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Oanlie-
ding 

: Op 20 juni 2018 hebben wij u het besluit “Brede analyse vaarwegen, bereik-
baarheid van binnenhavens” voorgelegd, U heeft de Langetermijnvisie op 
de vaarwegen en de bereikbaarheid van Friese binnenhavens (vanaf hier 
“Vaarwegenvisie”) vastgesteld, en om een aantal uitwerkingen gevraagd.  
 
Op 12 juni 2019 heeft u tijdens een beeldvormende commissievergadering 
suggesties gedaan voor wijzigingen en aanvullingen op de voorgestelde 
aanpak.  
 
De uitwerkingen leggen we nu integraal aan u voor.  

   
Euro-
peeske 
kontekst 

: 
Door bureau Hezelburcht zijn de mogelijkheden voor Europese subsidies in 
beeld gebracht. Voor de binnenvaart is een Ten-t (uitvoerings) subsidie be-
schikbaar. Op dit moment wordt deze subsidie niet kansrijk geacht. Wel 
blijkt dat er steeds weer nieuwe ‘calls’ komen, waardoor het niet uitgesloten 
is dat er in de toekomst wel kans op subsidie is. Om daar op in te kunnen 
spelen is een actieve lobby richting Europa nodig.  
 
Voor de gebiedsontwikkeling Hegewarren zijn diverse Europese subsidies 
beschikbaar zoals POP3 en Live+.  
 
De gebiedsontwikkeling biedt kansen om bij te dragen aan opgaven uit het 
nationaal Klimaatakkoord, een belangrijk deel van de Nederlandse invulling 
van het Klimaatverdrag van Parijs. 
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Koarte 
gearfet-
ting 

: Allereerst ligt het besluit voor om te starten met de afrondende onderzoeks-
fase (verkenning) van de gebiedsontwikkeling Hegewarren. De problematiek 
in dit gebied, de mogelijkheden om deze op te lossen via een integrale ge-
biedsaanpak én de urgentie om duidelijkheid te geven aan de veehouders in 
het gebied, vragen om een vervolg. De aanleiding voor dit besluit staat los 
van de kansen voor een eventueel alternatief tracé voor de vaarweg Drach-
ten. 
 
Vervolgens leggen we in dit stuk overwegingen en beslissingen voor over 
de volgende onderdelen: veiligheid op het water, de uitkomsten van het on-
derzoek naar de alternatieven voor het opwaarderen van de vaarwegen 
Drachten en Heerenveen naar Klasse Va (aanleg Fly-by terminal, bedrijfs-
verplaatsing en alternatieven voor bulktransport) en hoe deze alternatieven 
zich verhouden tot het opwaarderen van de vaarwegen naar Heerenveen en 
Drachten via alternatieve tracé’s. We vragen u in te stemmen met het uit-
voeringsprogramma voor het verder geschikt maken van het Van Harinxma-
kanaal voor grotere schepen. Tot slot informeren wij u over de stand van za-
ken over de lobby voor de vervanging van de HRMK-spoorbrug door een 
aquaduct en het aankaarten van de veiligheid op het PM-kanaal bij Rijkswa-
terstaat. 
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Beslút-
punten 

: 1. Over de Hegewarren: 
a. vast te stellen dat de voorverkenning uitwijst dat een integrale gebieds-

ontwikkeling voor de polder de Hegewarren kansrijk lijkt; 
b. in te stemmen met de startnotitie Hegewarren als richtinggevend kader 

voor de uitvoering van een afrondend onderzoek; 
c. hier een provinciale bijdrage van € 150.000 voor  beschikbaar te stellen, 

als provinciale bijdrage aan deze afrondende onderzoeksfase. 
 

en Gedeputeerde Staten te verzoeken: 
 
d. een afrondend onderzoek (verkenning) te starten naar de haalbaarheid 

van een gebiedsontwikkeling Hegewarren; 
i. hiervoor samen met tenminste het Wetterskip, de gemeente Smallin-

gerland en LTO Noord een gezamenlijke projectorganisatie in te rich-
ten; 

ii. dit afrondende onderzoek in nauwe samenwerking met de bewoners 
en ondernemers in de Hegewarren en de omgeving uit te voeren; 

iii. de uitkomsten over circa een jaar ter besluitvorming voor te leggen 
aan Provinciale Staten in de vorm van een ruimtelijk plan en een sa-
menwerkingsovereenkomst waarin de scope van een vervolg en on-
derlinge afspraken tussen partijen (dit zijn in ieder geval Wetterskip 
Fryslân, de gemeente Smallingerland en LTO Noord) over de finan-
ciering en risico’s worden vastgelegd;  

 
2. In te stemmen met het nader uitwerken van een maatregelenprogramma 

ter verbetering van de veiligheid op de huidige vaarwegen naar Heeren-
veen en Drachten, in overleg met de gebruikers (beroepsvaart en recre-
atie) en de omgeving; 

 
3. Vast te stellen dat de onderzochte alternatieven Fly-by terminal, alterna-

tieven voor bulktransport en bedrijfsverplaatsing geen reële alternatie-
ven zijn voor het opwaarderen van de vaarwegen voor beroepsvaart van 
en naar Heerenveen en Drachten; 

 
4. De vaarweg Drachten meenemen in de scope van de onderzoeksfase 

van de gebiedsontwikkeling Hegewarren. 
 

5. Uiterlijk 1 juli 2021 wordt op de vaarweg Heerenveen geen ontheffing 
meer verleend aan schepen langer dan 86m en breder dan 10,5m; 

 
6. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma Van Harinxmakanaal 

(VHK) 
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Taheakke : 1. Startnotitie Gebiedsontwikkeling Hegewarren, opgesteld door de provin-

cie, in nauwe samenwerking met het Wetterskip, de gemeente Smallin-
gerland en LTO-Noord (afd. Smallingerland), tevens woordvoerder van 
de veehouders in de Hegewarren; 

2. Voorverkenning kansrijkheid gebiedsontwikkeling Hegewarren, opge-
steld door de provincie, in nauwe samenwerking met het Wetterskip, de 
gemeente Smallingerland en LTO-Noord (afd. Smallingerland), tevens 
woordvoerder van de veehouders in de Hegewarren; 

3. Uitvoeringsprogramma Van Harinxmakanaal, opgesteld door de provin-
cie; 

4. Onderzoeksrapport veiligheid op de vaarwegen Drachten en Heeren-
veen, opgesteld door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in samen-
werking met de provincie; 

5. Memo mogelijke maatregelen veiligheid, opgesteld door de provincie; 
6. Memo alternatieve mogelijkheden vaarwegen Drachten en Heerenveen 

(Fly-by terminal, alternatieven voor bulktransport en bedrijfsverplaat-
sing), opgesteld door de provincie; 

7. Memo kosten bedrijfsverplaatsing havengebonden bedrijven Drachten, 
opgesteld door bureau Rekenruimte; 

8. Quick scan naar de trends voor klasse IV schepen in Fryslân, Het toe-
komstperspectief van de kleinere schepen, opgesteld door AA-Plan-
advies; 

9. Startnotitie Vaarweg Heerenveen, opgesteld door Procap, in opdracht 
van de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren; 

10. Memo afwegingen vaarweg Heerenveen, opgesteld door de provincie; 
11. Memo afwegingen Vaarweg Drachten, opgesteld door de provincie; 
12. Fotoverslag informatiebijeenkomst mienskip op 26 september over He-

gewarren en vaarweg Drachten, opgesteld door de provincie 
13. Hydrologische analyse peilopzet Hegewarren (grondwatermodelbereke-

ningen), Royal Haskoning-DHV 
14. Subsidiescan, bureau Hezelburcht 
15. Advies PCLG 
16. Brief van gemeente Heerenveen 
17. Brief van gemeente De Fryske Marren 
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Taljochting :  
   
Kontekst : Bestuursakkoord 'Geluk op 1’ 

 “De Vaarweg Drachten maakt onderdeel uit van 
het gebiedsproces Hegewarren. Een verbetering 
van de vaarweg Drachten kan pas aan de orde ko-
men wanneer in dat gebiedsproces duidelijke syn-
ergie met andere kansen voor het gebied blijkt.” 

 De kansen om opgaven in te vullen en de werk-
wijze van een integrale gebiedsontwikkeling Hege-
warren sluiten vrijwel naadloos aan op het be-
stuursakkoord (zie H.3 Startnotitie). 

 “Verbetering van de vaarweg Heerenveen bekijken 
we wanneer de gemeente hier een goed voorstel 
voor doet.” 

 De ambitie is uitgesproken het Van Harinxmaka-
naal aan te passen zodat klasse Va-schepen van 
deze vaarweg gebruik kunnen maken, zonder het 
hele kanaal naar klasse Va te brengen. 

 resultaat 44: “er zijn afspraken met het Rijk over 
de vervanging van de spoorbrug in het Van Ha-
rinxmakanaal door een aquaduct.” 

 
Veenweidevisie  
De Hegewarren is een zogeheten ‘kansrijk gebied’ 
binnen de Veenweidevisie (niet te verwarren met de 
vraag die voor ligt, of een gebiedsontwikkeling ‘kans-
rijk’ is). Voor alle kansrijke gebieden is of wordt een 
gebiedsproces gestart. Een primaire opgave van de 
integrale gebiedsontwikkeling is dan ook het oplossen 
van de bodemdaling en CO2 uitstoot door veenoxida-
tie. 
 
Ontwerp Omgevingsvisie 
De problematiek en meekoppelkansen van een ge-
biedsontwikkeling Hegewarren sluiten goed aan bij de 
inhoudelijke agendering van de Omgevingsvisie en 
biedt de mogelijkheid om bij te dragen aan urgente in-
tegrale opgaven zoals veenweide, CO2, klimaatadap-
tatie, energietransitie en biodiversiteit. Vanuit de Om-
gevingsvisie willen we werken met een 9 tal principes. 
In de Hegewarren liggen nadrukkelijk kansen voor het 
toepassen van deze principes: 
 Samenwerkingsprincipes voor de provincie met 

andere partijen, zoals: decentraal wat kan, aanslui-
ten bij wat er al gebeurt, rolbewust, sturen op het 
proces en een verschuiving van ‘nee tenzij’ naar 
‘ja mits’. Het laatste principe houdt in dat we als 
provincie minder regels  willen stellen, maar juist 
willen benoemen wat er mogelijk is en flexibel wil-
len meedenken over oplossingen.  

 Daarnaast zijn inhoudelijke principes genoemd. 
Daarbij ligt de uitdaging in: zuinig en meervoudig 
ruimtegebruik, koppelen van opgaven aan elkaar, 
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het gebruiken van omgevingskwaliteiten als ont-
werpbasis, en aandacht voor gezondheid en veilig-
heid. 

 
Bij het meenemen van alle opgaven en kansen kan 
blijken dat dit op onderdelen (nog) niet past in het hui-
dige beleid. Juist vanuit het principe “ja, mits” (mee-
denken over oplossingen en een flexibele opstelling), 
zou ruimte gevonden kunnen worden om oplossingen 
verder te onderzoeken. 
 
Project Oudega aan het Water 
Met de uitvoering van het project wordt een deel van 
de ontvlechting van recreatie- en beroepsvaart gerea-
liseerd op het traject Veenhoop-Drachten.  

   
Probleemstel-
ling 

: Hegewarren 
U heeft ons gevraagd om te onderzoeken of een inte-
grale gebiedsontwikkeling Hegewarren kansrijk is, ge-
zien de maatschappelijk opgaven die er in dit gebied 
spelen (onder andere de Veenweideproblematiek en 
de recreatieve druk op het nationaal park De Alde 
Feanen). De vraag of het kansrijk is koppelde u mede 
aan de vraag of partijen zich (financieel) aan een ge-
biedsontwikkeling willen verbinden.  
 
Of een alternatief tracé voor de Vaarweg Drachten on-
derdeel uitmaakt van het gebiedsproces Hegewarren 
is een vervolgvraag. Deze vraag wordt beantwoord 
binnen de context van de vaarwegen visie, waarbij 
niet alleen gekeken is naar mogelijke synergie met de 
gebiedsontwikkeling Hegewarren, maar ook naar nut 
en noodzaak en mogelijke alternatieven. 
 
Vaarwegen 
Binnen de context van de Vaarwegenvisie heeft u ge-
vraagd welke maatregelen genomen kunnen worden 
om de veiligheid op het water in de huidige situatie te 
verbeteren. 
 
U heeft gevraagd om alternatieven te onderzoeken 
voor het opwaarderen van de vaarwegen Drachten en 
Heerenveen naar Klasse Va. Dit betreft de mogelijkhe-
den van een Fly-by terminal in Fryslân, bedrijfsver-
plaatsing naar Het Prinses Margrietkanaal en alterna-
tieven voor bulktransport. 
 
Vervolgens wilt u weten hoe deze alternatieven zich 
verhouden tot het opwaarderen van de vaarwegen 
naar Heerenveen en Drachten via alternatieve tracé’s.  
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Een alternatief tracé voor de vaarweg Drachten, waar-
bij De Alde Feanen ontzien wordt, is alleen aan de 
orde als deze meegenomen kan worden in het ge-
biedsproces Hegewarren. De vraag die voor lag, is of 
er synergie met de andere kansen voor het gebied is. 
Daarnaast is gevraagd of partijen zich hier (financieel) 
aan willen verbinden. 
 
Een alternatief tracé voor de vaarweg Heerenveen, 
waarbij Terherne ontzien wordt, is alleen aan de orde 
als de gemeente Heerenveen een goed voorstel doet 
om een nieuw tracé via het Jinhuster Deel aan te leg-
gen. 
 
Daarnaast is gevraagd om aan te geven op welke 
wijze het Van Harinxmakanaal verder geschikt ge-
maakt kan worden voor klasse Va schepen. 
 
Ook is gevraagd om de lobby te starten voor de ver-
vanging van de HRMK-spoorbrug door een aquaduct 
en het verbeteren van de veiligheid op het PM-kanaal 
bij Rijkswaterstaat aan te kaarten. 

   
Probleemana-
lyze 

: Hegewarren 
Het is kansrijk dat de problemen in en rond de Hege-
warren worden opgelost door een andere inrichting 
van het gebied, met hogere waterpeilen. Tegelijkertijd 
biedt zo’n andere inrichting de mogelijkheid om opga-
ven uit de omgeving mee te nemen zoals het creëren 
van waterberging en het verminderen van de recrea-
tieve druk op Nationaal park De Alde Feanen.  
 
Het blijkt moeilijk om de problematiek in de Hegewar-
ren op te lossen en de polder geschikt te houden voor 
de veehouders: voor hen is het niet in alle opties mo-
gelijk hun bedrijf voort te zetten. 
 
Of partijen zich financieel aan een gebiedsontwikke-
ling willen verbinden hangt (mede) af van de erken-
ning van de eigen opgaven. De partijen die samen 
met de provincie de kansrijkheid van een gebiedsont-
wikkeling onderzocht hebben en de grootste opgaven 
in het gebied hebben (LTO-Noord, Wetterskip Fryslân 
en de gemeente Smallingerland) zijn hier duidelijk 
over. Zij erkennen de problematiek en hun verant-
woordelijkheid daarin, en zijn bereid (financieel) bij te 
dragen aan een vervolgstap van een gebiedsontwik-
keling. De betrokken partijen hebben uitgesproken het 
komende jaar serieus te zullen onderzoeken welke bij-
drage zij voor de eventuele realisatie willen en kunnen 
leveren. 
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Vaarwegen 
Het veiligheidsonderzoek heeft de nodige informatie 
opgeleverd over de veiligheidssituatie op de vaarwe-
gen naar Drachten en Heerenveen. Uit voorlopige re-
sultaten blijkt onder meer dat op de drukste kruispun-
ten van de beide vaarwegen deze zomer geen (bijna) 
ongevallen hebben plaats gevonden. Het onderzoek 
heeft bevestigd dat er een gevoel van onveiligheid is. 
Daarom kan niet zondermeer de conclusie worden ge-
trokken dat de vaarwegen naar Drachten en Heeren-
veen veilig zijn. Om de veiligheid in de toekomst te 
verbeteren wordt voorgesteld een maatregelen pakket 
uit te werken. 
 
