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Liefdesverklaringen

Mooier dan
de Waterpoort
Wat is ‘It moaiste fan Fryslân’? Iedereen mag
daarover tot 18 mei zijn voorkeur uitspreken op
www.itmoaistefan.frl. Leuker dan lukraak stemmen
op eigen huis, wijk, dorp of stad is echt even
nadenken over wat waarde voor Fryslân heeft, en
waarom. Douwe Tiesma, geboren Sneker, kiest niet
voor de Waterpoort maar voor de houten bruggen.
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Krúsrak en Duvelsrak:
prachtige namen voor prachtige bruggen. ,,It leit sa moai
de ferbining mei it wetter en
dat past sa moai by Snits”,
zegt Douwe Tiesma (70). En
de vorm van de bruggen
verwijst er ook naar: het zijn
net zeilen. Al jaren woont hij
in Heerenveen en altijd was
het de bedoeling geweest om
‘later’ terug naar Sneek te
gaan, waar zijn wieg stond en
waar hij de eerste vijfentwintig jaar van zijn leven woonde. ,,Mar as ik der no bin seit
gjinien mear ‘hoi Douwe’.
Dat falt ôf. Ik bin sa stadichoan hjir woartele rekke.”
Maar sinds de houten bruggen zich uitstrekken over de
rondweg, is hij toch echt
trots op zijn geboortestad.
,,Wy hawwe hjir in moai
stadion en in moaie iisbaan,
mar ah, dy brêgen...”, daar
kan niets tegenop.

De Waterpoort is natuurlijk ook een schoonheid van
een gebouw, maar toch.
Zwolle of Amersfoort hebben
gelijksoortige monumenten.
Die bruggen daarentegen:
,,dy binne unyk. En sá ymponearend. Neat is rjocht en it
is allegear hout. Fantastysk!”
Van de ontwerptechnische
achtergrond weet Douwe
Tiesma niets, behalve dat
alles van hout is. En dat is zo:
het wegdek is beton maar de
hele overkapping is niets dan
hout. De twee architectenbureaus die de bruggen ontwierpen - Onix (Groningen) en
Achterbosch Zantman (Leeuwarden) - deden stevig onderzoek naar hoe ze dit ingewikkelde hoogstandje voor elkaar zouden krijgen. Hardhout zou de brug te zwaar
maken; de oplossing lag in
het chemisch verduurzamen
van zachthout. Acetyleren
heet dat in jargon. Een tweede trefwoord is torderen: het
gelijktijdig buigen én draaien
van de houten spanten (die
zijn opgebouwd uit verlijmde
onderdelen).

De architecten vinden zelf
de vorm van de bruggen
meer verwijzen naar stolpboerderijen dan naar zeilen,
maar de houten spanten
verwijzen dan wel weer naar
de botenbouw. De uit twee
delen bestaande en elkaar op
de top rakende vakwerkconstructie is twintig meter hoog
en heeft een overspanning
van 35 meter. Het lichtgebeitste accoyahout is naar schatting tachtig jaar onderhoutsvrij. Allemaal details die voor
Tiesma niet zo relevant zijn.
Als mensen maar kíjken.
Altijd als hij op vakantie bij
zijn zus op Texel is, wijst hij
reizigers die van het eiland
naar het noordoosten moeten
dat ze góéd moeten opletten
op de rondweg om Sneek.
Van mensen uit Sneek hoort
hij wel dat het voor fietsers
nog een hele klim is om de
brug te ‘nemen’, maar zelf
kent hij de brug alleen van
een ritje eronderdoor. En dat
is hem mooi genoeg. ,,Machtich. Ik ha suver oanstriid om
wat suniger oan te riden.”

