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Inhoudsopgave

Plangebied

Inleiding

De verdediging van het Noorden was een gezamenlijk aangelegenheid. Ook in het Drentse
Noordenveld en het Overijsselse Steenwijkerland liggen Friese Waterlinie-schansen en
samenhangende ontwikkelkansen. Aan de
Groningse kant sluit de Waterlinie aan op de
Groningse Linie die via Groningen-stad doorloopt tot aan Nieuweschans, Oudeschans en
Bourtange. In de Ontwikkelvisie kunt u hier
meer over lezen.

Dit Werkboek is als onderdeel van het totaal de
eerste uitwerking, er zullen zeker meerdere uitwerkingen volgen. Voorliggend Werkboek is dus
niet een eindpunt, maar eerder een eerste start
richting een mogelijke uitvoering.
Het Werkboek is een eerste handvat om een
stapje dichterbij de stip op de horizon te komen.
Dat hier kansen liggen wordt ondersteund door
het Waarderingsonderzoek Friese Waterlinie. In
dit onderzoeksrapport worden de sociaaleconomische kansen vanuit de ontwikkeling van de
Linie in beeld gebracht en op geld gezet. Daaruit blijkt dat samenhang in de aanpak van de
Friese Waterlinie een absolute ‘must’ is, willen
we de toeristische-recreatieve en cultuurhistorische potentie ten volle gaan gebruiken. Tenslotte moet het Educatieplan Friese Waterlinie genoemd worden. Dit plan brengt lijn in de aanpak
van toeristische, culturele en maatschappelijke
projecten en activiteiten vanuit het gegeven van
de Friese Waterlinie.
De Ontwikkelvisie, het Werkboek, het Waarderingsonderzoek alsmede de 15 opgetekende
Historische Verhalen en het Educatieplan Friese

Waterlinie vormen samen de ingrediënten om
tot ontwikkeling van het fenomeen Friese Waterlinie te kunnen overgaan.
De Ontwikkelingsvisie Friese Waterlinie en het
Werkboek geven een samenhangend streefbeeld en de handvatten richting uitvoering voor
alle personen, instanties en partijen die zich geroepen voelen hier werk van te maken, op korte
of langere termijn. Visie en Werkboek vormen
daarmee een eenheid en het regiestuk voor nu
en voor de toekomst voor de Friese Waterlinie.
In Deel 1 van het Werkboek is een aantal
schansen verder uitgewerkt. In Deel 2 worden
de ingebrachte ideeën over Recreatie en Toerisme en Cultuur verbeeld richting een mogelijk uitvoering. De eerste ideeën worden ook al
daadwerkelijk bij verschijnen van dit Werkboek
uitgevoerd en zullen in de loop van 2012 klaar
zijn. Andere ideeën vragen meer tijd. Deel 3
gaat in op Fasering in tijd en biedt een eerste
financiële oriëntatie.
De streek is nu aan zet!

• • • • • • • • • • • 7 Werkboek Friese Waterlinie

Voor u ligt het Werkboek Friese Waterlinie.
Het Werkboek is een eerste uitwerking van de
Ontwikkelvisie Friese Waterlinie. De Ontwikkelvisie Friese Waterlinie is vastgesteld door
de Stuurgroep Friese Waterlinie en voorbereid
en van inhoud voorzien door tal van organisaties, mensen en instanties in Zuidoost Fryslân,
Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel. De
Ontwikkelvisie heeft de stip op de horizon gezet,
het gezamenlijke streefbeeld gegeven en vormt
daarmee de richting om de Friese Waterlinie
weer boven water te tillen.
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Deel 1 Werkprogramma Friese Waterlinie
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De 5 schansen met een rode cirkel worden in dit werkboek behandeld

De in dit werkboek behandelde schansen geprojecteerd op de betrokken gemeenten

In dit hoofdstuk worden vijf locaties behandeld
waar kansen liggen om de schansen weer herkenbaar te maken.
De schansen zijn gekozen op basis van verspreiding door het gebied, fysiek nog aanwezige
aanknooppunten of mogelijkheden om deze te
maken, draagvlak en enthousiasme van betrokken eigenaren of beheerders. De uitgewerkte
schansen zijn: de schans bij Slijkenburg, de
Bekhofschans, de Tolbrugschans, de schans
bij Frieschepalen en de Zwartendijksterschans.
Tijdens het proces heeft afstemming plaatsgevonden met organisaties als Staatsbosbeheer
en het Drents landschap en met de Werkgroep
Friese Waterlinie. Tevens is overleg gevoerd
met betrokken omwonenden en particuliere
grondbezitters.
De ingrepen zijn in een kaart en in een tabel
weergegeven. In de tabel staat een kostenindicatie per ingreep, gebaseerd op een globale
kostenraming van SmitsRinsma Groenadvies.

De beperkte selectie voor dit werkboek betekent
niet dat er bij de andere schansen of bijzondere
plekken niets moet gebeuren, integendeel. Alle
mogelijkheden om de Friese Waterlinie op de
kaart te zetten moeten met beide handen worden aangegrepen.
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Hoofdstuk 1 | Schansen

1.1 Schans Slijkenburg

• • • • • • • • • • • 12 Werkboek Friese Waterlinie

Slijkenburg ligt op de plaats waar vroeger De Lende en De Tsjonger/Kuunder samenvloeiden. De schans van Slijkenburg diende daarbij voor het verdedigen van beide rivierenlopen. Voor de aanleg van de Statendijk in 1702
werd de schans volledig ontmanteld. Grond van de schans werd gebruikt
voor de dijk. De sluis werd verplaatst naar Schoterzijl, de brug van de sluis
bleef in Slijkenburg staan. In 1842 de sluis werd gedempt en verloor Slijkenburg zijn schakelfunctie tussen de twee rivieren.
Dorp aan het water
De historisch sterke relatie met het water van Slijkenburg is in de huidige situatie nauwelijks merkbaar. Het dorp heeft de rug naar het water
gekeerd en ligt nu eerder aan de doorgaande weg. Door het herstellen
van de voormalige verbinding tussen de Kuunder en de Lende aan de
westzijde van het dorp, kan het dorp weer een plek aan het water krijgen.
Aan de westkant van de weg kan de meander de vorm krijgen van een
natuurontwikkelingsproject. Direct aan de westrand van het dorp zou een
smalle strook water gerealiseerd kunnen worden (dit is nu reeds laag liggend particulier terrein) met een bruggetje op de plek van de voormalige
sluis. Hierdoor krijgt de westrand van het dorp weer een echte entree.
Aan de zuidoostkant van het dorp aan de Lende zou een insteek van het
water richting dorp gemaakt kunnen worden. Dit haventje geeft dit deel
van het dorp haar voormalige schansvorm terug, en kan gebruikt worden
voor kleinschalige recreatie.
Heldere groene dorpsrand
Het herstellen van de schans is voor het grootste deel niet mogelijk. Het
maken van een heldere, groene en aantrekkelijke dorpsranden kan de herkenbaarheid van het voormalige schansdorp wel vergroten. In de zuidoosthoek van het dorp is het mogelijk om de wal te reconstrueren.

Historische prent Slijkenburg

Voormalige situatie geprojecteerd op huidige luchtfoto

Deze wal van 1,80 m hoog vormt beplant met bomen ook een openbare
groene ruimte. De wal kan worden opgeworpen met grond die vrijkomt
uit het te graven haventje.

Beplanting
Slijkenburg ligt in de open veenpolders. In deze open gebieden is beplanting op erven en op bijzondere plekken in dorpen beeldbepalend.
Dit wordt ook onderstreept in het gemeentelijke project “Dorpen in het
groen”. In deze visie wordt uitgegaan van het toevoegen van enkele
grote bomen (lindes of abelen) aan de rand van het dorp, en fruitbomen
in het dorp. Dit is gebiedseigen beplanting en geeft het dorp weer een
groen dorps karakter. De beplanting kan gesubsidieerd worden aangeplant.