De onderzochte alternatieven voor opwaardering van 
de vaarwegen (Fly-by terminal, alternatieven voor 
bulkvervoer en bedrijfsverplaatsing) blijken niet realis-
tisch. Tijdens de besluitvorming op 20 juni 2018 heeft 
u vastgesteld dat het opwaarderen van bestaande tra-
cé's ook geen optie is. Vanwege het conflict tussen 
beroepsgoederenvervoer over water en recreatie en 
natuur is het namelijk ongewenst dat schepen van 
klasse Va door Earnewâld en Nationaal Park De Alde 
Feanen varen. Daarom is er voor een opwaardering 
gekeken naar alternatieve tracés maar deze zijn kost-
baar. Op 20 juni 2018 is geconcludeerd dat de sec 
aan het vervoer over water gerelateerde baten van 
een nieuwe klasse Va-vaarweg de investeringen on-
voldoende legitimeren. Er is (aanvullend) onderzocht 
in welk tempo klasse IV schepen uit faseren. Het on-
derzoek concludeert dat naar verwachting rond 2050 
vrijwel alle klasse IV schepen uit de vaart zijn geno-
men. De afname van klasse IV schepen verloopt mo-
gelijk sneller vanwege de verduurzamingsopgave. 
Deze prognose heeft in de toekomst grote impact op 
de bereikbaarheid van de havens van Drachten en 
Heerenveen en de concurrentiepositie van de betrok-
ken bedrijven. Er zijn op dit moment geen grote pro-
blemen qua bereikbaarheid. De kans is echter aan-
zienlijk dat het te zijner tijd wel urgent wordt. De vraag 
of er dán nog sprake is van een ‘passende bereikbaar-
heid’ voor de havens van Heerenveen en Drachten 
beschouwd mag blijven worden.  
 
De gemeente Heerenveen heeft de vraag (op eigen 
verzoek) gekregen een voorstel te doen waaruit blijkt 
dat een alternatief tracé voor de vaarweg Heerenveen 
toch mogelijk is. Voor de Vaarweg Drachten was de 
vraag of er synergie mogelijk is met het gebiedsproces 
Hegewarren. Als er synergie te behalen is, kan de 
kosten-baten verhouding van zowel het gebiedsproces 
als de aanleg van een alternatief tracé positiever uit-
pakken.  
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Om het Van Harinxmakanaal verder geschikt te ma-
ken voor grotere schepen zijn maatregelen nodig zo-
als het verdiepen van de vaarweg in combinatie met 
vervanging van oeverconstructies en bochtverruimin-
gen.  

In het BO MIRT van november 2018 is afgesproken 
een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 
uit te voeren voor de HRMK-spoorbrug waarin onder 
andere de vervanging door een spooraquaduct wordt 
meegenomen 

   
Doelstelling / be-
eage effekten: 

: Hegewarren 
De primaire opgaven in het gebied oplossen. De eer-
ste opgave is het zo snel mogelijk verschaffen van 
duidelijkheid aan de veehouders in de Hegewarren. 
De andere opgaven in dit gebied zijn het creëren van 
een robuust, duurzaam en toekomstbestendig water-
systeem, bijdragen aan de doelen van het Nationaal 
Klimaatakkoord door het oplossen van de veenweide-
problematiek (bodemdaling en CO2 uitstoot) en het te-
gengaan van verdere verdroging van N-2000 gebied 
De Alde Feanen. 
 
Vaarwegen 
De bereikbaarheid van de Friese binnenhavens op 
een veilige manier op orde brengen en houden, mits 
dat kan op een manier die in balans is met de omge-
ving en recht doet aan de andere economische belan-
gen die spelen op het water. 

   
Risiko's : Hegewarren 

Over circa een jaar geen duidelijkheid omdat de weer-
stand tegen onderdelen van de scope van de gebieds-
ontwikkeling Hegewarren (concreet: vaarweg Drach-
ten en zonneweiden) het proces complex maakt;  
 
Vaarwegen 
Het terugdraaien van de ontheffing om met klasse Va 
schepen op de vaarweg naar Heerenveen te varen, 
vraagt een aanpassing van de vaarwegverordening. 
Deze aanpassing is onderhevig aan bezwaar en be-
roep. Risico is dat de nieuwe verordening door de 
branche (met positief resultaat) juridisch wordt aange-
vochten en/of de provincie nadeelcompensatie moet 
uitbetalen. Het is aan de branche om aan te tonen dat 
er daadwerkelijk sprake is van nadeelcompensatie 
waarbij meespeelt of de branche voldoende in de ge-
legenheid is gesteld om te anticiperen op het voorge-
nomen besluit. Nadat de Staten in 2018 het besluit 
hebben genomen om op 1 juli 2021 te stoppen met 
het verlenen van de ontheffing voor klasse Va sche-
pen, is het stopzetten van de ontheffing, expliciet ver-
meld bij het verstrekken van de ontheffing.  
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Probleemoplos-
sing 

: Hegewarren 
Door de volgende fase (afrondend onderzoek) van 
een gebiedsontwikkeling voor de Hegewarren te star-
ten wordt duidelijk hoe de verschillende opgaven zoals 
een robuust duurzaam en toekomstbestendig water-
systeem en het oplossen van de veenweideproblema-
tiek (ruimtelijk) kunnen worden ingevuld. Bij de uitwer-
king wordt in beeld gebracht wat de financiële, techni-
sche en juridische haalbaarheid van een andere in-
richting van het gebied is (inclusief de mogelijkheden 
voor het realiseren van meekoppelkansen). Betrokken 
partijen maken in de komende onderzoeksfase duide-
lijk welke bijdrage zij reëel achten voor de uitvoering. 
Belangrijk onderdeel van het onderzoek is het concre-
tiseren van de mogelijke kostenbesparingen in de toe-
komst, en de mogelijkheid om dit als investeringen in 
het gebied in te zetten. Op basis van het onderzoek 
moet duidelijk worden of het daadwerkelijk haalbaar is 
om de Hegewarren anders in te richten, en of de vee-
houders hun bedrijf hier nog kunnen voortzetten of 
niet. Ook kan in de komende fase in beeld worden ge-
bracht of een alternatief tracé voor de vaarweg Drach-
ten haalbaar is.  
 
Vaarwegen 
Om de veiligheid op het water te blijven borgen wordt 
voorgesteld om het bijgevoegde ontwerp-
maatregelenprogramma voor veiligheid nader uit te 
werken in overleg met de gebruikers en de omgeving.   
 
Door de veiligheid op het water te blijven monitoren 
kan in de gaten gehouden worden hoe de situatie zich 
ontwikkelt, en of er noodzaak is tot aanpassingen van 
het (ontwerp) maatregelenprogramma.  
 
U heeft op 20 juni 2018 vastgesteld dat zonder te kij-
ken naar andere belangen door middel van een ge-
biedsontwikkeling (Hegewarren) een investering in 
een nieuw tracé niet aan de orde is. Dit is in het be-
stuursakkoord Geluk op 1 bevestigd, door te stellen 
dat een verbetering van de vaarweg Drachten pas aan 
de orde kan komen wanneer in het gebiedsproces He-
gewarren duidelijke synergie met andere kansen voor 
het gebied blijkt. Omdat er geen realistische alternatie-
ven voor de vaarweg Drachten zijn gevonden, is een 
alternatief tracé door de Hegewarren de enige kans 
voor eventuele opwaardering van de vaarweg. 
Daarom is het voorstel om de vaarweg Drachten inte-
graal mee te nemen in de scope van het gebiedspro-
ces Hegewarren. Dan kan in de praktijk gekeken wor-
den (gerekend en getekend) of een alternatief tracé 
dusdanig ontworpen kan worden dat de balans tussen 
de kosten en de baten positiever uitpakt.  
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Ook wordt onderzocht of de bezwaren vanuit de 
mienskip (gedeeltelijk) kunnen worden weggenomen.  
 
De gemeente Heerenveen heeft in samenwerking met 
de gemeente De Fryske Marren een startnotitie opge-
steld om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om 
de vaarweg Heerenveen op te waarderen en welke (fi-
nanciële) bijdrage zijn willen leveren. Het onderzoek 
heeft niet geleid tot een voorstel van de zijde van de 
gemeenten: beide gemeenten hebben aangegeven 
dat zij deze bijdrage niet willen leveren. Het ontheffin-
genbeleid wordt aangepast, waardoor de grootste 
schepen niet meer worden toegestaan op de vaarweg. 
Komende jaren zal blijken of de huidige situatie, ge-
zien de ontwikkelingen in de scheepvaartsector en het 
natte bedrijventerrein 'passend’ blijft. 
 
Voor het Van Harinxmakanaal is een uitvoeringspro-
gramma opgesteld. In het bestuursakkoord zijn de 
maatregelen benoemd en zijn de middelen gereser-
veerd. Deze zijn in het voorliggende uitvoeringspro-
gramma opgenomen. 
 
Voor de vervanging van de HRMK-spoorbrug door 
een spooraquaduct wordt een MKBA opgesteld. Deze 
is voeding voor het overleg hierover met het Rijk in het 
MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport) 
 
Het verbeteren van de veiligheid op het PM-kanaal bij 
Rijkswaterstaat is aangekaart in het reguliere overleg 
met Rijkswaterstaat. 

   
Foarkaroplos-
sing/ Yntegrale 
ôfwaging 

: Onder ‘oare punten’ lichten we per onderdeel toe 
waarom voor de voorgetelde oplossing gekozen is. 
Daar wordt ook toegelicht waarom we niet voor de al-
ternatieven kiezen. 

   
Útfiering : Hegewarren 

Samen met het Wetterskip, de gemeenten Smallinger-
land, Tytsjerksteradiel en LTO-noord wordt het afron-
dend onderzoek naar de gebiedsontwikkeling Hege-
warren opgepakt. In het voortraject is de omgeving 
vooral geïnformeerd en deels geconsulteerd. In het 
onderzoek wordt nauw samengewerkt met de direct 
betrokkenen en de omgeving, waarbij de deelnemers 
in het proces invloed hebben op het resultaat van het 
proces. 
De kaders van de gebiedsontwikkeling staan in de 
startnotitie de ter vaststelling voorligt.  
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Vaarwegen 
Het ontwerp maatregelenprogramma voor de veilig-
heid wordt met de omgeving en de gebruikers bespro-
ken. Zonodig wordt te zijner tijd een voorstel voor fi-
nanciering aan u voorgelegd.  
 
Voor de vaarweg Heerenveen zal, naast de maatrege-
len voor het verbeteren van de veiligheid, de vaarwe-
genverordening moeten worden aangepast. De veror-
dening zal worden aangepast om de ontheffing voor 
klasse Va schepen op structurele basis stop te zetten 
per 1 juli 2021, en op die manier uw besluit van 20 juni 
2018 te effectueren. Dit besluit wordt iets ruimer geïn-
terpreteerd: schepen tot een breedte van 10,5m wor-
den toegestaan. 
 
Het uitvoeringsprogramma Van Harinxmakanaal wordt 
opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & 
Vervoer 2020-2030 
 
Hoe de lobby voor de vervanging van de HRMK-
spoorbrug door een spooraquaduct verder verloopt 
hangt af van de gesprekken hierover met het Rijk, be-
ginnend in het MIRT van 20 november. Zoals gebrui-
kelijk worden de Staten via een SNN brief geïnfor-
meerd over de uitkomsten van het BO MIRT. 

   
Monitoaring/eva-
luaasje 

: Vaarwegen 
Om te beoordelen of er ook in de toekomst nog sprake 
is van een passende (en veilige) bereikbaarheid van 
de binnenhavens, monitoren we de veiligheid, de eco-
nomische ontwikkeling van de natte bedrijventerreinen 
en de ontwikkelingen in de maatvoering van de sche-
pen in de beroepsvaart. Dit kan aanleiding zijn om het 
besluit voor de vaarweg Heerenveen in de toekomst te 
heroverwegen en kan van invloed zijn op het beeld 
van nut en noodzaak voor vaarweg Drachten. 

   
Stjoering : Hegewarren 

De uitvoering van het gebiedsproces Hegewarren valt 
onder de integrale aanpak van de Veenweidevisie. 
Het project wordt samen met de betrokken gemeen-
ten, het Wetterskip en de LTO en in nauw overleg met 
de omgeving opgepakt. Volgend jaar worden de resul-
taten van het onderzoek aan uw staten worden voor-
gelegd. 
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Ferfolchprose-
duere 

: Hegewarren 
De resultaten van het afrondende onderzoek Hege-
warren (de technische, juridische en financiële haal-
baarheid) worden aan PS voorgelegd in de vorm van 
een ruimtelijk plan en een samenwerkingsovereen-
komst met ten minste het Wetterskip Fryslan, de ge-
meente Smallinterland en LTO-Noord, waarin de 
scope van een vervolg en onderlinge afspraken tus-
sen partijen over de financiering en risico’s zijn vast-
gelegd. 
 
Vaarwegen 
Het besluit of een nieuw tracé voor de vaarweg Drach-
ten onderdeel van de planfase wordt of niet, ligt op dat 
moment ook voor. Zoja, dan is dat de start van een 
formele Tracéstudie (inclusief milieueffectrapportage). 
Deze studie zal vervolgens uitwijzen of een nieuw 
tracé daadwerkelijk haalbaar is. 

   
Oare punten :  

 
Leeswijzer 
 
Achtereenvolgens worden de volgende onderdelen behandeld: 
- Hegewarren 
- Veiligheid 
- Alternatieven voor opwaardering van vaarwegen 
- Vaarweg Drachten 
- Vaarweg Heerenveen 
- Van Harinxmakanaal 
- Veiligheid op het PM-kanaal 

 
Per onderdeel is opgenomen welke overwegingen en beslispunten u op 20 juni 2018 mee 
gegeven heeft. Daarna is aangegeven op welke wijze deze zijn uitgewerkt en hoe de 
mienskip daar bij betrokken is. In de beeldvormende commissie van 12 juni 2019 is de aan-
pak met u besproken en zijn aanvullende punten meegegeven. Ook deze zijn opgenomen. 
Vervolgens is per onderdeel aangegeven welke overwegingen een rol hebben gespeeld in 
het voorliggende besluit. 
 
  



 - 14 - 

Hegewarren 
 
Vooraf 
 
De toekomst van de polder de Hegewarren is binnen de context van de Vaarwegenvisie voor 
beroepsvaart een wat vreemde eend in de bijt. Het gebied is in beeld voor een alternatief 
tracé voor de vaarweg Drachten, maar belangrijker is dat de polder zijn eigen problematiek 
kent, die integraler en breder is dan de afwegingen over de vaarweg Drachten. Het draait 
daarbij niet in de laatste plaats om het geven van duidelijkheid aan de zes betrokken vee-
houders in deze polder.  
 
