethâlders út dy tiid
hawwe de Heak moai op harren cv
setten en ha carrière makke: Mar-
ga Waanders nei Dokkum, Gerrit
Krol op ’t Bildt en Den Oudsten
sels sit no yn Grins.’’ Rijpma liep
mee in demonstraties en schreef
ingezonden stukken. Het hielp
niet. De weg kwam er, zij het niet

op 300 maar op 700 tot 800 meter
afstand. ,,Noch tichterby hie echt
dramatysk west.’’ Sinds een paar
weken brandt er verlichting langs
de weg. ,,Krekt krystferljochting.
Ik hoech yn de keamer it ljocht
hast net mear op te dwaan.’’ Rijp-
ma bepleitte een groene begren-
zing van bomen en struiken langs
de weg. Tevergeefs. ,,De natoer hat
gjin machtige lobbbyfreonen en
gûlt’’, schreef hij ooit. Verkeers-
problemen rond Leeuwarden? In
de Randstad zouden ze er om
lachen. ,,Ljouwert op ’e kaart set-
te, dêr gong it om. De iepen romte
fan dit gebiet is ferpest. Dat docht
my it meast sear. Ik ha der alles
tsjin dien. It hat net holpen. Mar
ik lis der net wekker fan.’’

‘Lege briefjes inleveren’
WIRDUM Twintig jaar woonde de
familie Verbeek met plezier aan de
Brédyk bij Wirdum. In 2012 is zij
verhuisd. De zeven huizen van de
’Kip- en Kinderbuurt’ zijn ge-
sloopt.

De vlakbij gelegen kruising
Werpsterhoek is veranderd in een
spaghetti van wegen. ,,Zo was het
van hogerhand geregeld. Wij kon-
den alleen maar lege briefjes inle-
veren’’, zegt Annie Verbeek over
het kansloze protest.

De familie woonde in een voor-
malige arbeiderswoning, die ze
zelf had opgeknapt. De beide
dochters zijn er geboren. ,,Vooral
zij vinden het jammer dat er niets
meer staat.’’ Zelf is Verbeek er na
de sloop nog een paar keer langs

gefietst. ,,Een stukje verwerking.’’
De ’Kip- en Kinderbuurt’ lag ten

westen van de weg Leeuwarden –
Heerenveen. In de naaste omge-
ving woonde amper iemand. Wir-
dum is aan de andere kant van de
weg, een paar kilometer verder.

Het nieuwe huis moest worden
opgeknapt, terwijl tegelijk de
showroom van het eigen zonwe-
ringbedrijf verhuisde. ,,Dat was
hectisch.’’

De woning staat dichtbij de
nieuwe aansluiting van Wirdum
op de snelweg. ,,Zo kregen we
twee keer te maken met de ’Haak’.
De aannemers hebben hier netjes
gewerkt. Ze hielden ons altijd op
de hoogte. Zij verdienen een
pluim.’’

Gerrit Krol: betere bereikbaarheid verbetert positie Leeuwarden.
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Deelnemers verzamelen zich in 2004 in Jellum voor een protestwan-
deling tegen de Haak; vooraan Jochum Rijpma. FOTO LC/NIELS WESTRA

De Kip- en Kinderbuurt, nog ongeschonden, in 2009.
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