Kaartbeeld van grondeigenaren. Gearceerd in bezit van Staatsbosbeheer

Eigenaren
Met het tekenen van de suggesties is niet overal rekening gehouden
met de grondeigendommen in het dorp. De voorstellen hoeven dan ook
niet in een keer te worden uitgevoerd, maar moeten voornamelijk een
bron van inspiratie bieden. Ideeën en initiatieven vanuit het dorp worden
aangemoedigd. Hierbij is het van belang dat deze ideeën passen in het
beeld van een aantrekkelijk en historisch interessant dorp aan het water,
met gebiedseigen beplanting en met kleinschalige recreatieve voorzieningen.
Huidige dorpsrand vanaf de dijk
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Routes door en rond dorp
In de huidige situatie is er maar 1 route door het dorp mogelijk. Door
enkele smalle openbare paden aan te leggen door en rond Slijkenburg
wordt het mogelijk om het bijzondere dorp te beleven, en vanuit de
dorpsranden naar de omgeving te kijken.

A’

A
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4

Toekomstperspectief met ingrepen

10

5

11
8

9

3

6
B’
2
12

B

7
1

nieuwe brug

bestaande boomgroepen

nieuwe insteek haven met
aanlegsteiger

nieuwe bomen aan de rand geven het
dorp een groen karakter

nieuwe fruitbomen

herstellen schanswal met pad

voetpaden nieuw

bestaande bossage

nieuwe waterrand aan
westkant van het dorp

bestaande paden/wegen

contouren voormalige schans

Ingreep
Grondwerk
1

Maken schanswal 7m breed 1.80m hoog lengte 120m

120 m1

€ 6.300,-

2

Maken nieuw water oostkant dorp 15m breed 60m lang

900 m2

€ 83.900,-

3

Maken nieuw water westkant 140m lang, gem. 5m breed

700 m2

€ 45.300,-

4

Maken oude meander 9m breed 370m lang

3330 m2

€ 52.100,-

5

Maken natuurvriendelijke oever meander 6m breed 370m lang

2200 m2

€ 40.900,-

Elementen
6

Maken nieuwe (beweegbare) brug overspanning 5 meter

1 stuks

€ 68.800,-

7

Maken aanlegsteiger 1.5m breed 25m lang

1 stuks

€ 19.900,-

8

Aanleggen nieuwe wandelpaden (schelpen) 1m breed

545m

€ 15.700,-

9

Nieuw informatiebord

1stuks

€ 5.000,-

Groen
10

Aanplanten Lindes of Abelen dorpsrand

17 stuks

€ 5.300,-

11

Aanplanten fruitbomen in het dorp

50 stuks

€ 16.100,-

12

Aanplanten Lindes op schanswal

22 stuks

€ 4.100,-

Totaal Slijkenburg

€ 363.400,-
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nieuw te graven meander met natuurlijke
rand

Profiel AA’ natuurlijke meander

Profiel BB’ nieuw haventje en schanswal

Referentie aanlegsteiger en brug (bij Oudeschans, Gr.)

Referentie schanswal binnenkant (bij Oudeschans, Gr.)

Referentie schanswal buitenkant (bij Oudeschans, Gr.)

Huidige situatie Schans Slijkenburg

Impressie Schans Slijkenburg

1.2 Bekhofschans
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De Bekhofschans werd in 1582 aangelegd op een landschappelijk markante overgang van hogere gronden naar het beekdal van de Lende; op een
plek waar de vijandelijke troepen in 1673 door de Linie heenbraken. Deze
plek leent zich er goed voor om met een combinatie van paden, markeringstekens, uitkijkposten en natte natuurontwikkeling de inbedding van de
Waterlinie in het landschap en het militaire verhaal zichtbaar te maken.
Opnieuw zichtbaar maken van de schans
Ondanks de opknapbeurt uit 2007 is de schans nog moeilijk herkenbaar in
het landschap. Om dit te verbeteren wordt voorgesteld om alle beplanting
van de schans te halen (op de monumentale boom na). Ook direct rondom
zou de beplanting verwijderd moeten worden waardoor de schans weer
zichtbaar is. Het water van de bestaande meander wordt doorgetrokken
naar de voet van de schans. Hierdoor komt de schans direct aan het water
te liggen, wat de zichtbaarheid vergroot en een aantrekkelijk beeld vormt.
De parkeerplaats die nu voor de schans ligt wordt verplaatst naar de achterkant. De entree voor de schans komt aan de achterzijde te liggen, waar
vandaan ook een pad rond de schans loopt. Het herstellen van het grondwerk van de schans is discutabel, aangezien het een van de weinige echte
overgebleven grondwerken is. Toch kunnen we ons voorstellen het verhogen van de wallen voor de beleving van de schans, en voor het maken van
een binnenruimte en een buitenruimte, van belang is. Hierbij hoeft niet te
worden gegraven in het overgebleven grondlichaam.

Historische prent Bekhofschans

Historische situatie geprojecteerd op huidige luchtfoto

Routes door omgeving
Het voorstel is om een wandelroutes te maken met de schans als startpunt. De route gaat over de rand van de zandrug, doorkruist het lage
natte dal via een nieuw dijkje en gaat met een simpele loopbrug over De
Lende richting de weg waar Bommenberend vandaan kwam. Hiervandaan hebben we zicht op de schans en kunnen we eventueel opnieuw
door nieuwe natte natuur weer richting schans.

Schans op overgang hoog - laag

ODB03F 296

ODB03F 317

ODB03F 285

ODB03F 292

ODB03F 272

Bekhofschans

ODB03F 273

ODB03F 274

Kadastrale grens

ODB03F 280

ODB03F 210

ODB03F 223

Eigenaren en beheer
Een groot deel van de voorgestelde ingrepen vinden plaats op het
grondgebied van Staatsbosbeheer. Zij zijn enthousiast over het maken
van nieuwe natuur. Bij het aanleggen van nieuwe paden en maken van
bruggetjes stellen zij wel vraagtekens hoe dit in de toekomst beheerd zal
gaan worden. Voor het verwijderen van beplanting van de schans moet
nog door It Fryske Gea achterhaald worden in hoeverre dit mogelijk is.

ODB03F 261
ODB03F 264

ODB03F 286
ODB03F 201

ODB03F 218

Staatsbosbeheer

ODB03F 295
ODB03F 318

ODB03F 584

NWD02P

ODB03F 293
ODB03F 564

ODB03F 235

ODB03F 193
ODB03F 192
ODB03F 319

ODB03F 583

ODB03F 219

NWD02P

17

36

ODB03F 254
NWD02P 1
ODB03F 253
ODB03F 322

ODB03F 287

ODB03F 320
ODB03F 209

NWD02P

ODB03F 294

ODB03F 222

ODB03F 220

15

NWD02P 1029

ODB03F 321

ODB03F 204

NWD02P

NWD02P 793

14

NWD02P 1028

ODB03F 205

ODB03F 236

ODB03F 206

NWD02P

ODB03F 208

2
NWD02P

ODB03F 207

3
NWD02P

NWD02P

ODB03F 221

18

4

NWD02O 113
NWD02O 117

ODB03F 237

NWD02P

NWD02P

5
NWD02P

NWD02O 118
ODB03F 195

NWD02P
NWD02O 116

NWD02O 114

NWD02P

ODB03F 238

NWD02O 126

ODB03F 244

NWD02P
NWD02P

ODB03F 245

NWD02P 778

13

7

19

26

NWD02P 780

8

6

NWD02P 779

NWD02O 115

NWD02O 119

NWD02O 127
NWD02O 125
NWD02P

NWD02O 120
NWD02O 1240

NWD02P 781
NWD02P

NWD02O 121

NWD02O
123
Staatsbosbeheer

NWD02O 1233

NWD02O 1237

NWD02P

NWD02P

NWD02O 1298

NWD02O 1236

- Aan deze kaart kunnen geen rechten
worden ontleend
NWD02O 145

Topografie: Copyright © 2006, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn

9

NWD02O 129

NWD02O 1238

NWD02O 122

Situatiekaart eigenaren

10

NWD02O 128

NWD02P

NWD02O 1300
NWD02P

NWD02O 1299

NWD02O 1295
NWD02O 1297

NWD02O 727

11

12

NWD02P
22

23

25
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Overgang hoge zandrug – laag beekdal
Op deze locatie is de werking van de Friese Waterlinie goed uit te leggen. Door de lage delen natter te maken, en de hoge delen in te planten
kunnen de landschappelijke karakteristieken worden versterkt. Ook kan
ten westen van de weg, zuidelijk van de Lende een voormalige meander
opnieuw worden uitgegraven. Een groot gedeelte van het omgelegen gebied is van Staatsbosbeheer. Het vernatten van het lage gebied, en het
opnieuw graven van een voormalige meander ten westen van de weg
past binnen het beeld van de landinrichtingsplannen voor het Lendedal.
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4