Overwegingen en beslispunten PS 20 juni 2018 
Overwegende dat 
- het ongewenst is dat schepen van klasse Va door Earnewâld en Nationaal Park De Alde Feanen varen, van-

wege het conflict tussen beroepsgoederenvervoer over water en recreatie en natuur; 
- een alternatieve vaarroute voor het vrachtvervoer een grote investering vraagt; 
- de aan het vrachtvervoer over water gerelateerde baten van een nieuwe klasse Va vaarweg een dergelijke 

investering onvoldoende legitimeren; 
- de belangen voor een vaarweg op zichzelf daarmee te licht zijn voor een investering van deze omvang; 
- hiermee invulling is gegeven aan het voornemen van Gedeputeerde Staten om in deze coalitieperiode een 

MKBA voor de vaarweg naar Drachten te doen; 
- het onderzochte tracé via de polder Hegewarren loopt; 
- er in de polder Hegewarren ook andere maatschappelijke kwesties spelen, zoals hoge kosten voor beheer en 

instandhouding, veenweideproblematiek, de mogelijkheid om extra boezemwater te creëren en de recrea-
tieve druk op het aanpalende Nationaal Park De Alde Feanen te verlagen; 

- de baten van deze maatschappelijke kwesties per stuk onvoldoende legitimatie vormen voor een grote in-
greep in het gebied, maar de optelsom van vaarweg en genoemde kwesties beduidend hoger uitkomt; 

- dit maakt dat op dit moment een finaal besluit over de aanleg van een vaarweg naar Drachten niet aan de 
orde kan zijn, maar dat een onderzoek naar de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling een passende vol-
gende stap is; 

- de gemeente Smallingerland zich reeds positief heeft uitgesproken over het idee van een gebiedsontwikke-
lingsproces met de Provincie en Wetterskip Fryslân als partners; 

- een dergelijke gebiedsontwikkeling niet automatisch ook inhoudt dat er een nieuw tracé voor een klasse Va-
vaarweg naar Drachten wordt aangelegd; 

- het concept 'gebiedsontwikkeling' in Fryslân een bewezen effectief instrument is om grootschalige, complexe 
opgaven op te lossen met oog voor de huidige gebruikers en waarden van het gebied; 

 
Hebben de Staten juni 2018 besloten: 
a. vast te stellen dat een nieuw tracé via de Hegewarren een investering vergt welke, in vergelijking met de ver-

wachten baten hiervan, te hoog is; 
b. vast te stellen dat, zonder het kijken naar andere belangen door middel van de gebiedsontwikkeling, hiermee 

een investering in een nieuw tracé niet aan de orde is; 
 
en Gedeputeerde Staten te verzoeken: 
 
c. in te zetten op een integrale gebiedsontwikkeling Drachten — polder Hegewarren — Prinses Margrietkanaal 

en derta soarchfaldich om te gean mei De Burd, sadat dy sa folle mooglik sparre wurdt, en dernjonken oan te 
jaan op hokker wize de feiligens op de krúsing mei de Greft en op it trajekt De Feanhoop — Drachten boarge 
wurdt; 

d. dit op te pakken met in ieder geval de partijen Wetterskip Fryslân en de gemeenten Smallingerland en Leeu-
warden; 

e. een startnotitie voor het gebiedsontwikkelingsproces op te stellen en daarin vast te leggen welke belangen 
iedere partij heeft en wat de rol en verantwoordelijkheden binnen het proces zijn met als doel dat de uiteinde-
lijke cofinanciering in proportie is met het belang dat iedere partij heeft en waarbij financiële afspraken met 
partners worden vastgelegd als resultaatverplichtingen; 

 
Motie 
De ûntsluting fan Drachten: as it útstel fan it kolleezje folge wurdt yn beslútfoarmende sin, of amendearre wurdt in 
dy sin, dat er wol in startnotysje komt, dan wurdt it ferpleatsen fan bedriuwen dêryn meinommen; 
 
“In de startnotitie op te nemen hoe men de mensen uit de omgeving, recreatiebedrijven uit de buurt en andere 
betrokkenen zoals natuurorganisaties, boeren, landschapsbeheerders, watersportbedrijven en andere bedrijven, 
betrokken zullen worden bij het proces en wat voor zeggenschap zij hebben tijdens de planontwikkeling en be-
sluitvorming” 
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Aanvullende vragen Beeldvormende Commissie 12 juni 2019 
Bij de behandeling van de discussienotitie in de beeldvormende commissie op 12 juni 2019 
hebben de Staten gevraagd om ook de volgende aspecten mee te nemen in de voorverken-
ning:  
- Leefbaarheid wordt een expliciete parameter in de afwegingen, en dus niet alleen econo-

mische aspecten 
- Er is aandacht voor de kwaliteiten van de huidige situatie, en wat er verloren gaat wan-

neer de Hegewarren een andere gebiedsinvulling krijgt;  
- De technische haalbaarheid en eventuele gevolgen van zonnepanelen in de Hegewarren 

worden meegenomen als een denkrichting; 
- De financieringsaspecten (wie betaalt te zijner tijd wat) worden zoveel mogelijk meegeno-

men. 
 
Aanpak 
De centrale vraag die u over de Hegewarren heeft gesteld:  
1. Is een integrale gebiedsontwikkeling voor de Hegewarren kansrijk? 
2. Of andere partijen zich hier (financieel) aan willen verbinden, is een belangrijke indicator 

daarvan.  
3. Ook hebben de Staten gevraagd om met de mienskip in gesprek te gaan hoe zij aankij-

ken tegen een integrale gebiedsontwikkeling.  
 
Om deze vragen te beantwoorden is het afgelopen jaar een voorverkenning uitgevoerd ten 
behoeve van de startnotitie. De resultaten zijn gepresenteerd in het document: “Resultaten 
voorverkenning gebiedsproces Hegewarren”. Dit stuk is opgesteld door een projectteam van 
de provincie, Wetterskip Fryslân, Gemeente Smallingerland en de woordvoerder van LTO-
Noord-Smallingerland, namens de veehouders in de Hegewarren. Het is gebaseerd op ken-
nis binnen de betrokken organisaties, veldbezoeken en (extern) onderzoek naar de hydro-
ecologische effecten van het wijzingen van de oppervlaktewaterpeilen en kansen voor subsi-
dies. 
 
In de voorverkenning zijn allereerst de opgaven in beeld gebracht: 
 

De polder de Hegewarren is een veenweide gebied van 400 hectare, direct grenzend 
aan het N-2000 gebied en Nationaal Park De Alde Feanen, met een dik pakket veen 
van gemiddeld 2 meter. De polder is omsloten door water, natuur- en recreatiegebie-
den. Door oxidatie van het veen, daalt de bodem. Dit heeft verregaande consequen-
ties voor het waterbeheer van de polder. De kosten voor het instandhouden van de 
polder bedragen circa € 1000 /ha/jaar, in een gemiddelde veenweidepolder is dit € 50 
– 100 ha/jaar. Het dalen van de bodem en het verlagen van de waterpeilen leidt tot 
verdere verdroging van omliggende natuurgebieden. Ook komt hierbij CO2 vrij. De 
ligging van de polder direct naast het N2000 gebied De Alde Feanen betekent dat er 
uitstoot van stikstof plaatsvindt vanuit de veehouderij op onder andere dit stikstofge-
voelige gebied. Andersom levert de ligging beperkingen op voor de veehouders (PAS 
problematiek). 

 
Vervolgens zijn verschillende toekomstperspectieven (denkrichtingen) met elkaar vergele-
ken: de huidige situatie handhaven, extensivering en innovatie van de landbouw en een 
nieuwe functie van het gebied (steeds nattere omstandigheden). Daarbij is in beeld gebracht 
welke opgaven en kansen - desgewenst - te verwezenlijken zijn, welke synergie er met het 
oplossen van de problematiek en/of andere kansen is, en wat ze betekenen voor de financi-
ele haalbaarheid. 
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De mienskip is op verschillende momenten benaderd tijdens deze voorverkenning: 
- In april is middels een enquête aan circa 30 organisaties gevraagd aan te geven welk be-

lang zij bij het onderwerp hebben en dit toe te lichten; 
- Diverse 1-op-1 gesprekken met externe partijen (zoals de Friese Milieufederatie, It 

Fryske Gea, Nationaal Park De Alde Feanen, Grou Breed) en werkbijeenkomsten; 
- Twee openbare inloopbijeenkomsten in de regio op 23 en 24 mei, bezocht door circa 150 

mensen; 
- Een bijeenkomst om de resultaten van de voorverkenning voor te leggen en te verifiëren 

op 26 september, bezocht door circa 80 mensen. 
 
Resultaat  
 
Vraag 1: is een gebiedsontwikkeling kansrijk? 
 
Uit de voorverkenning blijkt dat een integrale gebiedsontwikkeling de kans biedt om de pro-
blemen in het gebied op te lossen. Dit is het geval met en zonder alternatief tracé voor de 
vaarweg Drachten. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden om opgaven uit de omgeving (breder 
in Fryslân) mee te nemen.  
 
In de voorverkenning heeft de focus gelegen op het onderzoeken van de primaire problemen 
(opgaven), de erkenning daarvan en de mogelijkheden om deze op te lossen. Meekoppel-
kansen, waaronder de vaarweg Drachten, zijn als kans benoemd en beschreven. Voor uit-
spraken over de haalbaarheid en inpasbaarheid moet in de vervolgfase verder ingezoomd 
worden op het gebied, en ‘gerekend en getekend’ met de betrokkenen.  
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Vraag 2: Willen andere partijen zich hier (financieel) aan verbinden? 
 
Of partijen zich financieel aan een gebiedsontwikkeling willen verbinden hangt (mede) af van 
de erkenning van de eigen opgaven.  
 
De voorverkenning is in nauwe samenwerking uitgevoerd met een woordvoerder van de vee-
houders in de Hegewarren en LTO-Noord, Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallinger-
land. Zij erkennen de problematiek en hun verantwoordelijkheid daarin, zien een gezamenlijk 
belang in de uitvoering van een gebiedsontwikkeling en zijn bereid (financieel) bij te dragen 
aan een vervolgstap.  
 
Het Wetterskip en de gemeente willen het komende jaar serieus onderzoeken welke bijdrage 
zij voor de eventuele realisatie willen en kunnen leveren.  
 
Als na afloop van de volgende fase blijkt dat een gebiedsontwikkeling haalbaar is, kunnen 
afspraken gemaakt worden over de individuele bijdragen van partijen. De gemeente Smallin-
gerland heeft in 2018 al aangegeven dat zij te zijner tijd een substantiële bijdrage willen leve-
ren voor de vaarweg Drachten. De financiële ruimte voor de provincie en het Wetterskip voor 
financiële bijdragen wordt te zijner tijd mede bepaald door integrale afwegingen binnen het 
Veenweidedossier (in het kader van de MKBA en het UP 2020-2030).  
 
In algemene zin kan gesteld worden dat er kansen zijn op substantiële financiële bijdragen 
voor de realisatiefase. Er kan worden bijgedragen aan nationale en internationale opgaven, 
er zijn grote potentiele besparingen mogelijk en er zijn meekoppelkansen met verdienopties/ 
exploitatiemogelijkheden. Bovendien is er sprake van een momentum door kansen op finan-
ciering vanuit het nationaal Klimaatakkoord en speelt ook de problematiek in het kader van 
de PAS (Programma Aanpak Stikstof) mee in de urgentie.  
 
Daarnaast past de volgende stap in de integrale gebiedsontwikkeling bij de rol van de provin-
cie en sluit de aanpak naadloos aan op de principes en resultaten uit het bestuursakkoord 
‘Geluk op 1’, en het provinciaal Veenweidebeleid. 
 
Vraag 3: ga in gesprek met de mienskip 
 
 Het is breed gedragen dat de veehouders snel duidelijkheid nodig hebben. 
 Er is erkenning van de problematiek in de polder. 
 De omgeving staat positief / niet negatief tegenover een gebiedsontwikkeling Hegewar-

ren. Men benoemt vooral kansen voor recreatie.  
 Er is regionaal veel zorg over het effect van de eventuele verplaatsing van de vaarweg uit 

de Alde Feanen naar de Hegewarren. Het is niet duidelijk hoe een eventueel tracé zal lo-
pen, omdat we nog niet in de fase van ontwerpen en slimme oplossingen zijn. Dit geeft 
met name in de regio Grou onrust. De Burd is pas ingericht als onderdeel van het Natuur-
netwerk Nederland (NNN) en er zijn zorgen of de veiligheid op nieuwe kruisingen waar 
beroeps- en recreatievaart elkaar zullen treffen wel veilig zullen zijn.  

 Veel mensen en organisaties geven uitdrukkelijk aan dat zij betrokken willen worden bij 
de komende onderzoeksfase. 
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Voorstel Hegewarren 
We stellen voor een volgende fase van een gebiedsontwikkeling in te gaan: het afrondende 
onderzoek. Doel is het in interactie met de omgeving scherp krijgen wat realistisch en ge-
wenst is in dit gebied, waarbij er sprake is van voldoende maatschappelijke acceptatie en dat 
de leefbaarheid gewaarborgd blijft (of verbetert). Het gaat om de technisch inhoudelijke haal-
baarheid, de financiële haalbaarheid, de juridische haalbaarheid en op welke wijze het kan 
worden uitgevoerd (proces). Na deze onderzoeksfase beslissen de betrokken overheden 
met welke oplossingen (schetsontwerpen) zij de planfase in willen gaan en of zij budget be-
schikbaar willen stellen voor de uitvoering. 
 
We stellen daarbij vast dat er terechte zorgen en bezwaren in de omgeving leven over bij-
voorbeeld een nieuw tracé voor de Vaarweg Drachten, maar ook over het mogelijke verlies 
van de huidige waarden in het gebied en het landschap. Deze zorgen zijn als vragen of uit-
gangspunten voor het ontwerp gemarkeerd in de ‘Resultaten van de voorverkenning’ en wor-
den in het onderzoek meegenomen en wegen mee in de uiteindelijke keuze voor een ver-
volg. 
 
In de startnotitie is opgenomen dat de mensen uit de omgeving, recreatiebedrijven uit de 
buurt en andere betrokkenen zoals natuurorganisaties, boeren, landschapsbeheerders, wa-
tersportbedrijven en andere bedrijven, nauw betrokken zullen worden bij het proces.  
 
De dekking voor de kosten voor het afrondend onderzoek (circa € 450.000) worden gedeeld 
door de betrokken partijen Wetterskip Fryslan, gemeente Smallingerland en provincie. Het 
provinciale aandeel in de kosten (€ 150.000) is bij het Bestuursakkoord beschikbaar gesteld. 
 
Alternatief 
Wanneer ervoor gekozen wordt om geen vervolgfase te starten, blijft de situatie voor de be-
trokken veehouders onzeker, omdat het de vraag is of de huidige situatie te handhaven is, 
zowel fysiek als beleidsmatig. In dat geval zal GS in overleg met het Wetterskip bekijken 
welk toekomstperspectief de veehouders in de Hegewarren gegeven kan worden.  
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Veiligheid 
 
Overwegingen en beslispunten PS 20 juni 2018 
 
Overwegende dat 
 
- een aantal kleinere maatregelen, zoals drempels wegnemen en extra ligplaatsen creëren, een bijdrage kun-

nen leveren aan meer veiligheid in het gezamenlijk gebruik van de vaarwegen voor beroepsgoederenver-
voer; 

- dit veelal geprogrammeerd kan warden in de reguliere onderhoudswerkzaamheden, waardoor de kosten re-
latief beperkt blijven; 

 
Hebben de Staten juni 2018 besloten: 
 
een overzicht te maken van een aantal kleinere maatregelen, zoals wachtvoorzieningen en drempels baggeren 
en aan te geven hoe ze opgenomen kunnen worden in het programma voor de reguliere onderhoudswerkzaam-
heden aan de vaarwegen om zo werk-met-werk te maken. 
 
