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Op 14 desimber is de A7 tusken Snits en De Jouwer ôfsletten omdat 
de flier fan it akwadukt ûnder it Prinses Margrietkanaal nei boppe 
kaam is.1 De ferwachting is dat it probleem net op koarte termyn 
ferholpen wurde kin. Trochdat de Rykswei A7 troch it akwadukt op dit 
stuit net mear brûkt wurde kin, is it in stik drokker op de alternative 
omliedingsrûtes troch de doarpen hinne.2 
 
De Prinses Margriettunnel is yn 1977 iepene. By de bou wie der in 
iepen útgraving, dy’t drûchmeald waard mei djipûntwettering. It 
akwadukt bestiet út ferskillende stikken, wêrfan’t de djipste fundearre 
binne op foarspande trekpeallen.3 It liket derop dat it probleem yn de 
konstruksje fan dy fundearring sit en dat it probleem net ienfâldich op 
te lossen is. 
 

Fraach / fragen 
 
 

1. Hat it kolleezje, of Rykswettersteat, sicht op hoe lang ‘t de Rykswei 
A7 by Twellingea ticht wêze sil en op hokker termyn it ferkear 
aanst wer fia de Rykswei A7 tusken Snits en De Jouwer ride kin? 

 
2. Wat docht it kolleezje om yn oparbeidzjen mei de oare 

oanbelangjende oerheden der foar om te soargjen dat it 
reparearjen fan it akwadukt de heechste prioriteit kriget yn De 
Haach, ek yn ferbân mei de ferkearsfeiligens en oerlêst op de 
alternative omliedingsrûtes troch de doarpen dy’t no brûkt wurde? 
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