A

6

3

1

2

5

Toekomstperspectief met ingrepen

A’

herstellen van de schans en
verwijderen beplanting

nieuwe wandelpaden

bestaand wandelpad

nieuwe meander voor
de schans

parkeren nieuw

bestaand fietspad

nieuwe grasruimte om de schans

Grondwerk
1

Herstellen grondwal 6,5 m breed, 1,5 meter hoog

125 m

€ 10.000,-

2

Doortrekken meander tot voet schans, 45m x 3m

135 m2

€ 1.800,-

Elementen
3

Aanleggen nieuwe wandelpaden (schelpen)

150 m

€ 8.600,-

4

Aanleggen nieuwe parkeerplaats onverhard

5 parkeerplekken

€ 2.500,-

5

Nieuw informatiebord

1 stuks

€ 5.000,-

2500 m2

€ 4.800,-

Groen
6

Verwijderen beplanting, ca 50m x 60m

Totaal Bekhofschans

Profiel AA’ schans

€ 32.700,-
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Ingreep

13
10

15

7
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11

14
8

18
12

9

16

17
Toekomstperspectief met ingrepen

aanplanten bos op zandrug

herstellen van oude
meander

nieuwe paden

vernatten van beekdal

bestaande paden en wegen

bestaand bos

Ingreep
Grondwerk
7

Nieuwe natte natuur ten noorden van de Linde

2,6 ha

€ 43.900,-

8

Nieuwe natte natuur ten zuiden van de Linde

1,8 ha

€ 30.400,-

9

Nieuw water maken/meander uitgraven 3m x 350 m

1050 m2

€ 20.200,-

Elementen
10

Aanleggen nieuw wandelpad (schelpen)

350 m

€ 10.600,-

11

Aanleggen nieuw wandelpad (schelpen)

230 m

€ 6.600,-

12

Aanleggen nieuw wandelpad (schelpen)

135 m

€ 3.900,-

13

Aanleggen vlonderbrug over bestaande meander

1

€ 5.600,-

14

Maken uitzichtpunt BommenBerend

1

€ 5.000,-

15

Aanleggen wandelbrug over Lende

1

€ 7.000,-

16

Aanleggen vlonderbrug over nieuwe meander

1

€ 7.000,-

Groen
16

Verwijderen beplanting

4200 m2

€ 7.400,-

18

Inplanten

6600 m2

12.200,-

Totaal omgeving Bekhofschans

€ 159.800,-
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herstellen van de schans en
verwijderen beplanting

Referentiebeeld voor entree voor de schans (Zwartendijksterschans)

Idee uitzichtpunt Bommenberend: een venster van waaruit je de schans ziet, met informatie erop (zie referentiebeeld bij Markering van de Linie)

Huidige situatie Bekhofschans

Impressie Bekhofschans

1.3 Tolbrugschans
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De Tolbrugschans is in 1672 opgeworpen, om een acces door de Kuunder
te bewaken. Net als de Bekhofschans ligt de Tolbrugschans op de overgang van een hogere zandrug naar het lagere dal van de Kuunder. Vanuit
deze positie had men goed zicht op het dal en kon men vijanden al van
verre zien. Men kon een deel van het dal onder water zetten door de dam
die in de Kuunder het water opstuwde.
Ligging
De Tolbrugschans ligt vermoedelijk bij de kruising van de Oldeberkoperweg met de Tsjonger, op een perceel dat aansluit bij een bestaand
kampeerterrein. De eigenaar wil de aanleg van de schans combineren
met uitbreiding van zijn kampeerterrein. De exacte ligging en vorm van de
voormalige schans is echter niet helemaal zeker.
Oude meander
Herstel van het grondwerk van de schans zou kunnen worden gecombineerd met het herstel van een meander in de Tsjonger. Een deel van de
oude meander is nog goed te herkennen in de vorm van een sloot begeleid met elzen langs het kampeerterrein. Aan de andere kant van de weg,
op terrein van Staatsbosbeheer, zou de meander doorgetrokken kunnen
worden. Hiervoor moet de huidige beplanting teruggezet worden, waardoor een ecologische interessante overgang kan ontstaan tussen het te
graven water, en het bos. De bestaande meander langs het kampeerterrein kan herkenbaarder gemaakt worden door enigszins te verbreden.
Het Wetterskip Fryslân onderzoekt de mogelijkheid om de meander ook
verder langs de Tsjonger/Kuunder naar het zuidwesten te trekken, en een
ecologische zone te maken.

Historische prent Tolbrugschans

Vermoedelijke historische situatie geprojecteerd op huidige luchtfoto

MDM02M 886

MDM02M 1027

MDM02M 1038
MDM02M 1081
MDM02M 1033

MDM02M 1028

MDM02L 707

MDM02L 903

Camping
MDM02M 1041
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De schans
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MDM02M
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MDM02L 709
MDM02L 711
MDM02L 714

MDM02L 713
MDM02L 712

ODB03E 496
ODB03E 508
ODB03E 792

ODB03E 457
ODB03E 794
ODB03E 793

MDM02L 716
ODB03E 796

MDM02M 1068

ODB03E 795

MDM02M 1053
MDM02M 1057

MDM02M 1232

MDM02M 879

ODB03E 452ODB03E 462

ODB03E 910

MDM02M 878

MDM02M 1063

MDM02M 1013

MDM02M 1052
MDM02M 1055

Situatiekaart eigenaren

MDM02M 1014

ODB03E 454 ODB03E 797
ODB03E 453

ODB03E 455

ODB03E 471
ODB03E 479

MDM02M 1049
MDM02M 1050

Staatsbosbeheer - Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend

ODB03E 480

MDM02M 1388
MDM02M 1072

MDM02M 877

MDM02M 1010

MDM02L 710

MDM02L 717

MDM02M 1054

MDM02M 975
MDM02M 974

MDM02L 708
MDM02L 715

ODB03E 908
ODB03E 481

ODB03E 461
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Schans
Door de schans te restaureren in grond, en de achterkant van de
kavel dichter in te planten, wordt de positie van de schans op de
overgang van de hoge beplante zandrug en het lage open beekdal
zichtbaar. Vanaf de doorgaande recreatieve route fietst men langs
de schans, en is het grondwerk van veraf zichtbaar. Bij het restauMDM02L 689
MDM02L 691
MDM02L 877
MDM02M 990MDM02M 910
MDM02L 630MDM02L 494
MDM02M 944
MDM02M 933
MDM02L 635
MDM02L 878
reren van de schans moet de keus worden
gemaakt of de exacte
MDM02L 687
MDM02L 854
MDM02M 1300
Tolbrugschans
MDM02M 1564
MDM02L 784
locatie moet worden achterhaald doormiddel van archeologisch
onMDM02L 748
MDM02M 908
MDM02L 756
MDM02L 695
Kadastrale
grens
MDM02M 1565
MDM02L
785
MDM02M
906
MDM02L 688
MDM02L 694
derzoek, of dat de schans een nieuwe aanduiding
is van de bijzonMDM02M 989
MDM02M 1240
MDM02M 986
MDM02L 724
Staatsbosbeheer
895
dere geschiedenis van de plek. De te maken schans hoeft niet vol- MDM02MMDM02M
MDM02L 696
MDM02L 483
1241
MDM02L 703
MDM02M 901
MDM02M 896
MDM02L 702MDM02L 704
ledig overeen te komen met de contouren van de verloren schans.
MDM02L 484
MDM02M 897
MDM02M 1733
MDM02M eventuele
888
Door alleen grondwerk aan te brengen worden
relicten
MDM02M 1770
MDM02M 893
MDM02M 1736MDM02M 1522
MDM02M 889
MDM02M 1773
in de bodem niet aangetast.
Vanaf een recreatieve
rustplek langs
MDM02L 701
MDM02L 699
MDM02M 1112
MDM02M 1772
MDM02M 890
MDM02M
892enerzijds
MDM02M 1036
het doorgaande fietspad, met een picknicktafel,
heeft
men
MDM02M 1002
MDM02L 705
MDM02L 904
MDM02M 1037
MDM02L 698
zicht over
de
schans,
en
anderzijds
zicht
over
de MDM02M
weidsheid
van het
MDM02M 1106
891
MDM02M Vermoedelijke
1771
ligging schans op hoogtekaart geprojecteerd
beekdal.
MDM02M 1003
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Toekomstperspectief met ingrepen