Moties 
Der sil ûndersyk dien wurde nei de mooglikheid om bloktiden yn te fieren op de farwei nei Drachten – bygelyks 
om it oere foar klasse IV en allinne tusken 20.00 en 08.00 oere foar klasse Va – en dêryn de wachtplakken foar 
de skippen en de brêge Headammen mei te nimmen. 
 
Dat DS yn oerliz mei grûneigners maatregels nimt om mear en bettere sichlijnen rûn it Fryske faarwetter te reali-
searjen te begjinnen om it wetter bij Earnewald en Terherne om sa de feiligens fan minsken op en yn it wetter te 
fergrutsjen. 

 
Aanvullende vragen Beeldvormende Commissie 12 juni 2019 
U heeft tijdens de bespreking van de discussienotitie aangegeven dat het wenselijk is dat er 
meerdere keren gefilmd zou worden in het kader van de Vaartakenanalyse, op meerdere da-
gen en onder verschillende omstandigheden. 
 
Aanpak 
In essentie heeft u de vraag gesteld:  
- In welke situaties en op welke locaties is sprake van een (gevoelsmatige) onveiligheid; 
- Geef een overzicht van mogelijke maatregelen om de veiligheid op de vaarweg Drachten 

en Heerenveen te verbeteren.  
 
Afgelopen zomer is onderzoek naar de veiligheid op de vaarwegen naar Drachten en Hee-
renveen uitgevoerd. Dit bestond uit de volgende deelonderzoeken: 
- Tellingen van het aantal schepen (de ‘bootdichtheid’: hoe druk is het op het water); 
- Uitvoeren van enquêtes onder huurders, waarbij vooral is gevraagd naar hun (vaar)erva-

ring en welke positieve en negatieve ervaringen zij hebben gehad met de beroepsvaart;   
- Het maken van (permanente) video opnames gedurende de zomermaanden van de twee 

drukste kruisingen tussen beroepsvaart en recreatievaart op de vaarweg Drachten (krui-
sing Earnewâld) en vaarweg Heerenveen (kruising Terherne). Vervolgens zijn deze beel-
den geanalyseerd; 

- Het maken van video opnames van twee vrachtschepen waarbij de acties van de schip-
per en het zicht rondom is vastgelegd en geanalyseerd (‘Vaartakenanalyse’). 

 
Resultaat 
Uit dit onderzoek blijkt: 
- De meeste huurders (60%) hebben geen of beperkte ervaring op het water; 
- De meeste huurders (75%) zijn zich bewust van dat er op de vaarwegen Drachten en 

Heerenveen binnenvaarschepen varen en het merendeel daarvan (bijna 75%) heeft een 
binnenvaartschip ontmoet; 

- De analyse van de videobeelden op de twee (drukke) kruisingen laat zien dat in de peri-
ode van het onderzoek geen (bijna) ongevallen hebben plaats gevonden. In een aantal 
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gevallen nemen recreanten (bewust) een risico doordat ze zich binnen het beïnvloedings-
gebied van een binnenvaartschip bevinden; 

- De schippers handelen professioneel en gefocust op deze vaarwegen. Zij zijn zich (zeer) 
bewust van de risico’s en zijn extra voorzichtig; 

- Er is geen normering beschikbaar of het veilig of onveilig is op deze twee vaarwegen. 
 
Het onderzoek heeft de nodige informatie opgeleverd over de (subjectieve) veiligheid op 
deze twee vaarwegen. Op grond van dit onderzoek kan geen (harde) conclusie worden ge-
trokken of het wel of niet veilig is.  
 
GS zal dit onderzoek iedere twee jaar herhalen om te achterhalen of er een bepaalde trend 
wordt waargenomen. Dit zorgt voor een referentie, en maakt inzichtelijk of er (wezenlijk) iets 
verandert in de veiligheidssituatie. 
 
Mogelijkheden voor bloktijden 
Er is expliciet gevraagd om naar de mogelijkheid te kijken of het instellen van bloktijden een 
optie is (bijvoorbeeld tussen 8:00 en 20:00u). De recreatiedrukte verspreidt zich over de ge-
hele dag. Om bloktijden effectief te laten zijn, zullen bloktijden tenminste moeten gelden tus-
sen 10.00 en 18.00u. Schippers die varen op de vaarweg Drachten en Heerenveen mogen 
maximaal 14 uur varen tussen 06.00 en 22.00. Hiertussen geldt een verplichte rusttijd van 8 
uur. Het invoeren van bloktijden heeft gelet op de vaartijden, een forse impact op de binnen-
vaart. Aangezien zij dan uitsluitend tussen 06.00 – 10.00 en tussen 18.00 – 22.00 kunnen 
varen. Dit maakt de bedrijfsvoering gevoelig(er) voor vertraging en de vrijheid van inplannen 
wordt beperkt, met impact op het rendement van de schepen.   
 
Voorstel Veiligheid 
We stellen voor een maatregelenpakket op te stellen om de veiligheid op de vaarweg Drach-
ten en Heerenveen te verbeteren.  
Er is een ontwerp-maatregelenprogramma opgesteld. Er zijn tal van mogelijkheden opgeno-
men zoals snoeien of kappen, baggeren, betonning verbeteren en het markeren van (ver-
schillende) vaargeulen. We stellen voor bloktijden niet als maatregel mee te nemen. Het 
overgrote deel van de voorgestelde maatregelen is eenmalig.  
 
Voorstel is om op basis van het voorstel de volgende stappen te doorlopen: 

 Bespreken met de beroepsgroep (schippers die op deze trajecten varen) 
 Bespreken met de overige gebruikers/belanghebbenden 
 Prioritering van de ontwerp maatregelen op basis van effectiviteit en kosten.  
 Bepalen welke maatregelen binnen het bestaande onderhoudsbudget kunnen wor-

den uitgevoerd 
 Na een tweede ronde monitoring van de veiligheid beoordelen of er bijstelling van het 

ontwerp maatregelenprogramma nodig is. 

Als er vervolgens aanvullende financiering voor maatregelen nodig is, zal dit te zijner tijd aan 
u worden voorgelegd. 
 
Alternatief 
 
Wanneer uit de volgende (veiligheids)monitoring blijkt dat de veiligheid verbetert (mede door 
voorlichting) kan overwogen worden om het maatregelenpakket te beperken.  
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Alternatieven voor opwaardering van vaarwegen 
 
Overwegingen en beslispunten PS 20 juni 2018 
 
Overwegende dat 
 
- er kansrijke plekken voor een fly by -terminal in Fryslân zijn op basis van het benodigde verzorgingsgebied; 
- een terminal ook kan bijdragen aan een oplossing voor een deel van de problematiek in Heerenveen (name-

lijk vervoer van containers); 
 
Hebben de Staten juni 2018 besloten: 
 
a. onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de aan eg van een fly by -terminal (voor containers) op een 

strategisch punt in Fryslân, waarbij een relatie wordt gelegd met in ieder geval de vaarweg naar Heerenveen; 
b. een startnotitie voor dit onderzoek uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 ter besluitvorming aan Provinciale 

Staten toe te zenden 

 
Aanvullende vragen Beeldvormende Commissie 12 juni 2019 
Bij de behandeling van de discussienotitie in de beeldvormende commissie op 12 juni 2019 
hebben de Staten gevraagd om ook de volgende aspecten mee te nemen in de voorverken-
ning: 
- In hoeverre bedrijfsverplaatsingen reëel zijn, komt expliciet aan de orde; 
- Zowel de locaties Akkrum en Burgum, als de relatie met bestaande container terminal in 

de regio, worden meegenomen bij de afwegingen over een fly by terminal; 
 
Aanpak  
Er is onderzocht in hoeverre een fly by terminal in de omgeving van Heerenveen een realisti-
sche mogelijkheid is. Allereerst zijn de potentiele locaties bekeken, plekken gelegen aan het 
PM-kanaal, met een directe aansluiting met een Rijks- of doorgaande provinciale weg en bin-
nen een half uur rijafstand van Heerenveen. Vervolgens is met de markt besproken of de po-
tentiele locaties rendabel kunnen zijn. 
 
Resultaat 
Uit dit onderzoek is het volgende naar voren gekomen: 
- De twee locaties die mogelijk in aanmerking komen voor een fly by terminal (Grou of Ui-

terwellinga) zijn niet of matig ontsloten op een Rijksweg of doorgaande provinciale weg, 
voor een (optimale) ontsluiting zijn aanvullende investeringen nodig;  

- De investeringen in - en exploitatie van een fly by terminal zijn hoog en het aanbod van 
containers is (te) laag om een dergelijke investering te rechtvaardigen; 

- Er is voldoende regionale dekking van containerterminals in Noord-Nederland (Leeuwar-
den en Meppel) waar binnen een korte reistijd (maximaal een uur) containers aangebo-
den kunnen worden. 

 
Voorstel alternatieven 
GS ziet geen reële kansen voor een fly by terminal. Daarom is er geen startnotitie opgesteld 
voor de realisatie van een fly by terminal. Mogelijk ziet de markt in de toekomst wel kansen, 
maar de provincie neemt geen actieve rol. 
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Vaarweg Drachten 
 
Overwegingen en beslispunten PS 20 juni 2018 
Overwegende dat 
- het ongewenst is dat schepen van klasse Va door Earnewâld en Nationaal Park De Alde Feanen varen, van-

wege het conflict tussen beroepsgoederenvervoer over water en recreatie en natuur; 
- een alternatieve vaarroute voor het vrachtvervoer een grote investering vraagt; 
- de aan het vrachtvervoer over water gerelateerde baten van een nieuwe klasse Va vaarweg een dergelijke 

investering onvoldoende legitimeren; 
- de belangen voor een vaarweg op zichzelf daarmee te licht zijn voor een investering van deze omvang; 
- hiermee invulling is gegeven aan het voornemen van Gedeputeerde Staten om in deze coalitieperiode een 

MKBA voor de vaarweg naar Drachten te doen; 
- het onderzochte tracé via de polder Hegewarren loopt; 
- er in de polder Hegewarren ook andere maatschappelijke kwesties spelen, zoals hoge kosten voor beheer en 

instandhouding, veenweideproblematiek, de mogelijkheid om extra boezemwater te creëren en de recrea-
tieve druk op het aanpalende Nationaal Park De Alde Feanen te verlagen; 

- de baten van deze maatschappelijke kwesties per stuk onvoldoende legitimatie vormen voor een grote in-
greep in het gebied, maar de optelsom van vaarweg en genoemde kwesties beduidend hoger uitkomt; 

- dit maakt dat op dit moment een finaal besluit over de aanleg van een vaarweg naar Drachten niet aan de 
orde kan zijn, maar dat een onderzoek naar de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling een passende vol-
gende stap is; 

- de gemeente Smallingerland zich reeds positief heeft uitgesproken over het idee van een gebiedsontwikke-
lingsproces met de Provincie en Wetterskip Fryslân als partners; 

- een dergelijke gebiedsontwikkeling niet automatisch ook inhoudt dat er een nieuw tracé voor een klasse Va-
vaarweg naar Drachten wordt aangelegd; 

- het concept 'gebiedsontwikkeling' in Fryslân een bewezen effectief instrument is om grootschalige, complexe 
opgaven op te lossen met oog voor de huidige gebruikers en waarden van het gebied; 

 
Hebben de Staten juni 2018 besloten: 
f. vast te stellen dat een nieuw tracé via de Hegewarren een investering vergt welke, in vergelijking met de ver-

wachten baten hiervan, te hoog is; 
g. vast te stellen dat, zonder het kijken naar andere belangen door middel van de gebiedsontwikkeling, hiermee 

een investering in een nieuw tracé niet aan de orde is; 
 
en Gedeputeerde Staten te verzoeken: 
 
h. in te zetten op een integrale gebiedsontwikkeling Drachten — polder Hegewarren — Prinses Margrietkanaal 

en derta soarchfaldich om te gean mei De Burd, sadat dy sa folle mooglik sparre wurdt, en dernjonken oan te 
jaan op hokker wize de feiligens op de krúsing mei de Greft en op it trajekt De Feanhoop — Drachten boarge 
wurdt; 

i. dit op te pakken met in ieder geval de partijen Wetterskip Fryslân en de gemeenten Smallingerland en Leeu-
warden; 

j. een startnotitie voor het gebiedsontwikkelingsproces op te stellen en daarin vast te leggen welke belangen 
iedere partij heeft en wat de rol en verantwoordelijkheden binnen het proces zijn met als doel dat de uiteinde-
lijke cofinanciering in proportie is met het belang dat iedere partij heeft en waarbij financiële afspraken met 
partners worden vastgelegd als resultaatverplichtingen; 

 
Motie 
De ûntsluting fan Drachten: as it útstel fan it kolleezje folge wurdt yn beslútfoarmende sin, of amendearre wurdt in 
dy sin, dat er wol in startnotysje komt, dan wurdt it ferpleatsen fan bedriuwen dêryn meinommen; 
 
“In de startnotitie op te nemen hoe men de mensen uit de omgeving, recreatiebedrijven uit de buurt en andere 
betrokkenen zoals natuurorganisaties, boeren, landschapsbeheerders, watersportbedrijven en andere bedrijven, 
betrokken zullen worden bij het proces en wat voor zeggenschap zij hebben tijdens de planontwikkeling en be-
sluitvorming” 

 
Aanvullende vragen Beeldvormende Commissie 12 juni 2019 
- Objectieve informatie over het gebruik van en prognoses over klasse IV en Va schepen; 
- In hoeverre bedrijfsverplaatsingen reëel zijn, komt expliciet aan de orde; 
- De financieringsaspecten (wie betaalt te zijner tijd wat) worden zoveel mogelijk meegeno-

men. 
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Aanpak  
 
Voor de vaarweg Drachten heef u de volgende vragen gesteld: zijn de vragen gesteld:  
- Bij handhaven van de bestaande situatie welke maatregelen zijn mogelijk om de veilig-

heid te verbeteren) – zie onderdeel veiligheid; 
- Wat zijn de prognoses over het gebruik van klasse IV en Va schepen; 
- Is verplaatsen van bedrijven en ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein een reëel al-

ternatief  
- Zijn er alternatieven voor bulktransport; 
- Is het opwaarderen van de vaarweg door deze mee te koppelen met een gebiedsontwik-

keling Hegewarren kansrijk; 

Resultaat 
 
Prognoses klasse IV en Va 
Er is een prognose (quick scan door AA-planadvies) opgesteld naar de prognoses voor 
klasse IV schepen. Uit dit advies blijkt dat op de lange termijn (2050-2060) er een zeer be-
perkte toekomst is voor klasse IV schepen (en kleinere klasse Va-schepen). Dat ligt niet aan 
de vraag, maar aan het beperkte aanbod van scheepsruimte. Dit treedt op door marktwer-
king. De eerste effecten hiervan zijn al merkbaar voor transporten vanaf de midden-Rijn. De 
verduurzamingsopgave zal binnen enkele decennia leiden tot een versnelde sanering van 
deze klasse, zoals op dit moment al volop gebeurt met klasse II en III: er wordt niet meer ge-
investeerd in de verduurzaming van oudere schepen. Op grond van de huidige prognose zijn 
rond 2050 geen klasse IV schepen beschikbaar. Dit betekent dat het handhaven van de hui-
dige situatie eerder dan gedacht economische consequenties zal hebben. 
 
Bedrijfsverplaatsing/ ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein 
Het onderzoek of bedrijfsverplaatsing een reëel alternatief is wijst uit dat het afdwingen van 
bedrijfsverplaatsing financieel en juridisch niet realistisch is. De kosten voor liggen tussen € 
100 en 200 miljoen. Ook heeft een deel van de bedrijven aangegeven dat vertrekken uit 
Drachten betekent dat zij een locatie buiten de provincie zullen zoeken. Het bieden van een 
alternatief (vestigen op een nieuw bedrijventerrein direct aan het PM kanaal en aansluiting 
op een Rijksweg) is voor deze bedrijven niet aantrekkelijk.  
 
Alternatieven voor bulktransport 
Ook alternatieven voor bulkvervoer blijken niet realistisch, want werken te zeer kostenverho-
gend. 
 
Opwaarderen van de vaarweg meekoppelen met gebiedontwikkeling Hegewarren 
De Staten hebben vastgesteld dat een investering in enkel een vaarweg niet opweegt tegen 
de aan goederentransport verbonden baten. Dit gaat om een investering van circa € 60 – 70 
miljoen. De vraag is of er binnen de context van een gebiedsontwikkeling Hegewarren 
synergie te behalen is, waardoor de totale kosten en baten verhouding beter in balans komt. 
Met andere woorden: de kosten gaan naar beneden en/of de baten gaan omhoog.  

Of de baten in de toekomst toenemen, is in dit stadium moeilijk hard te maken. Extra baten 
moeten uit een gebiedsontwikkeling Hegewarren blijken. De vraag of er synergie te behalen 
is kan indicatief beantwoord worden. Er is een kostenvoordeel mogelijk (en daarmee 
synergie) omdat: 

- er bespaard kan worden op het beheer en onderhoud van de vaarweg op het traject door 
De Alde Feanen wanneer de functie beroepsvaarweg vervalt.  

- de aankoop van de gronden en de opstallen in de Hegewarren (totaal €  25 - €  30 mil-
joen) aan zowel de gebiedsontwikkeling als de realisatie van de vaarweg kunnen worden 
toegerekend; 
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- In de oorspronkelijke begroting is een bedrag opgenomen van €  12 miljoen voor het 
plaatsen van stalen damwanden. Er zijn aanzienlijk goedkopere alternatieven beschik-
baar, bijvoorbeeld een (voor)oever met stortsteen. Deze kunnen een besparing van 5 à 
10 procent geven ten opzichte van de geraamde investering van € 60 – 70 miljoen. 

- Vrijkomend zand en klei bij het graven van de vaarweg kan gebruikt worden voor het 
(deels) ophogen van de Hegewarren of kades in plaats van afvoer naar elders. Dit is iets 
wat ook in de huidige situatie (herhaaldelijk) moet worden uitgevoerd, en waar in dat ge-
val materiaal voor moet worden aangevoerd of gronden in het gebied moeten worden 
aangekocht (zodat lokaal materiaal gebruikt kan worden). 

 
ok moet opgemerkt worden dat het inpassen van de vaarweg door de Hegewarren en de 
Burd (technisch) complex is. Dat heeft vooral te maken met de (beperkt) beschikbare ruimte 
bij Ie Sicht en de bestaande functies in het gebied. 
 
Voorstel Vaarweg Drachten 
 
Wanneer de Staten besluiten om een gebiedsontwikkeling Hegewarren te starten, stellen we 
voor een alternatief tracé voor de Vaarweg Drachten daarin mee te nemen als één van de 
meekoppelkansen.  
 
Er is gebleken is dat er geen realistische alternatieven zijn. Om de haven van Drachten voor 
de toekomst goed bereikbaar te houden, is  bereikbaarheid door klasse Va-schepen van be-
lang. Het loont daarom de moeite om te onderzoeken of een vaarweg daadwerkelijk synergie 
oplevert in combinatie met de gebiedsontwikkeling Hegewarren. Bovendien heeft de ge-
meente Smallingerland in 2018 aangegeven significant financieel bij te willen dragen aan de 
realisatie van een vaarweg. 
 
Het meenemen van de vaarweg in de volgende fase van de gebiedsontwikkeling (afron-
dende onderzoek of verkenning) betekent niet dat er besloten is dat er een alternatief tracé 
voor de vaarweg Drachten komt. De onderzoeksfase wijst uit of het haalbaar is, waarna be-
sloten zal worden of de vaarweg meegenomen wordt in de planuitwerking. We weten dat er 
zorgen zijn over de veiligheid van een nieuw tracé en het effect op het landschap en de be-
staande natuurwaarden. Uit het afrondende onderzoek zal moeten blijken of er oplossingen 
zijn die deze zorgen kunnen wegnemen.  
 
Bij het ontwerpen van een alternatief tracé zal dit tenminste moeten voldoen aan de vol-
gende eisen: 
- de veiligheid op het nieuwe tracé moet beter zijn dan op het huidige traject; 
- de Burd moet zoveel mogelijk gespaard worden. 
 
Alternatief 
 
Het alternatief is het handhaven van de bestaande vaarweg en het nemen van maatregelen 
om de veiligheid te vergroten. Op de korte termijn heeft dan geen direct effect voor de bedrij-
ven, de aantrekkelijkheid van de Haven van Drachten als vestigingslocatie lijdt hier mogelijk 
wel onder. De mogelijkheid om in de verdere toekomst alsnog een vaarweg door de Hege-
warren aan te leggen is dan wel lastiger.  
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Vaarweg Heerenveen 
 
Overwegingen en beslispunten PS 20 juni 2018 
 
Overwegende dat 
- het ongewenst is dat schepen van klasse Va door Terherne en omgeving varen; 
- een alternatieve vaarroute voor het vrachtvervoer een grote investering vraagt; 
- de aan het vrachtvervoer over water gerelateerde baten van een nieuwe klasse Va vaarweg een dergelijke 

investering onvoldoende legitimeren; 
- een locatie voor het verwerken van containers en bulk aan het Prinses Margrietkanaal wellicht een oplossing 

biedt voor de bereikbaarheid van Heerenveen over water; 
- dit alleen kansrijk is als het in breder regionaal perspectief wordt beschouwd; 
  
Hebben de Staten juni 2018 besloten: 
a. uiterlijk 1 juli 2021 te stoppen met het op structurele basis verlenen van ontheffingen voor vaart met klasse 

Va-schepen naar de haven van Heerenveen; 
b. Gedeputeerde Staten te verzoeken een onderzoek te doen naar een alternatief vervoersconcept over water 

voor het vervoer met klasse IV en Va-schepen naar de haven van Heerenveen en hier in ieder geval de ge-
meente Heerenveen en het bedrijfsleven bij te betrekken; 

c. In dit onderzoek aan te sluiten bij het onderzoek naar de fly by -terminal (containers) op een strategisch punt 
in Fryslân, direct aan het Prinses Margrietkanaal; 

 
Motie 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in de periode tot het opstellen van de startnotitie de gemeente 
Heerenveen uit te nodigen onderzoek te doen naar de verschillende oplossingsrichtingen en de financiering voor 
de vaarverbinding naar Heerenveen en het resultaat mee te nemen in de startnotitie en het verdere onderzoek. 

 
Aanpak 
Aan de gemeente Heerenveen is gevraagd om een startnotitie te overleggen en het bedrijfs-
leven hierin te betrekken. Door de provincie is onderzocht of er alternatieve vervoersconcep-
ten beschikbaar zijn door naar ervaringen elders te kijken. 
 
Resultaat 
Uit de startnotitie en de brieven van de gemeente Heerenveen en De Fryske Marren blijkt het 
volgende: 
- De omlegging vanaf de Meinesleat via het Jinhústerdeel naar het Prinses Margrietkanaal 

is de enige duurzame oplossing voor het knelpunt Terherne.  
- Een integrale gebiedsontwikkeling, zoals een combinatie met ontwikkeling in het kader 

van de veenweideproblematiek/weidevogelkansengebieden, wordt als onvoldoende 
kansrijk beoordeeld.  

- Een groot voordeel van de bypass is wel dat hiermee het Natura 2000 gebied ‘Sneeker-
meer’ wordt ontlast.  

- Er zijn geen kansrijke oplossingen gevonden voor alternatieve vervoersconcepten of voor 
een fly by terminal aan het PM-kanaal.  

- Ook blijkt het momenteel niet kansrijk dat er (Europese) subsidie beschikbaar komt voor 
de vaarweg Heerenveen. Wel blijkt dat er steeds weer nieuwe ‘calls’ komen, waardoor 
het niet uitgesloten is dat er in de toekomst wel kans op subsidie is.  
Bedrijfsverplaatsingen vergen vele miljoenen aan investeringen; bovendien is er geen ga-
rantie op behoud van de werkgelegenheid voor Fryslân. 
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Voorstel Vaarweg Heerenveen 
De gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren zijn niet gekomen met een concreet voor-
stel voor (mede) financiering.  
GS doet daarom het voorstel om niet te investeren in de vaarweg en verdere besluitvorming 
voor te bereiden om conform het verzoek van PS uiterlijk 1 juli 2021 te stoppen met het op 
structurele basis verlenen van ontheffingen voor klasse Va schepen naar Heerenveen. 
 
Voor de uitvoering zijn twee opties: 
1. Het verzoek om de ontheffing voor klasse Va schepen op structurele basis stop te zetten 

wordt geeffectueerd conform de vaarwegenverordering; 
2. Het verzoek om de ontheffing voor klasse Va schepen op structurele basis stop te zetten 

wordt geeffectueerd, maar iets ruimer geïnterpreteerd; 
 
We stellen voor optie 2 uit te voeren, en het ontheffingsregime voor Klasse Va schepen stop 
te zetten, maar de maximaal toegestane breedte te verruimen naar 10,50 meter in plaats van 
10 meter.  
 
Bij deze optie worden de grootste klasse Va schepen geweerd uit Terherne: schepen met 
een lengte tussen 86 en 110 meter. Schepen die 1 meter breder zijn dan klasse IV (en een 
halve meter breder dan de schepen die momenteel in onze verordening toegestaan worden), 
kunnen echter gebruik (blijven) maken van de vaarweg. Dit type schip is populair geworden 
omdat het tot deze lengte met twee in plaats van drie personen bevaren mag worden (een 
echtpaar bijvoorbeeld), maar door een grotere breedte meer goederen kan vervoeren.  
De bereikbaarheid van de haven in de toekomst is hiermee langer gegarandeerd, omdat dit 
nieuwere type schip naar verwachting tot circa 2060 beschikbaar blijft (in plaats van tot circa 
2050).  
 
Dit heeft de volgende consequenties: 
- De impact voor de verladers is op korte termijn minder groot dan bij een strikte hantering 

van de klasse Va maatgeving, doordat het merendeel van de schepen die nu een onthef-
fing hebben, gebruik mogen blijven maken van de vaarweg. Op dit moment gaat het om 
5 à 10 schepen die hier belang bij hebben, momenteel maken enkele schepen gebruik 
van de ontheffing om met langere en bredere schepen te varen; 

- Het besluit om de ontheffing stop te zetten staat open voor bezwaar en beroep; 
- Partijen die van mening zijn dat zij benadeeld worden als gevolg van het besluit kunnen 

(conform de provinciale verordening) een verzoek tot nadeelcompensatie indienen. De 
bewijslast hiervoor ligt bij de indiener. 

 
Alternatief 
Het ontheffingsregime van de vaarwegen verordening stopzetten. Dit betekent dat (volgens 
de verordening) schepen breder dan 10 meter en langer dan 86 meter geen gebruik meer 
mogen maken van de vaarweg Heerenveen.  
 
Het gaat om relatief weinig schepen die gebruik maken van de ontheffingsmogelijkheid (5 á 
10) en in de afgelopen periode is gecommuniceerd dat de mogelijkheid voor ontheffing van 
klasse Va schepen verdwijnt.  
 
Een belangrijk argument voor de Staten om in 2018 het ontheffingsregime stop te zetten, 
had te maken met het verbeteren van de veiligheid bij Terherne, een recreatieve hotspot, 
met een hoge bootdichtheid. Uit het veiligheidsonderzoek (uitgevoerd in de zomer van 2019) 
blijkt dat er geen (bijna) ongevallen hebben plaats gevonden maar dat er wel een gevoel van 
onveiligheid leeft. Dit speelt vooral bij zeilers. Dat we geen (bijna) ongevallen hebben 
geregistreerd betekent niet dat geconcludeerd mag worden dat het ‘veilig’ is. Er zijn wel 
degelijk risico’s. Bij deze optie wordt meer aan het gevoel van onveiligheid tegemoet 
gekomen. 
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Van Harinxmakanaal 
 
Overwegingen en beslispunten PS 20 juni 2018 
 
Overwegende dat 
 
- het kanaal een omvaarroute is bij stremmingen op het Prinses Margrietkanaal; 
- de functie van omvaarroute van cruciaal belang is voor het Friese vaarwegennetwerk; 
 
Hebben de Besluitpunt Staten juni 2018 besloten: 
 
a. Gedeputeerde Staten te verzoeken een investeringsprogramma, inclusief financiering en dekkingsvoorstel, te 

maken voor het verder geschikt maken van het Van Harinxmakanaal voor klasse Va, om zo een robuuste 
schakel in het Friese hoofdvaarwegennetwerk te creëren en dit af te stemmen met de relevante belangheb-
benden; 

b. Gedeputeerde Staten te verzoeken het plan voor het Van Harinxmakanaal uiterlijk in het tweede kwartaal van 
2019 ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan te bieden; 

c. het op termijn vervangen van de huidige spoorbrug HRMK door een aquaduct als oplossing voor enerzijds de 
robuustheid van de toekomstige (trein)dienstregeling op het traject Leeuwarden — Zwolle — Randstad en 
anderzijds de robuustheid op het Van Harinxmakanaal voor de scheepvaart als uitgangspunt te nemen in de 
verdere planuitwerking; 

d. voor de vervanging van de spoorbrug HRMK op zoek te gaan naar aanvullende eigen financiële middelen en 
een lobby te starten voor de benodigde cofinanciering van het Rijk en / of Europa; 

 
Aanpak 
In verband met de inzetbaarheid voor de klasse Va en de nautische veiligheid van het ka-
naal, is het belangrijk dat het vaarwegprofiel voldoende diepgang, manoeuvreerbaarheid en 
doorvaarbreedte biedt. De vaarweg wordt zodanig ingericht dat Klasse Va-schepen efficiënt 
van het kanaal gebruik kunnen maken. Er gaan voor deze schepen wel beperkingen gelden 
in aflaaddiepte c.q. diepgang (3,20 mtr) en snelheid.  
 
Dit vaarwegprofiel is in samenspraak met de sector (BLN/Schuttevaer) ontwikkeld.   
In het uitvoeringsprogramma is het vaarwegprofiel beschreven (diepte en breedte van de 
vaarweg), de minimumeisen voor de bruggen wat betreft doorvaarthoogte en breedte,  als-
mede de minimale boogstralen voor de bochten in de vaarweg. Hiermee zijn onder meer de 
knelpunten op de vaarweg inzichtelijk geworden. 
  
Mede op basis van deze knelpunten is een uitvoeringsprogramma opgesteld, inclusief de bij-
behorende kosten en financiële dekking, waarmee het Van Harinxmakanaal op een veilige 
en verantwoorde wijze gebruikt kan gaan worden. Het gepresenteerde overzicht is met de 
stakeholders (vaarweggebruiker, verladers en vervoerders en BLN-Schuttevaer) besproken 
en waar nodig aangepast en/of aangevuld. 
  
Resultaten 
De planning en scope van de projecten, zoals nu gepresenteerd in het onderhavige pro-
gramma, ligt voor de komende 4 jaren vast. 
  