10

1

eventuele ecologische zone met herstelde meander

ecologische gradient van laag en nat
naar hoog en droog

inplanten hogere zandgronden

eventueel herstellen van oude meander

bestaand bos

bestaande paden en wegen

Ingreep
Grondwerk
1

Nieuwe meander 160m lang, 3m breed

480 m2

€ 8.300,-

2

Maken nieuwe natte natuur

0,5ha

€ 8.500,-

3

Verbreden meander, 200m lang, 2 m breed

400m2

€ 17.400,-

4

Eventueel aanleggen meander, 200m lang, 3m breed

600m2

€ 8.000,-

5

Onderzoeksgebied Wetterskip ecologische zone en herstel meander

6

Kansrijk om schans weer zichtbaar te maken
Elementen

7

Recreatieve rustplek aan doorgaand fietspad (picknickbank)

1

€ 5000,-

8

Nieuw informatiebord

1

€ 5000,-

Groen
9

Toevoegen beplanting

0,4 ha

€ 7.600,-

10

Verwijderen beplanting

0,8 ha

€ 14.400,-

11

Droge natuur maken

0,3 ha

€ 3.400,-

Totaal Tolbrugschans

€ 77.600,-
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oude meander herstellen

programma: afhankelijk
van eigenaar

reconstructie van de
schans

inplanten van de

Mogelijk principeprofiel: houten vakantiehuisjes achter schanswallen
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hoge gronden

benadrukken van
beekdal door meander
en natte natuur

bestaande situatie
Mogelijk principeprofiel: grondwallen vormen speelplek met
speelelementen

Verschillende lagen zijn van belang om de plek van de Tolbrugschans weer
meer betekenis te geven

Impressie: vogelvlucht van Tolbrugschans en meander. Exacte locatie schans is nog niet bekend

Huidige situatieTolbrugschans

Impressie Tolbrugschans

1.4 Schans Frieschepalen
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In 1593 werd de schans bij Frieschepalen opgeworpen om Friesland te
beschermen tegen de Spanjaarden die vanuit Groningen probeerden
binnen te dringen. De schans sloot de hoger gelegen weg af van Friesland naar het zuidelijke Westerkwartier in Groningen die een passage
vormde door het ontoegankelijke hoogveen. In de oorlog tegen Bommen Berend (1673) werd deze schans als onbruikbaar geclassificeerd.
Entree voor de Waterlinie
De voormalige schans Frieschepalen ligt op de kruising van de Scheiding en de Frieschepalen-vaart. Daarmee vormt dit een plek waar
de aanwezigheid van de Waterlinie voor een groot aantal passanten
zichtbaar kan worden gemaakt. Binnen de te herstellen schans kan
een rustplaats worden gemaakt met bijvoorbeeld een picknickbank,
waar fietsers en wandelaars even kunnen zitten, en informatie kunnen
lezen over de waterlinie. Ook kan een aanlegsteiger aan het water in de
schans worden gemaakt. Langsvarende kanoërs kunnen hier even aan
land komen en de schans bezichtigen. De grond tussen weg en kanaal
zijn in eigendom van het Staatsbosbeheer.

Historische prent schans Frieschepalen

Ruimte creëren
De plek van de schans is door water en infrastructuur doorsneden. Het
voorstel is om de schans zo te reconstrueren dat er een ruimte tussen
de nieuwe wallen ontstaat. Hiervoor moet beplanting worden verwijderd,
en moeten de wallen waar mogelijk worden hersteld, zowel tussen de
weg en kanaal, als op het terrein van particulieren aan de zuidkant van
het water en de noordkant van de weg.
Het huidige water wordt gedeeltelijk verlegd zodat de wallen van de
schans weer zichtbaar kunnen worden gemaakt. Aan beide zijden van
Historische situatie geprojecteerd op huidige luchtfoto

URT00F 564
URT00F 2411

MRM01D 691

MRM01D 632

URT00F 2408

MRM01D 583

MRM01D 418

MRM01D 645

URT00F 2409

MRM01D 633

Routes
Het wandelpad langs het water loopt nu door de schans, en kan
aansluiten op het wandelpad langs de grenspalen richting het oosten. Een nieuwe loopbrug over het water verbindt de delen van de
schans, en zorgt voor de mogelijkheid om een rondje over de wallen
te maken. Het doorgaande fietspad langs De Scheiding wordt gedeeltelijk omgelegd zodat fietsers ook door de schanswallen worden
geleid.

MRM01D 634
URT00F 567

MRM01D 637
MRM01D 552
MRM01D 635

MRM01D 636
MRM01D 646
URT00F 1889

MRM01D 638
MRM01D 327
MRM01D 328
URT00F 1888
URT00F 1720
URT00F 1396

URT00F 2267URT00F 1893
URT00F 2266
URT00F 2265URT00F 1894
URT00F 1895
URT00F 1896
URT00F 1804 URT00F 1401

URT00F 1892

Situatiekaart eigenaren

URT00F 576

URT00F 1403

URT00F 591

URT00F 1405
URT00F 951
URT00F 1899
URT00F 1900

URT00F 593

URT00F 1903
URT00F 1410
URT00F 1632

URT00F 2045

URT00F 1961
URT00F 2044

Staatsbosbeheer - Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend
Topografie: Copyright © 2006, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn

Foto huidige situatie

URT00F 1902 URT00F 1901

URT00F 931
URT00F 930

URT

URT00F 1960

URT00F 592

URT00F 1898
URT00F 1805
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het water blijft een strook van 5 meter als onderhoudspad aanwezig.
Het water en een aanlegsteiger in de schans maken van de ruimte in
de schans een aantrekkelijk recreatieve verblijfsruimte.

URT00F 1962
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9

Toekomstperspectief met ingrepen

A
7

6

2
1

5
3

4

A’

delen van de wallen van de schans herstellen

voetpad door de schans, aansluiten op
bestaand grenspalen pad

binnenruimte van de schans
vrijmaken van beplanting en inzaaien

lage voetbrug over de vaart om
de twee delen van de schans met
elkaar te verbinden

bestaand bos

nieuwe aanlegsteiger

Ingreep
Grondwerk
1

Maken schanswal 10m breed 2.50m hoog totale lengte 120m

200m

€ 17.600,-

2

Verleggen water

80m

€ 9.400,-

Elementen
3

Aanleg nieuwe wandelpaden (schelpen)

1725m

€ 5.400,-

4

Aanleg nieuwe voetbrug (lengte 15 m)

1

€ 10.500,-

5

Recreatieve rustplaats (picknickbank)

1

€ 5.000,-

6

Aanlegsteiger

1

€ 10.000,-

7

Verleggen van gedeelte van het fietspad

70m

€ 8.900,-

8

Nieuw informatiebord

1

€ 5.000,-

1000m2

€ 1.800,-

Groen
9

Verwijderen beplanting

Totaal Friesche Palen

€ 73.600,-
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gedeeltelijk verlegd water

aanpassen van fietskruising om meer
ruimte voor de schans te krijgen en fietsers door de schans te sturen

• • • • • • • • • • • 36 Werkboek Friese Waterlinie

Profiel AA’

De route door de schans kan aansluiten op het bestaande wandelpad langs de grenspalen

Impressie Schans Frieschepalen
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Huidige situatie Schans Frieschepalen