Binnen het programma is en wordt bewust gezocht naar de combinatiemogelijkheden, wan-
neer ze een toegevoegde waarde hebben en realiseerbaar zijn binnen de gestelde financiële 
kaders. Daar waar raakvlakken zijn, worden zowel interne als externe stakeholders/projecten 
benaderd, zoals bijvoorbeeld gemeenten en het Wetterskip. Zelfs het combineren met ambi-
ties van private partijen kunnen tot de mogelijkheden behoren.  
Consequentie van de adaptieve werkwijze is dat de planning van projecten of onderdelen 
daarvan kan schuiven, niet alleen in tijd maar mogelijk zelfs in scope. Wanneer zich kansen 
en/of optimalisaties voordoen die vragen om een aanpassing van de planning wordt dit via 
de reguliere rapportagelijn gecommuniceerd binnen de eigen organisatie, en zo nodig met 
externe partijen. 
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Voorstel Van Harinxmakanaal 
Op basis van het voorliggende uitvoeringsprogramma stellen wij voor in te stemmen met het 
uitvoeringsprogramma VHK en kennis te nemen van de dekking van het betreffende pro-
gramma. 
 
Alternatief 
Niet instemmen en een aangepast uitvoeringsprogramma voorstellen. 
 
 
 
Veiligheid op het PM-kanaal 
 
Motie 20 juni 2018 
 
Constaterende dat 
- er onveilige situaties zijn op het Prinses Margrietkanaal; 
- het Prinses Margrietkanaal als onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-DelfzijI sinds 2014 in eigendom, be-
heer en onderhoud is gekomen bij het Rijk; 
- Rijkswaterstaat op 25 januari 2018 het rapport Verbeteren veiligheid hoofdvaatweg Lemmer-Delfszijl' presen-
teerde; 
Overwegende dat 
- het rapport Verbeteren veiligheid hoofdvaarweg Lemmer-Delf141 onvoldoende helderheid geeft over de gevaren 
op het Prinses Margrietkanaal en mogelijke oplossingen; 
- het belangrijk is om een goed beeld te hebben welke concrete oplossingen er zijn om de veiligheid op het Prin-
ses Margrietkanaal te vergroten; 
Motie: 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten er bij Rijkswaterstaat op aan te dringen een verdere inventarisa-
tie uit te voeren naar de veiligheid op het Prinses Margrietkanaal 

 
De ambtelijke dienst heeft een regulier overleg met Rijkswaterstaat waarin veiligheid op het 
PM-kanaal op de agenda staat. Twee keer per jaar is  er een overleg met de diensten van 
Rijkswaterstaat, de provincies Groningen en Fryslân en de gebruikers (o.a. HISWA, Water-
sportverbond, Prorail, BLN/Schuttevaer, Beroepsvereniging van zeilcharterschepen, de 
Friese rondvaartondernemers, havendienst en vertegenwoordigers van woonschepen).  
 
De veiligheid is een terugkerend agendapunt tijdens deze overleggen. De volgende resulta-
ten zijn tot nu toe bereikt: 
- Er wordt gewerkt aan het speerpunt: ‘Weg van de vaarweg’. Dit is een initiatief van Rijks-

waterstaat en de provincie Fryslân, waarin zeven alternatieve routes voor het PM-kanaal 
worden aanbevolen; 

- Er wordt voorlichting gegeven hoe   te handelen bij het oversteken van gevaarlijke krui-
singen en  het passeren van bruggen of sluizen en dergelijke;  

- Dagelijks vinden patrouillevaarten plaats met een bemanning van provinciale medewer-
kers en medewerkers van Rijkswaterstaat. De bemanning geeft voorlichting aan vaar-
weggebruikers en handhaven (met BOA bevoegdheden); 

- Jaarlijks wordt tevens door de samenwerkende vaarwegbeheerders publieksvoorlichting 
gegeven tijdens de botenbeurs Boot Holland.  

- Bij het vervangen van de bruggen wordt ook bekeken hoe de veiligheid voor de plezier-
vaart kan worden verbeterd. 
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Het voorstel is om het punt van de veiligheid op de agenda van het reguliere overleg te hou-
den en de motie daarmee als afgehandeld te beschouwen. 
 
 
Ljouwert, 
Deputearre Steaten fan Fryslân, 
 
 
 
 
 
drs. A.A.M. Brok, foarsitter 

 
 
 
 
 
R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM, sekretaris 



 - 30 - 

UTSTEL 
 
 
 

Underwerp : Uitwerking (besluit) vaarwegenvisie voor 
beroepsvaart en bereikbaarheid binnenhavens 
(01701158) 

 

Provinsjale Steaten fan Fryslân 

 

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 7 oktober , nr 01703853 
oangeande Uitwerking (besluit) vaarwegenvisie voor beroepsvaart en bereikbaarheid 
binnenhavens 
Mei it each op het geven van duidelijkheid aan de veehouders in de Hegewarren en het 
streven naar een robuust vaarwegennetwerk voor beroepvaart en een passende 
bereikbaarheid van de binnenhavens. 
 
Oerwagende dat : Over de Hegewarren: 

- de voorverkenning uitgewezen heeft dat een 
nieuwe inrichting van het gebied met waterpeilen 
rond maaiveld of hoger de problemen in en om de 
Hegewarren op kan lossen (het verlagen van de 
kosten voor het instandhouden van de polder, het 
oplossen van de veenweideproblematiek en het 
verdrogende effect op het N-2000 gebied De Alde 
Feanen); 

- er ook kansen zijn zoals biodiversiteit en recreatie;  
- daarmee een integrale gebiedsontwikkeling kans-

rijk lijkt; 
- het voor de veehouders niet in iedere optie moge-

lijk is hun bedrijf voort te zetten;  
- het belangrijk is om zo snel mogelijk duidelijkheid 

te verschaffen aan de betrokken veehouders over 
hun toekomst 

- het Wetterskip en de gemeente Smallingerland 
(‘partijen’) toegezegd hebben voldoende ambtelijke 
capaciteit en een financiële bijdrage van € 150.000 
te zullen leveren om het afrondend onderzoek (ver-
kenning) Hegewarren uit te voeren; 

- deze partijen de bereidheid hebben uitgesproken 
om tijdens dit afrondend onderzoek concreet te ma-
ken welke financiële bijdrage zij reëel achten voor 
de uitvoering; 

- daarbij wordt meegenomen dat alle partijen in de 
huidige situatie met (oplopende) onderhoudskosten 
te maken hebben en partijen de bereidheid uitgesp-
roken hebben om te onderzoeken of kostenbespa-
ringen in de toekomst als investeringen in het ge-
bied ingezet kunnen worden. 

 
 



 - 31 - 

 
Over de veiligheid: 
- een oordeel of de situatie veilig/onveilig is moeilijk 

te geven is op basis van de verzamelde gegevens 
omdat er geen vastgestelde normen zijn; 

- zich afgelopen 10 jaar geen significante aanvarin-
gen tussen de recreatievaart en beroepsvaart heb-
ben voorgedaan op de vaarweg Drachten of Hee-
renveen; 

- er afgelopen 10 jaar op de vaarweg Drachten twee 
niet significante aanvaringen gemeld zijn; 

- in de zomer van 2019 op het drukste kruispunt van 
de vaarweg Drachten (bij Earnewâld) en vaarweg 
Heerenveen (Terherne) geen (bijna) ongevallen 
zijn waargenomen tussen de recreatievaart en be-
roepsvaart; 

- dit niet betekent dat er geen risico’s zijn op (bijna) 
ongevallen; 

- er aandacht voor veiligheid op vaarwegen moet blij-
ven; 

- de ontwikkelingen van de veiligheid blijvend in de 
gaten gehouden worden door voortzetting van de 
monitoring. 

 
Over de alternatieven voor opwaardering (Fly-by, bulk-
transport, bedrijfsverplaatsing): 
- een fly-by terminal niet rendabel is; 
- er op dit moment geen haalbare alternatieven voor 

bulktransport zijn; 
- bedrijfsverplaatsing niet realistisch is wegens juridi-

sche complicaties en hoge kosten; 
- bedrijfsverplaatsing bovendien het ongewenste ef-

fect kan hebben dat bedrijven uit Fryslân vertrek-
ken. 

 
Over de vaarweg Drachten: 
- er geen realistische alternatieven zijn gevonden 

voor de opwaardering van de vaarweg;  
- er (aanvullend) onderzocht is in welk tempo klasse 

IV schepen uit faseren en dit onderzoek conclu-
deert dat naar verwachting rond 2050 vrijwel alle 
klasse IV schepen uit de vaart zijn genomen;  

- dit op termijn grote impact kan hebben op de be-
reikbaarheid van de haven; 

- u op 20 juni 2018 heeft vastgesteld dat zonder te 
kijken naar andere belangen door middel van een 
gebiedsontwikkeling (Hegewarren) een investering 
in een nieuw tracé niet aan de orde is 

- In het bestuursakkoord Geluk op 1 vastgesteld is 
dat een verbetering van de vaarweg Drachten pas 
aan de orde komen wanneer in het gebiedsproces 
Hegewarren duidelijke synergie met andere kansen 
voor het gebied blijkt 
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- daarmee een alternatief tracé door de Hegewarren 
de enige kans voor opwaardering van de vaarweg 
is; 

- de voorverkenning uitwijst dat een vaarweg kansen 
biedt om werk-met-werk te maken (synergie), waar-
door de kosten-baten verhouding van zowel een 
gebiedsproces Hegewarren als de vaarweg moge-
lijk positiever wordt;  

- als later blijkt dat een klasse IV vaarweg naar 
Drachten geen ‘passende bereikbaarheid’ meer 
biedt, de route door de Hegewarren geen reëel al-
ternatief meer is. Met andere woorden: dit is het 
moment om de vaarweg als meekoppelkans mee 
te nemen in het afrondend onderzoek naar de ge-
biedsontwikkeling Hegewarren. 

 
Over de vaarweg Heerenveen: 
- er geen aanbod van de gemeenten Heerenveen en 

De Fryske Marren ligt voor het verleggen van de 
vaarweg via het Jinhuster Deel; 

- u op 20 juni 2018 heeft vastgesteld dat dat de aan 
vervoer over water gerelateerde de baten van een 
nieuwe klasse Va-vaarweg investeringen onvol-
doende legitimeren 

- er (aanvullend) onderzocht is in welk tempo klasse 
IV schepen uit faseren en dit onderzoek conclu-
deert dat naar verwachting rond 2050 vrijwel alle 
klasse IV schepen uit de vaart zijn genomen; 

- dit op termijn grote impact kan hebben op de be-
reikbaarheid van de haven; 

- de afweging of een klasse IV vaarweg in de toe-
komst als een ‘passende bereikbaarheid’ voor de 
haven van Heerenveen beschouwd mag blijven 
worden zal de komende jaren opnieuw tegen het 
licht gehouden worden. 

 
Over het Van Harinxmakanaal: 
Vorig jaar besloten is om het kanaal verder geschikt te 
maken voor klasse Va scheepvaart. 

 

Beslute : 1. Over de Hegewarren: 
a. vast te stellen dat de voorverkenning uitwijst dat 

een integrale gebiedsontwikkeling voor de polder 
de Hegewarren kansrijk lijkt; 

b. in te stemmen met de startnotitie Hegewarren als 
richtinggevend kader voor de uitvoering van een af-
rondend onderzoek; 

c. hier een provinciale bijdrage van € 150.000 voor  
beschikbaar te stellen, als provinciale bijdrage aan 
deze afrondende onderzoeksfase. 
 

en Gedeputeerde Staten te verzoeken: 
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d. een afrondend onderzoek (verkenning) te starten 
naar de haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling 
Hegewarren; 

i. hiervoor samen met tenminste het Wetterskip, 
de gemeente Smallingerland en LTO Noord 
een gezamenlijke projectorganisatie in te rich-
ten; 

ii. dit afrondende onderzoek in nauwe samenwer-
king met de bewoners en ondernemers in de 
Hegewarren en de omgeving uit te voeren; 

iii. de uitkomsten over circa een jaar ter besluitvor-
ming voor te leggen aan Provinciale Staten in 
de vorm van een ruimtelijk plan en een samen-
werkingsovereenkomst waarin de scope van 
een vervolg en onderlinge afspraken tussen 
partijen (dit zijn in ieder geval Wetterskip Frys-
lân, de gemeente Smallingerland en LTO 
Noord) over de financiering en risico’s worden 
vastgelegd;  

 
2. In te stemmen met het nader uitwerken van een 

maatregelenprogramma ter verbetering van de vei-
ligheid op de huidige vaarwegen naar Heerenveen 
en Drachten, in overleg met de gebruikers (be-
roepsvaart en recreatie) en de omgeving; 

 
3. Vast te stellen dat de onderzochte alternatieven 

Fly-by terminal, alternatieven voor bulktransport en 
bedrijfsverplaatsing geen reële alternatieven zijn 
voor het opwaarderen van de vaarwegen voor be-
roepsvaart van en naar Heerenveen en Drachten; 

 
4. De vaarweg Drachten meenemen in de scope van 

de onderzoeksfase van de gebiedsontwikkeling He-
gewarren. 
 

5. Uiterlijk 1 juli 2021 wordt op de vaarweg Heeren-
veen geen ontheffing meer verleend aan schepen 
langer dan 86m en breder dan 10,5m; 

 
6. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma Van 

Harinxmakanaal (VHK) 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 34 - 

Sa fêststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslân yn harren iepenbiere gearkomste fan, 
 
 
 
 
 
drs. A.A.M. Brok, foarsitter 

 
 
 
 
 
A.G. Rosier, griffier 
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1 Aanleiding  

 

Opdracht 
 
In de Hegewarren liggen opgaven op gebied van waterbeheer, veenweide (het tegengaan van 
bodemdaling en de reductie van CO2-uitstoot) en de invloed van het waterbeheer op het 
aangrenzende Natura 2000-gebied.  
 
Provinciale Staten (PS) hebben daarom op 20 juni 2018 besloten om in te zetten op een integrale 
gebiedsontwikkeling Hegewarren en hiervoor een startnotitie op te stellen (zie bijlage voor besluit). 
De gevraagde startnotitie ligt nu ter besluitvorming aan u voor. We stellen voor om een volgende stap 
in de gebiedsontwikkeling te zetten, de verkenningsfase. Dit is een afrondend onderzoek naar de 
haalbaarheid. 
 

De centrale vraag die PS hebben gesteld: Is een integrale gebiedsontwikkeling voor de Hegewarren 
kansrijk? Of andere partijen zich hier (financieel) aan willen verbinden, is een belangrijke indicator 
daarvan. Ook hebben de Staten gevraagd om met de mienskip in gesprek te gaan hoe zij aankijken 
tegen een integrale gebiedsontwikkeling. 

 
In hoeverre een vervolgfase zinvol is, hing af van de resultaten van een voorverkenning. Deze 
voorverkenning is het afgelopen jaar uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn gepresenteerd in het 
document: “Resultaten voorverkenning gebiedsproces Hegewarren”. 
 
De stappen voorverkenning en verkenning zijn begrippen uit de kapstok voor gebiedsontwikkeling, 
weergegeven in figuur 1. De verkenning is een afrondend onderzoek, waarna de daadwerkelijke 
planvorming en realisatie kan starten. 
 

Uitkomsten voorverkenning zijn aanleiding voor een vervolg 
 
De voorverkenning geeft op hoofdlijnen de volgende uitkomsten: 
- Een integrale gebiedsontwikkeling biedt de kans om de problemen in het gebied op te lossen; 
- Er zijn mogelijkheden om opgaven uit de omgeving (breder in Fryslân) mee te nemen; 
- De andere betrokken partijen, Wetterskip Fryslân, gemeente Smallingerland en LTO-Noord (afd 

Smallingerland), willen zich (financieel) verbinden aan een vervolgfase: verkenning/ afrondend 
onderzoek; 

- Er zijn kansen op substantiële bijdragen voor de realisatiefase via subsidies, kostenbesparingen in 
de toekomst, bijdragen van partijen vanwege het mee koppelen van andere opgaven of vanuit de 
exploitatie; 

- Provincie, Wetterskip en gemeente gebruiken de vervolgfase om concreet te maken welke 
financiële bijdrage zij reëel achten voor de eventuele realisatiefase. Daarin nemen zij mee dat alle 
partijen in de huidige situatie met (oplopende) onderhoudskosten te maken hebben. Er is 
bereidheid om te onderzoeken of kostenbesparingen op onderhoud in de toekomst als 
investeringen in het gebied kunnen worden ingezet. 

- De omgeving erkent de problematiek grotendeels en staat niet negatief tegenover een 
gebiedsontwikkeling. Er zijn wel zorgen over de gevolgen voor het huidige landschap en gebruik 
en het effect van een deel van genoemde meekoppelkansen (met name vaarweg Drachten en 
zonneweiden). 
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Figuur 1. Kapstok Gebiedsontwikkeling, opgeteld door toenmalige Dienst Landelijk Gebied 
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Figuur 2. Uitkomsten voorverkenning gebiedsontwikkeling: vergelijking denkrichtingen 
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In het rapport ‘Resultaten van de voorverkenning naar de kansrijkheid van een integrale 
gebiedsontwikkeling Hegewarren’ is figuur 2 uitgebreid beschreven. In de voorverkenning zijn vier 
denkrichtingen onderzocht en vergeleken:  de autonome situatie, hogere peilen en denkrichtingen 
met nog hogere peilen en ruimte voor permanente of incidentele waterberging. Er is onderscheid 
gemaakt in opgaven, effecten en mogelijke meekoppelkansen. 
 
Samengevat is het beeld:  

- De veehouders hebben aangegeven dat zij graag zo snel mogelijk duidelijkheid willen over hun 
toekomst. Wanneer de huidige peilen en drooglegging in het gebied de komende 30 jaar niet 
gegarandeerd kunnen worden, is collectieve verplaatsing voor hen een reëel alternatief en zijn 
zij bereid daar aan mee te werken.  

- Extensivering van de landbouw (en hogere peilen) is voor hen geen optie en volgens hen in dit 
gebied niet haalbaar. 

- Bij extensivering van de landbouw blijft periodiek onderhoud van de kades bestaan en 
daarmee de hoge kosten voor het in stand houden van de polder. 

- Door middel van een gebiedsontwikkeling Hegewarren, waarbij de polder een nieuwe 
inrichting krijgt, kan een robuust en duurzaam watersysteem gerealiseerd worden waarbij de 
hoge kosten voor het in stand houden van deze polder (circa € 1.000 ha/jaar1 ten opzichte van 
een gangbare polder in het veenweidegebied à € 50 tot €100 ha/jaar2) fors kunnen worden 
gereduceerd en bovendien ruimte gecreëerd kan worden voor waterberging. 

- Een gebiedsontwikkeling met (veel) hogere peilen draagt bij aan de doelen van het 
klimaatakkoord zoals CO2 reductie, het draagt bij aan stikstofreductie op het N-2000 gebied 
De Alde Feanen (relevant het kader van de PAS problematiek) en het verdrogende effect van 
de steeds dieper zakkende polder op de blauwgraslanden (Europees beschermd) in het N-
2000 gebied De Alde Feanen wordt vertraagd of stop gezet. 

- Daarmee zijn reële kansen voor externe financiering vanuit het Rijk en Europa. 
- De business-case van een gebiedsontwikkeling hangt (mede) af van de opbrengsten die in de 

gebiedsontwikkeling gerealiseerd wordt. Als er ruimte voor zonne-energie, natte teelten of 
recreatieve ontwikkeling geboden wordt en dit inpasbaar blijkt te zijn, dan kunnen de 
inkomsten in het gebied ingezet worden voor de realisatie van financieel niet-rendabele 
maatschappelijk functies.   
 

De mienskip: 
- Het is breed gedragen dat de veehouders snel duidelijkheid nodig hebben. 
- De omgeving staat positief / niet negatief tegenover een gebiedsontwikkeling Hegewarren. Er 

is erkenning van de problematiek in de polder en men ziet kansen voor bijvoorbeeld recreatie.  
- Er wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen op het huidige (recreatieve) gebruik, 

natuurwaarden, het landschap en het effect van de eventuele verplaatsing van de vaarweg uit 
de Alde Feanen naar de Hegewarren. Het is niet duidelijk hoe een eventueel tracé zal lopen, 
omdat we nog niet in de fase van ontwerpen zijn. Dit geeft met name in de regio Grou onrust. 
De Burd is pas ingericht als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en er zijn 
zorgen over de impact op het weidevogelgebied en of de veiligheid op nieuwe kruisingen waar 
beroeps- en recreatievaart elkaar zullen treffen wel veilig zullen zijn.  

- Ook nut en noodzaak van ‘minder populaire’ opties wordt in twijfel getrokken. 
- Veel mensen en organisaties geven uitdrukkelijk aan dat zij betrokken willen worden bij de 

volgende fase. 
  

                                                
1  In 2019 berekend in het kader van de Voorverkenning Gebiedsontwikkeling Hegewarren, door 

Provincie, Wetterskip en de gemeente Smallingerland 
2  H2O artikel ‘De kosten voor het waterbeheer in het veenweidegebied van Friesland’ 12-2012. 
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Voorgestelde vervolgstap in deze startnotitie 
 
Op basis van de voorverkenning is geconcludeerd dat een gebiedsontwikkeling kansrijk is. 
De vervolgstap is om te gaan tekenen & rekenen en samen met de betrokkenen uit te zoeken wat er in 
de praktijk haalbaar is (technisch, juridisch, financieel).  
 
Deze startnotitie is de basis voor een gezamenlijke start van de volgende fase, een afrondend 
onderzoek (verkenningsfase) van het gebiedsontwikkelingsproces, waarbij samen met de omgeving 
onder andere een gebiedsvisie wordt opgesteld. Omdat we niet bij ‘nul’ starten en al onderdelen van 
deze fase tijdens deze voorverkenning hebben uitgevoerd (bijvoorbeeld de gebiedsinventarisatie en 
communicatie activiteiten) stellen we voor ook elementen van de planfase in de komende periode op 
te pakken en ook een ruimtelijke vertaling te maken van de gebiedsvisie. 
 

Doel van het afrondende onderzoek/ de verkenning is het in interactie met de omgeving scherp 
krijgen wat realistisch en gewenst is in dit gebied. Dit gaat om de technisch inhoudelijke 
haalbaarheid, de financiële haalbaarheid, de juridische haalbaarheid en op welke wijze het kan 
worden uitgevoerd (proces). 

 
In de verkenningsfase wordt duidelijk hoe de verschillende opgaven zoals een robuust duurzaam en 
toekomstbestendig watersysteem en het oplossen van de veenweideproblematiek (ruimtelijk) kunnen 
worden ingevuld. Betrokken partijen maken ook duidelijk welke bijdrage zij reëel achten voor de 
eventuele uitvoering.  
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2 De probleemanalyse 

 

Problemen 
 
Veenweide en ligging van het gebied 
De Hegewarren is een polder van circa 400 ha en ligt ten zuiden van het Nationaal Park de Alde 
Feanen. De polder is omsloten door water, natuur- en recreatiegebieden. De primaire problematiek in 
de polder betreft de veenweideproblematiek en daarom is deze locatie aangemerkt als een ‘kansrijk 
gebied’ in het Veenweidedossier. De bodem bestaat uit een veenpakket van gemiddeld twee meter 
dik. Door oxidatie van het veen daalt de bodem. Dit heeft verregaande consequenties voor het 
waterbeheer van de polder en leidt tot verdere verdroging van omliggende natuurgebieden, 
waaronder het N-2000 gebied De Alde Feanen.  
Bij de oxidatie van het veen komt CO2 vrij. Als al het veen verdwijnt, bevindt het maaiveld zich op circa 
2,5m onder boezemniveau (3- 3,5m onder de kade). Jaarlijks stoot het gebied van 400 ha bijna 16.000 
ton CO2 uit (uitgaande van een uitstoot van ruim 40 ton CO2/ha/ jaar, conform getallen van de WUR, 
2017). Bij peilen tot aan maaiveld of hoger wordt de gehele potentiële CO2 uitstoot tegengegaan. Het 
veenpakket zal in het huidige tempo in 100 tot 200 jaar verdwijnen (bij een bodemdaling van 1 tot 2 
cm/jaar3). 
In de recent uitgekomen ‘Grondwateratlas van Fryslân’ (10 september 2019) wordt de verwachting 
uitgesproken dat bij gelijk blijvende functie en peilen van het gebied, het grondwater in de veenpolder 
sterk zal dalen. Dat beïnvloedt het grondwaterpeil in het Nationaal Park De Alde Feanen negatief. 
 

 
 
  

                                                
3   In 2012 is in het kader van Kennis voor Klimaat door Alterra (tegenwoordig Wageningen Environmental Research) 

de snelheid van de bodemdaling berekend voor het Friese Veenweidegebied. Voor een groot deel van de 
Hegewarren was dat 1 tot 1,2 cm per jaar. Op Sytebuorren (in het westen) is het met 0,6 – 0,8 cm per jaar een stuk 
lager. Er is echter ook een deelgebied waar het maaiveld met een snelheid van 1,4 - 1,8 cm per jaar daalt. Mogelijk 
versnelt de klimaatverandering (droogte) dit tempo. 
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Toekomst van de veehouders 
Veehouders in de polder ervaren dat de ligging van de polder, tegen het stikstofgevoelige N-2000 
gebied de Alde Feanen aan, grote beperkingen oplevert voor hun bedrijfsvoering. Dit geeft 
onzekerheid voor de toekomst. Zeker in het licht van de ontwikkelingen in het kader van het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS). Om uit te kunnen breiden binnen de wet- regelgeving moeten de 
veehouders binnenkort fors investeren. Of hiervoor vergunningen worden afgegeven is momenteel 
uiterst onzeker. De veehouders hebben investeringen uitgesteld vanwege de steeds terugkerende 
discussie over het gebied. De toekomst van het gebied ligt met enige regelmaat ‘onder vuur’: in het 
kader van de (kostbare) periodieke versterking van de kades door het waterschap, een alternatief 
tracé voor de vaarweg Drachten door dit gebied, de begrenzing van de EHS (nu NNN) en de 
begrenzing van het Nationaal Park. Ondertussen is het nemen van maatregelen in het kader van het 
Veenweidebeleid en PAS urgent geworden. Wanneer de huidige peilen en drooglegging in het gebied 
de komende 30 jaar niet gegarandeerd kunnen worden – wat niet zeker is (zie hierna) – hebben de 
veehouders aangegeven dat collectieve verplaatsing voor hen een alternatief is en dat zij bereid zijn 
daar aan mee te werken.  
 
In stand houden van de polder staat onder druk 
Het handhaven van de huidige situatie op de lange termijn (tot ongeveer 2100) kost in de Hegewarren 
circa € 40 miljoen4. Dit komt neer op een bedrag van € 1.000 per hectare per jaar, ten opzichte van 
een gangbare polder in het veenweidegebied à € 50 tot €100 ha/jaar. Dit zijn kosten voor het 
waterbeheer (het herhaaldelijk versterken van de kades die het gebied droog houden) en het 
herstellen van de infrastructuur. Daarmee is het in stand houden van deze polder vergeleken met 
andere polders erg duur. Daar komt bij dat er twijfels zijn of het fysiek mogelijk is het gebied goed te 
blijven beheren wanneer het zo ver wegzakt ten opzichte van de omgeving. Bovendien zijn er twijfels 
of het gebied goed beheerd/ voldoende droog gehouden kan worden bij hogere peilen (zie paragraaf 
4.2). 
 

  

                                                
4  In 2019 berekend in het kader van de Voorverkenning Gebiedsontwikkeling Hegewarren, door 

Provincie, Wetterskip en de gemeente Smallingerland 
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Kansen 
 
In de voorverkenning zijn veel (meekoppel)kansen in beeld gebracht. Deze worden beknopt 
toegelicht: 

 
- Een gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan de opgave van Wetterskip Fryslân om de Friese 

boezem voor 2035 met in totaal 600 hectare te vergroten of op een andere manier bijdragen aan 
een toekomstbestendig watersysteem (klimaatadaptatie), bijvoorbeeld retentie. 

- Er zijn mogelijkheden voor het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de 
robuustheid van het N-2000 gebied de Alde Feanen, door de realisatie van (dubbelfunctie) nieuwe 
natuur. 

- Alternatief voor een nieuwe route voor vaarweg naar Drachten. De vaarweg voor beroepsvaart 
loopt door De Alde Feanen. Daar zijn zorgen over de veiligheid voor de recreatie. PS hebben op 20 
juni 2018 besloten dat er geen grotere schepen dan worden toegestaan door De Alde Feanen. als 
het vanwege de bereikbaarheid van Drachten op de langere termijn belangrijk blijkt te zijn om 
toch grotere schepen (klasse Va) toe te staan, is het een optie om een alternatieve route via de 
Hegewarren te bekijken. Daarmee kan de beroeps- en recreatievaart gescheiden worden op het 
punt waar dit nu knelt (kruising bij Earnewâld). Een nieuw tracé zal wel zodanig ontworpen 
moeten worden dat bij nieuwe kruisingen tussen beroeps- en recreatievaart de veiligheid is 
gegarandeerd. 

- Een gebiedsontwikkeling leent zich ook voor nieuwe recreatieve voorzieningen (slimme groei), 
zodat de recreatiedruk vanuit de Alde Feanen wordt teruggebracht. Ook valt de Hegewarren 
binnen de “Oostelijke Poort Friese Meren” (OPFM): plannen om de verbinding tussen de 
Veenhoop naar Drachten via Oudega aantrekkelijker te maken. Een gebiedsontwikkeling van de 
Hegewarren kan hierop aansluiten en biedt kansen om de verbinding met de Burd en Grou te 
versterken. Er liggen ook kansen om bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering en leefbaarheid 
van bestaande kernen rond de Hegewarren. Daarmee kan ook bijgedragen worden aan Nationaal 
park 2.0. 

- Mogelijkheden voor zonneweiden voor het opwekken van duurzame energie via meervoudig 
ruimtegebruik.  
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Actualiteit 
 
Het Klimaatakkoord 
In het Klimaatakkoord is € 276 miljoen opgenomen voor CO2 reductie in veenweidegebieden. Het Rijk 
wil met de eerste € 100 miljoen in 2020 en 2021 door middel van het uitkopen van veehouders een 
impuls geven aan het veenweidegebied (de vrijwillige stoppersregeling). Daarbij wordt gekeken waar 
de meeste urgente problemen spelen. Ook wordt aangegeven dat er speciale aandacht uit gaat naar 
gebieden bij N-2000 gebieden, omdat hiermee ook de stikstofproblematiek wordt verlaagd. Omdat de 
Hegewarren direct ten zuid-zuidwesten van het stikstofgevoelige N-2000 gebied Alde Feanen ligt (het 
paarse gebied op de kaart) is de Hegewarren mogelijk kansrijk om in aanmerking te komen voor deze 
gelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het klimaatakkoord is ook € 51 miljoen gereserveerd voor CO2-vastlegging door de aanleg van bo-
men, bos en natuur, waarbij nationale parken en doelen voor onder andere biodiversiteit, ruimtelijke 
kwaliteit, verstedelijkingsopgaven en recreatie maximaal mee gekoppeld worden. Doordat de 
Hegewarren naast het Nationaal Park De Alde Feanen ligt en er mogelijkheden liggen voor CO2 
vastlegging door bijvoorbeeld moerasachtige natuur, en combinaties mogelijk zijn in een integrale 
gebiedsontwikkeling, maakt financiering uit dit onderdeel van het klimaatakkoord mogelijk ook 
kansrijk.   
 