1.5 Zwartendijksterschans
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In 1593 werd de schans aangelegd als bescherming tegen de Spanjaarden die vanuit Groningen Friesland probeerden binnen te dringen. De Zwartendijksterschans sloot de weg af, de droge passage,
van Friesland naar Drenthe door het hoogveengebied. In 1988 is de
schans gerestaureerd en de schans ligt er nog steeds prachtig bij. De
schans is in bezit van het Drents landschap.
Beleving van de schans
De Zwartendijksterschans is op dit moment een van de weinige plekken waar de relicten van de Waterlinie goed beleefd kunnen worden.
Het is dan ook de ideale plek om verhalen te vertellen over die tijd
en informatie te verstrekken. De besloten binnenruimte in het open
landschap vormt tevens de ideale plek voor kleinschalige evenementen zoals openluchttheater. Hiervoor zouden ook eenvoudige houten
zitmogelijkheden in de schans geplaatst kunnen worden

Historische prent Zwartendijksterschans

Schans als punt in recreatief routestelsel
Op dit moment is de schans enkel beleefbaar door, na de auto geparkeerd te hebben, de schans op te lopen en uit te kijken over het omringende landschap. Door dunning in beplanting is de schans ook te
zien vanaf de weg. Er ligt echter een kans om meer recreatieve routes
te maken, vanwaaruit de schans ook beleefbaar is. Zo zou een nieuw
rondje direct rond de schans gelopen kunnen worden, maar kan ook
een langere wandeling gemaakt kunnen worden (onderdeel van het
Friese Waterliniepad). Een route kan een plek krijgen langs het waterloopje, en richting het westen over de zandrug.

Luchtfoto huidige situatie Zwartendijksterschans

Zwartendijksterschans zichtbaar in de hoogtekaart

Foto huidige situatie Zwartendijksterschans
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Versterken landschappelijke karakteristieken
Het waterloopje in noord-zuidelijke richting vormt het laagste punt in
het gebied. Door deze waterloop wat te verbreden, en een ecologische rand te geven wordt het contrast van de hoge schans en het
lange natte land versterkt. Door hier een route langs te leggen die vervolgens verder gaat over de hogere heideduinen richting het zuidwesten kunnen recreanten het diverse landschap ook beter ontdekken.
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3

5

4

Toekomstperspectief met ingrepen

2
1

verbreden beek

wandelpaden door de omgeving

programma in de schans

bestaand bos en heide velden

bestaande paden en wegen

Ingreep
Grondwerk
1

Verbreden sloot en vernatten rand

10.350m2

€ 22.500,-

Elementen
2

Aanleg nieuwe wandelpaden in direkte omgeving schans (schelpen)

250m

€ 17.300,-

3

Aanleg wandelpaden langs sloot (schelpen)

1320m

€ 57.000,-

4

Aanleg nieuwe wandelpaden omgeving (schelpen)

760m

€ 32.700,-

5

Meubilair in de schans

€ 5000,-

Groen
Totaal Zwartendijksterschans

€ 134.500,-
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wandelpad directe omgeving van de
schans
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Voorstel eenvoudig zitelementen in de schans

Referentiebeeld: evenementen in de schans, openluchttheater

Impressie Zwartendijksterschans

• • • • • • • • • • • 43 Werkboek Friese Waterlinie

Huidige situatie Zwartendijksterschans

Om de waterlinie weer herkenbaar en beleefbaar te maken is gezocht naar verschillende
voorbeelden om de linie en de linie-elementen
te markeren. In dit hoofdstuk zijn referentiebeelden gegeven voor meubilair, route-aanduidingen
en informatieborden, aanduidingen in de grond
en manieren om grondwerk en wallen aan te
geven waar herstel niet mogelijk is. Deze voorbeelden komen uit Nederland, van andere linies
of uit het buitenland en bieden inspiratie. Hieruit
wordt een voorstel gedaan voor materiaal geschikt voor de Friese Waterlinie.
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Hoofdstuk 2 | Markering van de Linie
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Zitmeubilair

Inundatiebank (Nieuwe Hollandse Waterlinie)
Bron afbeelding: Eric Klarenbeek

Zitelement

Inundatiebank (Nieuwe Hollandse Waterlinie)
Bron afbeelding: Eric Klarenbeek

Zitelement

Zitelement Fort Spion (Nieuwe Hollandse Waterlinie)

Zitelement bij Blessebrugschans

Wandelmarkering Oudschans

Paalmarkering

Cortenstalen borden bij Groninger Linie (stichting Oudeschans)

Referentie zichtvenster. Bron afbeelding: Mirjam Bakker
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Markeringen (Route/infoborden)
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Markeringen (grond)

Verwijzing van speren in grond van slagveld:
Museum Kalkriese

Stenen in bestrating Limes. Bron: OKRA

Lijnmarkering in de grond Bron: OKRA

Informatieborden in de grond verwijzen naar achtergebleven schilden na veldslag bij de Limes (Museum Kalkriese)

Grafstenen pad, fort Vijfhuizen (Stelling van Amsterdam}

Coupure door een wal gemaakt met zandzakken Bronnen: Redscape en ORelse

Cortenstalen vormen verwijzen naar voormalig bastion (Den Bosch)

Coupure gemaakt met cortenstalen jukken (Grebbenberg)

Met graszoden is een steile wal gereconstrueerd (Den Bosch)
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Grondwerk/walaanduiding
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Geschikt voor de Friese Waterlinie: Eenvoudige materialen en vormen, hout, cortenstaal

Eenvoudige zitelementen in schans, zitmeubilair langs route
afhankelijk van gemeentelijke standaard

Informatieborden bij de schans, cortenstaal

Informatieborden met zicht op schans op afstand, cortenstaal
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Geschikt voor de Friese Waterlinie: eenvoudige markeringen op houten paaltjes of in
bestrating (bebouwd gebied)

Route Friese Waterlinie|: stickers op bestaande elementen, bordjes op
eenvoudige paaltjes, of verf op bomen

Schansenrondje, bordjes op eenvoudige paaltjes

Schansenrondje door bebouwd gebied, markering in de straat
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Deel 2 Ideeën uit de streek
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Histotolk
Strokasteel tussen Wolvega en Heerenveen

De ideeën zijn op volgorde van binnenkomst
genummerd en ingedeeld in een van de 6 boxen;
Marketing en productontwikkeling, schansen,
wandelroutes, fietsroutes, water en (natte)natuur en
educatie/digitale informatie.
Deel 3 bevat vervolgens een fasering en
kostenindicatie; welke ideeën en uitwerkingen voor
de schansen kunnen op de korte, middellange
of lange termijn worden uitgevoerd, en welke
indicatieve kosten zijn daarmee verbonden.

Ingebrachte ideeën:
Box 0: Marketing en productontwikkeling
Box 1: Schansen
Box 2: Wandelroutes
Box 3: Fietsroutes
Box 4: Water en (natte) natuur
Box 5: Educatie / digitale informatie
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Een aantal ideeën, afkomstig uit de ideeënboxen
van de Ontwikkelingsvisie Friese Waterlinie zijn
nader uitgewerkt door de initiatiefnemers.
In dit deel is deze uitwerking opgenomen en, zo
mogelijk, van illustraties voorzien. Bij het uitwerken
is nagedacht over wie de trekker, en wie partners
voor het initiatief zou kunnen zijn, of het initiatief
gekoppeld is aan een specifieke plek, of aan de hele
waterlinie, en op welke termijn het gerealiseerd zou
kunnen worden.

0 Marketing en productontwikkeling
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Toeristische vermarkting Waterlinie
Bovenprovinciaal (nr 17)

Opening Blessebrugschans

Betreft: In samenhang met toeristische productontwikkeling op de
korte en langere termijn, de bijpassende vermarkting op boven-provinciaal niveau realiseren. Hiermee wordt de Waterlinie op het juiste
moment in de etalage gezet.
Gekoppeld aan: gehele Waterlinie, in Fryslân, Overijssel en Drenthe.
Op termijn Noordelijke Linie/gebied
Partners: T&R-ondernemers en -partijen, Marketing Fryslân, Marketing Drenthe, WaterReijk Weerribben Wieden, VVV’s, Recreatieschap
Drenthe
Trekker: Recreatieschap Drenthe ism. Fryslan Marketing, Drenthe
Marketing, WaterReijk Weerribben Wieden
Termijn: korte - lange termijn

Marketingstrategie Waterlinie ontwikkelen (nr 18)
Betreft: Ontwikkelen van een marketingstrategie voor de Waterlinie,
rekening houdend met de resultaten uit het Waarderingsonderzoek
(2011)
Gekoppeld aan: gehele Waterlinie, in Fryslân, Overijssel en Drenthe
Partners: T&R-ondernemers op organisatieniveau, zoals , ondernemersgroep -stichting – Toerisme Friese Wouden, Weerribben/Wieden
en Noordenveld, horeca-ondernemers
Trekker: bijv.Recreatieschap Drenthe ism. Fryslan Marketing, Drenthe
Marketing, WaterReijk Weerribben, Wieden
Termijn: korte termijn
Voorbeeld evenement Bourtange

Toeristische productontwikkeling
Waterlinie (nr 19)
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Betreft: Ontwikkelen toeristische producten met betrekking
tot De Friese Waterlinie door ondernemers, en de ondersteuning hiervan.
Gekoppeld aan: Hele Waterlinie, in Fryslân, Overijssel en
Drenthe
Partners: afhankelijk van de betreffende producten:
T&R-ondernemers op organisatieniveau, zoals ondernemersgroep, Toerisme Friese Wouden, Weerribben/Wieden en Noordenveld, horeca- ondernemers,
kunt&cultuurinstellingen, enz.
Trekker: toeristische aanjagers in werkgebied Friese Waterlinie Zuidoost Fryslân, Drenthe/Noordenveld, Steenwijkerland/Overijssel
Termijn: korte termijn

Toeristische vermarkting in eigen
Liniegebied (nr 20)
Betreft: Naast boven-provinciale vermarkting en productontwikkeling is het ook nodig dat de Linie
toeristisch vermarkt wordt in het waterliniegebied zelf.
Gekoppeld aan: gehele Waterliniegebied
Partners: T&R-ondernemers, horeca en allerlei andere
partijen afhankelijk voor de betreffend de producten die vermarkt moeten worden
Trekker: Toeristinfo (Drenthe), WaterReijk Weerribben-Wieden (Steenwijkerland), VVV’s (Zuidoost Fryslân)
Termijn: korte - middellange termijn

Voorbeelden van producten met betrekking tot de Friese Waterlinie

1 De Schansen
Ontmoeting Kunst en Erfgoed (nr 4)
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Betreft: Een plek waar kunst, erfgoed en toerisme elkaar ontmoeten waarbij
educatie en digitale informatie een rol spelen.
Gekoppeld aan: midden, Tolbrugschans
Partners: R& T-ondernemers, eigenaren gronden, Stichting Open Stal, Plaatselijk belang Oldeberkoop, Keunstwurk
Trekker: een van de samenwerkende partners
Termijn: middellange termijn

Schoterschans op schaal bij Oudeschoot (nr. 6)
Betreft: Op schaal de Schoterschans (wallen op zithoogte) bouwen. Rustpunt
op einde Wolvegasterweg bij huidige gedenkplaats. Waterlinie combineren
met klooster van de Duitse Ridderlijke orde. Publicatie borden met tweeledige
voorlichting.
Gekoppeld aan: west, Schoterschans
Partners: Eigenaren gronden, gem. Heerenveen en Duitse Ridderlijke Orde
Trekker: een van de samenwerkende partners
Termijn: middellange termijn

Projectidee Kunst (nr. 8)

Voorstel Plaatselijk Belang Oudeschoot en locatie van het voorstel

Betreft: Openstal verzoeken in 2013 De Friese Waterlinie als thema te nemen.
Gekoppeld aan: midden, Bekhofschans, Tolbrugschans, Schans Makkinga
Partners: eigenaren gronden locaties Oldeberkoop en evt. Makkinga, St.
Open Stal
Trekker: bijv. St. Open Stal
Termijn: korte termijn

• • • • • • • • • • • 59 Werkboek Friese Waterlinie
Open Stal

Impressie kunst en schans

Referentie kunst Oerol
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Roerende schansen (nr 10)
Betreft: Betreft: Zichtbaar maken van de nu ontbrekende schansen door middel van roerende oplossing: bijv.
schans van stroo, foto schans op groot canvasdoek.
Gekoppeld aan: Tolbrugschans, Schans Makkinga,
Schans Breeberg.
Partners: Camping Tolbrugschans, eigenaren gronden
schans Makkinga en schans Breeberg, Scholen bijv. AOC
(schans in stroo) Kunstvakschool m.b.t. fotografie / schilderkunst.
Trekker: onderwijsinstelling
Termijn: korte termijn
Referentie uitkijkpost van zandzakken

Referentie Strokasteel Veenhuizen
(Robbert van de Horst)

Speelattributen (nr 11)
Betreft: Inrichting- en speelelementen in/om schansen;
speeltoestellen gelieerd aan schansleven/spanning: uitkijktorens, klimrekken, tockelbaan etc. Daarnaast militaire
elementen zoals replica kanonnen.
Gekoppeld aan: Bekhofschans en Zwartendijksterschans
Partners: grondeneigenaren, onderwijs, sponsoring bedrijfsleven, rotary etc
Trekker: mogelijk beide grondeigenaren schansen (natuurorganisaties) in samenwerking met het onderwijs, bijv.
Friese Poort, Friesland College
Termijn: korte termijn

Referentie tijdelijk pallet bouwwerk
(Aahus school of Architecture,
Denemarken)

Referentie Het Pallet Paviljoen (Matthias Loebermann)

Theaterstuk Grensland (nr 23)

Touwbruggen en speelelementen in en rond de schansen

Referentie theater in een schans
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Betreft: Theaterstuk over de eeuwige strijd tussen de Groningers en de Friezen
Gekoppeld aan: Zwartendijksterschans
Partners: Drents Landschap, cultuurinstelling
Trekker: een van de partners
Termijn: korte termijn

2 Wandelroutes
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Project Luisterkei (nr 9)
Betreft: Luisterkeien langs de linie. Men kan van te voren auditieve stukken downloaden en dan ter plekke afluisteren.
Gekoppeld aan: gehele Friese Waterlinie, plekken waar schermutselingen zijn geweest (bijv. buurt Makkinga, Donkerbroek,
Schans Een etc.)
Partners: Recreatieschap Drenthe, It Wetterskip
Trekker: mogelijk Recreatieschap Drenthe
Termijn: korte termijn

Meerdaags wandel en/of fietsevenement
Oldeberkoop (nr 13)
Betreft: Meerdaags wandel- en/of fietsevenement Oldeberkoop
Gekoppeld aan: gehele Friese Waterlinie
Partners: R&T-ondernemers, horeca, ’t Berkoper Kuierweekend, Plaatselijk belang Oldberkoop
Trekker: mogelijk Plaatselijk belang Oldeberkoop, commissie ’t
Berkoper Kuierweekend, gem. Ooststellingwerf
Termijn: middellange termijn

Referentie luisterkei “Liberation Route” (foto Theo Peters)

Wandelpad Frieschepalen (nr 14)

Reeds bestaand grenspalenpad

Grenspaal 14

Betreft: Historisch wandelpad grenspalen Frieschepalen, rond
grenspaal 14
Gekoppeld aan: Schans Frieschepalen
Partners: wandel- / fiets- sportorganisaties (LAW), Plaatselijk
belang, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Friesland, Tresoar
(smokkelverhalen)
Trekker: een van de samenwerkende partners
Termijn: korte termijn

Wandelroute Bekhofschans/Tolbrugschans
(nr 16)
Betreft: Wandelroute
Gekoppeld aan: Bekhofschans en Tolbrugschans
Partners: Agrarische ondernemers nl. Kaasboerderij Van der
Gun, Provinciale AMBO
Trekker: nader te bepalen
Termijn: korte termijn
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(soort) Triatlon (nr 22)
Betreft: Wandelroute, fietsroute, water en/of natte natuur. Mogelijk soort triatlon i.s.m. wandel/fiets/
kano route
Gekoppeld aan: gehele Waterliniegebied
Partners: R&T-ondernemers voor ontwikkelen van arrangementen. Horeca, eigenaren gronden (ivm mogelijk wandelroutes over
eigen terrein) wandel- fiets- sportorganisaties. Historische verenigingen voor educatie. Staatsbosbeheer, It Fryske Gea.
Trekker: Plaatselijk belang
Termijn: middellange termijn

Mogelijk te ontwikkelen recreatieve routes

Ontwikkelen Toeristische Routes
(Waterliniepad, Schansepad) (nr25)
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Betreft: Uitwerking van Het Recreatieve Landschap uit
de Visie. Er worden verschillende toeristische routes
voorgesteld. Ook het waarderingsonderzoek hecht hier
grote waarde aan qua sociaal-economische potentie.
De routes vormen een belangrijke ruggengraad voor
de beleving van de Waterlinie. In kaart wordt gebracht
wat er voor nodig is om de voorgestelde Schansenroute
en Waterlinie-route recreatief-toeristisch neer te zetten.
Fysiek en wat betreft de bezoekersgeleiding, markering
en herkenbaarheid. Gericht op zowel het route-niveau,
als op het niveau van het ontwikkelen en toegankelijk
maken van de verhalen op de verschillende plekken
langs die routes.
Gekoppeld aan: gehele Friese Waterlinie incl. Steenwijk, Gorredijk en Smalle Ee, horecalocaties en toeristische ondernemers
Partners: oa. T&R-ondernemers, horeca, misschien
boeren (ivm B&B, theetuin e.d.), Recreatieschap Drenthe, toeristische aanjagers gebieden Fryslân, Overijsel
en Drenthe, 7 gemeentes, en grondeigenaren routes,
Karst Berkenbosch ivm. toepassing van zijn 15 verhalen, wandel/fietsorganisaties, historische verenigingen
Trekker: gebiedsaanjagers in onderlinge afstemming
Termijn: korte termijn
Koppelen aan recreatie en toerisme, horeaca etc.

Schansen vormen recreatieve rustplekken
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Voorstel voor markering van een Friese Waterliniepad

3 Fietsroutes
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FIETSKAART ‘Ontdek de Friese Waterlinie’

ONTDEK DE FRIESE WATERLINIE

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
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Beleefbare fietsroute (nr 12)
Betreft: Beleefbare fietsroute tussen Schans Een West
en Bekhofschans. Vereiste is wel dat er meer
(fotogenieke) elementen beschikbaar komen op de route
m.b.t. de FWL
Gekoppeld aan: Bekhofschans, Tolbrugschans, Schans
Makkinga, Schans Breeberg, Zwartendijksterschans,
Schans Bakkeveen.
Partners: R&T-ondernemers, horeca, Museum Oold Ark
Makkinga
Trekker: mogelijk: Recreatieschap Drenthe, gem. Ooststellingwerf, gem. Noordenveld
Termijn: korte termijn

4 Water en natte natuur
Betreft: Plannen van Museum Belvedere m.b.t. het museumpark Oranjewoud, met name het paviljoen
aan de Tsjonger. Gedacht wordt aan een pontje om de
verbinding te maken met dit paviljoenen het museumpark
Oranjewoud, waar het landschapspaviljoen aan de Tjonger een relatie kan leggen tussen twee elkaar versterkende cultuur toeristische en historische elementen.
Gekoppeld aan: gehele Friese Waterlinie
Partners: Museum Belvedere, Museumpark Oranjewoud
Trekker: Museum Belvedere
Termijn: middellange termijn

Museumpark Oranjewoud

Onderzoek restanten meanders Tsjonger
/ Kuunder en Lende (west) (nr 24)
Betreft: 1e te nemen stap in uitwerking van werklijn De
Blauwe Draad in Visie. Een onderzoek instellen naar de
nog aanwezige restanten van oude meanders van de
Tsjonger/Kuunder en de Lende. Er is veel hydrologisch en
ander studiemateriaal uit het ROM-project Zuidoost Friesland op dit vlak. Mogelijk volstaat een bureaustudie.
Deelgebied: Tsjonger/Kuunder en west-Lende
Partners: It Wetterskip Fryslân, eventueel LBF en TBO’s
Trekker: LBF, TBO’s
Termijn: korte termijn

Inrichtingsprojecten
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Museumpark Oranjewoud (nr 15)

5 Educatie en digitale informatie
Boek Friese Waterlinie (nr 1)
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Betreft: Het schrijven van een historisch boekwerk met als
titel “Oom Jarig van der Wielen grondlegger
Nederlandse Volkshogescholen”.
Gekoppeld aan: Zwartendijksterschans / De Landweer op
Allardsoog bij Bakkeveen
Partners: Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Drents Landschap, Natuurmonumenten. Uitgeverij
Trekker:
Termijn: korte termijn

Histotolk (nr 2)
Betreft: Inschakelen histotolk (bijv. Frank Spijkers) t.b.v.
verbeelding historische verhaal rondom de schansen binnen
de Friese Waterlinie. Verhaal verbeelden en presenteren op
scholen.
Gekoppeld aan: gehele Waterlinie
Partners: Onderwijs (basisonderwijs), Kunst en Cultuur
(Heemkunde)
Trekker: Historische gids, bijv. Frank Spijkers
Termijn: Korte termijn

Histotolk in actie

Betreft: Op basis van cartografisch materiaal van Tresoar het ontwikkelen van app waarmee bezoeker van
de regio op locatie de ontwikkeling van de landschappelijke situatie kan bekijken via kaartbeelden uit de periode
1600-2000
Gekoppeld aan: gehele Friese Waterlinie
Partners: Gem. Steenwijkerland, Hist. vereniging IJsselham, plaatselijk belang Kuinre, Landschapsbeheer
Friesland, Friesland, Museum Nieuw Land Lelystad,
Prov. Overijssel ivm TOP (toeristisch overstappunt)
Trekker: Tresoar
Termijn: korte termijn

idee voor een app.

Informatiekiosk Fort Vechten, NHW

Infokiosk Kuunderse Schans en FWL
(nr 5)
Betreft: Open bouwsel met informatiepanelen, maquette ed. ongeveer op de plaats van de voormalige
Kuunderse Schans om inzicht te geven in de voormalige
ligging en verschijningsvorm van de schans als beginpunt van de Friese Waterlinie. Daarom ook info over ligging, werking en verschijningsvorm gehele waterlinie
Gekoppeld aan: gehele Waterlinie en Kuinre.
Partners: Gem. Steenwijkerland, Hist. vereniging IJsselham, plaatselijk belang Kuinre, Landschapsbeheer
Friesland, Museum Nieuw Land Lelystad, Prov. Overijssel ivm TOP (toeristisch overstappunt)
Trekker: coproductie van Plaatselijk belang Kuinre, gemeente Steenwijkerland en Landschapsbeheer Friesland
Termijn: middellange termijn

Referentie Informatiekiosk Fort Vechten

Referentie informatie in schans (fort aan de Bilt,
NHW)
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App Tresoar (nr 3)

• • • • • • • • • • • 70 Werkboek Friese Waterlinie

Project Maquette (nr 7)
Betreft: Maquette Friese Waterlinie in op te richten infocentrum
evt. in horecagelegenheid of evt. in het
nieuwe MFA Oldeberkoop
Gekoppeld aan: gehele Friese Waterlinie
Partners: Hist.verenigingen, modelbouwclub Donkerbroek, museum mogelijk als locatie (Makkinga), onderwijs (opdracht voor
leerlingen)
Trekker: Evt. modelclub Donkerbroek of C. Post van Plaatselijk
Belang Nieuweschoot i.s.m. onderwijs. (Mogelijk ondersteuning
door H. Jonker gem. Ooststellingwerf)

Referentie multimedia experience: Panorama Mesdag

Referentie multimedia experience: Panorama Mesdag

Multimedia Experience (nr 21)
Betreft: Zaal in een schans inrichten waarop op alle wanden
(360 graden) een gevechtssituatie is te zien en te horen en
ruiken vanuit positie vanuit de schans gezien. Je staat als het
ware midden in de gevechtssituatie. Dit kan echt een parel /grote
trekker/ drager van het project Friese Waterlinie zijn op recreatief
toeristisch gebied.
Gekoppeld aan: Tolbrugschans, Schans Makkinga. Op locatie
waar daadwerkelijk de schermutselingen zijn geweest, zou een
historisch getrouwe beleving moeten zijn.
Partners: Eigenaren gronden (mogelijk Tolbrugschans, Makkinga) Hist.Verenigingen, Militair historische vereniging. (bv. Menno
van Coehoorn). Wellicht museum (Gorredijk), Kunst en Cultuur;
naspelen gevechtshandelingen voor film. Professioneel bedrijf
op audio-visueel gebied.
Trekker: Bijv. Recreatieschap Drenthe
Termijn: middellange termijn
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Referentie kleine schaal maquettes

Referentie maquette Maastricht 1750

Grote schaal referentie maquette Eindhoven
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Deel 3 Fasering en kostenindicatie
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Ingebrachte ideeën:
Box 0: Marketing en productontwikkeling
Box 1: Schansen
Box 2: Wandelroutes
Box 3: Fietsroutes
Box 4: Water en (natte) natuur
Box 5: Educatie / digitale informatie

Fasering
In het overzicht is de fasering opgenomen. De
nummers in de eerste kolom verwijzen naar
de nummers van de ideeën. De ideeën zijn op
volgorde van binnenkomst genummerd. De
nummers op zich hebben dus geen rangordelijke betekenis.
Om tot een samenhangende, effectieve en in de
tijd realistische uitwerking van de Friese Waterlinie te komen is een fasering aangebracht in de
mogelijke activiteiten. Hierbij is uitgegaan van
een planning op korte termijn. Deze activiteiten
zijn de komende jaren te realiseren.
Veel van de ideeën zijn op korte termijn te realiseren. Voor wat betreft de fysieke beleving is
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In het waarderingsonderzoek Toeristisch-recreatieve ontwikkeling Friese Waterlinie (2011) wordt
aangegeven dat een goed rendement gehaald
kan worden door een stevige landschappelijke en fysieke investering, in combinatie met
verschillende maatregelen die een toeristischrecreatieve spin-off hebben zoals het aanleggen
van routes. Het rendement is zowel economisch
als een verbetering van het woon- en vestigingsklimaat. De voorgestelde uitwerkingen en
ideeën bieden de mogelijkheid om genoemde
combinatie te realiseren.
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het in deze periode van belang om in ieder geval de markering van de waterlinie te realiseren.
Daarnaast dragen verschillende ideeën bij aan
de fysieke beleving van de waterlinie. Hiermee
kan een goede combinatie met de ontwikkeling
van routes ed. gemaakt worden.
Op middellange termijn wordt ingezet op de
daadwerkelijke ontwikkeling van enkele schansen in combinatie met toeristisch-recreatieve
elementen. In deze periode kan ook de vermarkting in eigen gebied en daarbuiten opgepakt worden.
Op de lange termijn worden ook de overige
schansen aangepakt cq gerealiseerd. Dit zijn
grote werken die veel voorbereiding vereisen.
Het zou goed zijn deze werken ieder op zich te
faseren zodat wellicht al op middellange of korte
termijn eerste stappen gezet kunnen worden.
Het educatieplan is inmiddels uitgewerkt. De activiteiten en educatieve elementen die in dit plan
worden uitgewerkt zijn nog niet in een fasering
gezet. De verwachting is dat het educatieplan
op korte termijn kan worden opgepakt en een
lange doorlooptijd zal hebben. De kosten zijn op
dit moment nog niet inzichtelijk.

Colofon

Het werkboek Friese Waterlinie is opgesteld door Feddes/Olthof Landschapsarchitecten in opdracht van Landschapsbeheer Friesland.
Landschapsbeheer Friesland voert het project Friese Waterlinie uit op verzoek van het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân.

Team opdrachtgever

Karin Sjoukes, Landschapsbeheer Friesland
Nicolette Hartong, Provicie Fryslân, Plattelânsprojekten Zuidoost
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Team Feddes/Olthof landschapsarchitecten
Yttje Feddes (landschapsarchitect, projectleider)
Yoran van Boheemen (landschapsarchitect)
Nanne Bouma (landschapsontwerper)
Ilonka van Slooten (grafisch ontwerp)

Organisatie
Werkgroep FWL

Gebiedsplatform Zuidoost Fryslân
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.
Dorpsarchief Oldeberkoop
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Weststellingwerf
Gemeente Noordenveld
Gemeente Opsterland
Gemeente Smallingerland
Gemeente Heerenveen
Gemeente Steenwijkerland
Wetterskip Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg
Provincie Fryslân
Provincie Fryslân
Provincie Fryslân
It Fryske Gea
Toeristisch profiel Zuidoost Friesland
Recreatieschap Drenthe
Provincie Fryslân afd. PPLG

Stuurgroep
Dhr. G. Lantinga
Dhr. J. Zwolle
Dhr. P. de Jong
Dhr. K. Mulder
Dhr. B. van Lubek
Mw. Chr. Boersen
Mw. L. Zijp
Mw. Y. Hoekstra
Dhr. R. Vree Egberts
Dhr. J. Boxum
Dhr. H. Valk
Dhr. D. Bloemhof
Dhr. L. de Jong
Mw. M. Fermo
Dhr. D. van Weezel Errens
Dhr. A. Zijlstra
Dhr. A. Ooms
Mw. E. Schriever
Dhr. A. Visser

Stichting Waterschapserfgoed		
Gebiedsplatform Zuidoost Fryslân		
Gemeente Heerenveen		
Gemeente Ooststellingwerf		
Gemeente Weststellingwerf		
Gemeente Noordenveld		
Gemeente Opsterland		
Wetterskip Fryslân		
Steunpunt Monumentenzorg		
Provincie Fryslân		
It Fryske Gea		
Staatsbosbeheer		
Recreatieschap Drenthe		

Projectorganisatie

Dhr. B. Mulder (voorzitter)
Dhr. G. Lantinga
Mw. C. van der Laan
Dhr. J. Veenhouwer
Dhr. J. Jongebloed
Dhr. J. Dam
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Dhr. R. de Jong
Dhr. C. Zuil
Mw. M. Fermo
Dhr. U. Hosper, Dhr. H.de Vries
Dhr. F. Leereveld
Dhr. H. Hartog

Landschapsbeheer Friesland			
Landschapsbeheer Friesland			
Provicie Fryslân, Plattelânsprojekten Zuidoost Fryslân		
Provicie Fryslân, Plattelânsprojekten Zuidoost Fryslân		

Mw. K. Sjoukes
Mw. R. Ansingh
Mw. N. Hartong
Mw. J. van der Meulen

Streekhistoricus, theatermaker, schrijver, verteller
Hist. Ver. Bakkeveen, oud hoogleraar archeologie
Plaatselijk belang Friesepalen			
Groepsaccomodatie De Zonneroos			
De Koningshof					
Historische Vereniging IJsselham			
Vrienden Willem van Haren, Hist. Ver. Heerenveen
Gemeente Opsterland				
St. Menno van Coehoorn				
Recreatieschap Drenthe				
Smelnes Erfskip					
Tresoar						
Museum Opsterland				
Dr888						
Bibliotheken Zuidoost Friesland			
Comperio Oldercoop, onderwijsinstelling		
Opera spanga					
Open stal, Olderbekoop				
Open stal, Olderbekoop 				
Posthuis Theater					
Kunstwerf					
Peergroup					
Historica						
Provincie Fryslân					
SOV Rottige Meente/ Groote Veenpolder		
Smelne’s Erfskip 					
Gameship, Leeuwarden				
Museum Belvédère, Heerenveen			
De vrije vogel					

Dhr. K. Berkenbosch
Dhr. J. Slofstra
Dhr. J. Dijkstra
Mw. P. Kemkes
Dhr. F. Koning
Dhr. J.A. Steenstra
Dhr. P. Wilschut
Dhr. M. Purcaro
Dhr. T. Henni
Mw. E. Schriever
Dhr. H. van der Veen
Dhr. B. Looper
Mw. P. Kick
Dhr. P. Martina
Dhr. L. Postma
Dhr. V. Felder
Mw. C. van Eyk
Dhr. P. Hiemstra
Mw. A. Mintjes
Dhr. G. Wolters
Mw. J. Sipsma
Dhr. H. Alles
Mw. M. Roelfsema-v.d. Wissel
Mw. E. Nobel
Mw. N. Berg
Dhr. P. Terpstra
Dhr. A. Sikkema
Dhr. K. de Groot
Dhr. J. Elsenaar
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