De PAS: Programma Aanpak Stikstof 
Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor 
beschermde stikstofgevoelige natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die 
mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer). Tussen 2020 en 
2023 wordt een nieuwe aanpak stikstofproblematiek ontwikkeld. In de tussentijd is wel duidelijk dat 
het verminderen van stikstof uitstotende activiteiten direct in de nabijheid van een stikstofgevoelig N-
2000 gebied nagenoeg altijd positief is voor de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in het 
natuurgebied. Hoeveel ruimte deze vermindering biedt voor economische activiteiten elders is nog 
niet duidelijk. Dit is onder andere afhankelijk van de locatie, grootte en het type activiteit. De ruimte 
om te ‘salderen’ wordt naar verwachting in het najaar 2019 duidelijk. In de gebiedsontwikkeling zal de 
potentiele stikstofreductie in beeld moeten worden gebracht. 

  

Hegewarren 

N-2000 en 

Nationaal 

Park de 

Alde Feanen 

NNN 
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Rol provincie en (overleg met) derden 
 
Provincie 
De provincie is na de besluitvorming in 2018 ambtelijk een projectgroep gestart met daarin een 
vertegenwoordiger van de veehouders, het Wetterskip en de gemeenten Smallingerland en 
Leeuwarden om te verkennen hoe kansrijk de aanpak via een integrale gebiedsontwikkeling van dit 
gebied is en of partijen daaraan mee willen doen. Deze trekkende rol paste bij de vraag van de Staten, 
maar ook bij de rol van de provincie als een regisserende en faciliterende partner binnen het 
Veenweide dossier en de principes van de Omgevingsvisie5.   
 
In het vervolg ligt eenzelfde rol voor de hand, als trekkende partij van een brede maar nauwe 
samenwerking met mede-overheden, organisaties en de mienskip. 
 
Veehouders 
De vraag of een gebiedsontwikkelingsaanpak kansrijk is, is mede ingegeven door de veehouders 
in het gebied, die om duidelijkheid vragen over hun toekomst in het gebied. We zijn al enkele jaren in 
gesprek met de 6 nog actieve veehouders in het gebied. De veehouders waren in de voorverkenning in 
het projectteam vertegenwoordigd door een woordvoerder, tevens de vertegenwoordiger voor LTO-
noord. Niet in alle toekomstscenario’s is het mogelijk hun bedrijf voort te zetten. Wanneer dat het 
geval is, zijn zij bereid mee te werken aan verplaatsing. 
 
Wetterskip 
Het Wetterskip is onder andere verantwoordelijk voor onze ‘droge voeten’. Voor de Hegewarren 
worden momenteel peilen gehanteerd om de (voornaamste) functie melkveehouderij te faciliteren. 
Provincie en Wetterskip zetten zich er in het kader van het Veenweidebeleid samen voor in om de 
bodemdaling zoveel mogelijk tegen te gaan en de CO2-emissie te beperken. Het Wetterskip erkent de 
problematiek van het gebied als relatief ‘dure’ polder. Bovendien ligt de Hegewarren, met een 
centrale plek in Fryslân, gunstig voor het creëren van waterberging, en kan bijdragen aan de opgave 
om vóór 2035 circa 600 hectare boezemwater te realiseren. Daarom ziet het Wetterskip kansen in een 
gebiedsontwikkeling en wil meedoen aan het afrondende onderzoek (de verkenningsfase), en hier 
financieel aan bijdragen. 
 
Gemeente Smallingerland 
De gemeente Smallingerland en de havengebonden bedrijven hebben belang bij economische groei, 
en het optimaal faciliteren van goederenvervoer over water. Daarnaast heeft de gemeente belang bij 
het ontwikkelen van de Hegewarren als schakel in de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren 
(OPFM), waarmee de gemeente de Friese Meren en Drachten gevoelsmatig dichter bij elkaar brengt.  
Dit zijn hoofdingrediënten waarmee de gemeente de omgeving aantrekkelijk en leefbaar houdt.  
 
In 2018 heeft de gemeente Smallingerland zich reeds positief uitgesproken over het idee van een 
gebiedsontwikkelingsproces met de Provincie en Wetterskip Fryslân als partners en heeft aangegeven 
mee te willen doen aan het afrondende onderzoek (de verkenningsfase) en hier financieel aan bij te 
willen dragen. 

                                                
5 In onze Omgevingsvisie staat dat we als provincie bij de realisatie van projecten en bij het werken aan opgaven 
met een 9 tal principes willen werken. In de principes een tweedeling gemaakt: Samenwerkingsprincipes voor de 
provincie met andere partijen: zoals decentraal wat kan, aansluiten bij wat er al gebeurt, rolbewust, sturen op 
het proces en een verschuiving van nee tenzij naar ja mits. Het laatste principe houdt in dat we als provincie 
minder regels willen stellen, maar juist willen benoemen wat er mogelijk is en flexibel willen meedenken over 
oplossingen. Daarnaast zijn inhoudelijke principes genoemd. Daarbij ligt de uitdaging in: zuinig en meervoudig 
ruimtegebruik, koppelen van opgaven aan elkaar, het gebruiken van omgevingskwaliteiten als ontwerpbasis, en 
aandacht voor gezondheid en veiligheid. 
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Buurgemeenten 
De gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel zijn ‘buurgemeenten’ van de Hegewarren. De Burd en 
een groot deel van de Alde Feanen zijn grondgebied van Leeuwarden. Earnewâld en het oostelijk deel 
van de Alde Feanen hoort bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Beide gemeenten, en hun inwoners, zijn 
betrokken bij de gebiedsontwikkeling Hegewarren vanwege de afstemming van wat er in de 
Hegewarren gebeurt met de omgeving (Alde Feanen, de Burd en Grou).  
 
Bij de gemeente Leeuwarden en de inwoners zijn zorgen over het effect van de eventuele verplaatsing 
van de vaarweg uit De Alde Feanen naar de Hegewarren en de Burd. De Burd is pas heringericht als 
onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS). Er zijn zorgen over de effecten op 
de natuur, het landschap, de molens en de veiligheid op nieuwe kruisingen.  
 
De gemeente Leeuwarden neemt voor alsnog geen deel aan het bestuurlijk overleg. De wethouder 
geeft aan dat het geen prioriteit heeft, en dat er geen enkele politieke opdracht, planning of wensen 
vanuit de gemeenteraad en inwoners is. Betrokken inwoners, ondernemers en andere 
vertegenwoordigers hebben aangegeven tegen dergelijke plannen te zijn. 
 
De gemeente Tytsjerksteradiel neemt deel aan het bestuurlijk overleg, maar leverde in deze fase nog 
geen actieve bijdrage. In een volgende fase ligt een nauwere samenwerking voor de hand, afhankelijk 
van de scope daarvan. 
 
Mienskip 
De mienskip betrekken wij door gesprekken met organisaties en openbare inloopbijeenkomsten in de 
regio. Denk aan de dorpsbelangen van Grou, Earnewâld, De Veenhoop en Oudega, It Fryske Gea, de 
watergebonden bedrijven in Drachten, het Nationaal Park de Alde Feanen, de buurgemeenten, de 
Friese Milieufederatie, Watersportverbond etcetera. De resultaten van de voorverkenning hebben we 
voorgelegd aan alle relevante organisaties en mensen die in de bijeenkomsten aangegeven hebben 
mee te willen denken.  
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Na te streven doel(en) 
 
Aan het eind van hoofdstuk 1 is aangegeven wat het doel van de volgende fase is (het afrondend 
onderzoek/ de verkenning). 
 
In de voorverkenning zijn vier denkrichtingen onderzocht waarbij denkrichting 3a (gebied brengen op 
boezempeil) en denkrichting 3b (retentiegebied waarbij het waterpeil op maaiveldniveau wordt 
gebracht) vragen om een geheel nieuwe inrichting. Binnen de denkrichtingen is ruimte voor 
maatwerk. Daar wordt in de vervolgfase samen met de omgeving invulling aan gegeven. 
 
Het onderzoek moet vooral op zo kort mogelijke termijn uitwijzen of de veehouders een toekomst in 
het gebied hebben of niet (eind 2020). 
 
In hoofdstuk 5 zijn de producten opgenomen die na het onderzoek opgeleverd worden. 
 

Afbakening 
 
Voorstel is om in de komende fase niet teveel uit te sluiten. Uit het onderzoek zal blijken wat 
realistisch is. Door met een open en onderzoekende blik te ontwerpen, is vaak meer mogelijk dan 
vooraf gedacht. Bij de provinciale benadering van het vraagstuk (Hoofdstuk 4) is aangegeven dat het 
zinvol is om alle denkrichtingen uit te werken. 
 
Of de vaarweg Drachten deel uitmaakt van de scope van de integrale gebiedsontwikkeling hangt af 
van de keuze die PS maken over de vaarweg. De Staten maken een keuze op basis van een schets van 
de volgende alternatieven: 
- het alternatief bedrijfsverplaatsing uit Drachten naar het PM-kanaal; 
- het alternatief verbeteren van de veiligheid op het huidige tracé (klasse IV); 
- de mate van synergie die de vaarweg heeft met andere maatregelen in een eventuele integrale 

gebiedsontwikkeling Hegewarren; 
 

Bij die afwegingen wordt ook de behoefte van / baten voor de bedrijven in Drachten en de 
ontwikkelingen in de beroepsvaart (klasse IV en Va) meegenomen. 
 
Wanneer er wordt gekozen om de vaarweg in de scope van het afrondende onderzoek naar de 
haalbaarheid mee te nemen zijn uitgangspunten: 
- de veiligheid op een nieuw tracé/ kruisingen; 
- het zoveel mogelijk sparen van de Burd; 
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3 Context  

 

Bestuursakkoord / moties en toezeggingen 
 
Het Bestuursakkoord geeft aan: “De Vaarweg Drachten maakt onderdeel 
uit van het gebiedsproces Hegewarren. Een verbetering van de vaarweg 
Drachten kan pas aan de orde komen wanneer in dat gebiedsproces 
duidelijke synergie met andere kansen voor het gebied blijkt.” 
 
Opgave klimaatverandering 
Een van de grote drie ontwikkelingen waar we als provincie volgens het Bestuursakkoord mee aan de 
slag willen is Klimaatverandering. Met een keuze voor een andere toekomst van de Hegewarren geven 
we invulling aan onze verantwoordelijkheid voor het terugdringen van klimaatverandering (minder 
CO2 uitstoot) en is het mogelijk om ook invulling te geven aan klimaatadaptatieve maatregelen, door 
ruimte te bieden voor waterberging (Bestuursakkoord resultaat 13: er zijn meetbare successen behaald 
op het gebied van klimaatadaptatie, door sterk verbeterde wateropvang en het concreet inrichten van 
retentiegebieden). Bovendien zijn er kansen voor het vastleggen van CO2 en zonnepanelen 
(bijvoorbeeld via meervoudig ruimtegebruik in combinatie met waterberging). 
 
Opgave veenweide 
De polder is een zogeheten “kansrijk gebied” in de Friese Veenweidevisie. Per kansrijk gebied moet 
nog worden vastgesteld welk ambitieniveau/ aanpak de betrokken overheden - in overleg met de 
omgeving - voor zich zien. 
 
Een belangrijke constatering uit het Bestuursakkoord ‘Geluk op 1’, is dat ook “niets doen” duur is (dit 
komt in dit gebied neer op circa € 40 miljoen (tot 2100). In het Bestuursakkoord is aangegeven dat we 
extra investeringen in het Veenweidegebied zoveel mogelijk gaan betalen uit de opbrengsten van 
kostenbesparingen in de toekomst. Het uitkopen van de veehouders kost circa € 25 tot 30 miljoen. 
Dan zal het gebied nog heringericht en beheerd moeten worden. Maar grosso modo kan 
geconcludeerd worden dat de kostenbesparingen in de toekomst kansen bieden voor een nieuwe 
toekomst. Nog los van de kansen voor subsidies, bijdragen van andere partijen en nieuwe 
verdienmodellen. Zie ook paragraaf 3.5 in de memo met de resultaten van de voorverkenning.  
 
Volgens hetzelfde principe kunnen aan de zijde van de provincie, wanneer de vaarweg Drachten 
onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling is, de vermeden kosten op het huidige tracé ingezet 
worden voor een nieuw tracé.  
 
Wanneer tijdens de komende fase van vervolgonderzoek naar de haalbaarheid duidelijker is wat de 
concrete invulling van het gebied kan zijn, is er ondertussen ook meer duidelijk over instrumenten als 
een Grondbank (resultaat 16 uit het Bestuursakkoord: er is een grondbank nieuwe stijl ingesteld). 
 
Het voorstel om gezamenlijk te onderzoeken of een integrale gebiedsontwikkeling haalbaar is, sluit 
aan bij de Veenweide aanpak uit het Bestuursakkoord: een integrale aanpak, maatwerk, en van meet 
af aan gezamenlijk optrekken. Maar ook in algemene zin bij de ambitie van het akkoord dat 
samenwerking de norm is tussen Friese overheden onderling en tussen overheden en de Friese 
maatschappij.  
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Kansen en overige aansluiting op het Bestuursakkoord 
In de komende fase wordt concreet gemaakt welke kansen de nieuwe invulling van het gebied biedt met 
het oog op de Gastvrijheidseconomie (resultaat 50: de groei in het Friese recreatie en toerisme is 
bijgebogen naar ‘slimme groei’), het natuurnetwerk, biodiversiteit en weidevogels (kansen voor resultaat 
9: er is een biodiversiteitsherstelprogramma, resultaat 10: het aantal weidevogels in gebieden met 
agrarisch natuurbeheer neemt toe en resultaat 11: er is een besluit genomen over de meest kansrijke 
aanpak voor het inrichten van het Natuurnetwerk in Fryslân). Bovendien kan middels het afrondende 
onderzoek naar de haalbaarheid van de integrale gebiedsontwikkeling definitief beoordeeld worden of er 
duidelijke synergie is met de Vaarweg Drachten.  
 
In de uitvoering betrekken we de principes van de Ontwerp-Omgevingsvisie, mogelijk door een 
pilotgebied te zijn (resultaat 12: we betrekken de gevolgen voor het landschap in al onze (beleids)keuzes). 
Er zijn concrete kansen voor een Living Lab werkwijze met de RUG (in deze fase over co-creatie in 
samenwerking).  
 
Inspirerend zijn ook de woorden uit het Bestuursakkoord over kunst en cultuur: “Cultuur gaat over ‘zo 
doen wij dit met elkaar’, kunst gaat over een nieuw perspectief. Kunst is datgene wat afwijkt van de 
dominante cultuur. Kunst bevraagt de status quo, stelt de verbeelding aan de macht en doet ons anders 
kijken.” Wellicht helpt het inzetten van kunst- of cultuurprojecten ons bij de invulling van het 
gebiedsproces.  
 

Relatie met bestaand beleid 
 
De Hegewarren is een zogeheten ‘kansrijk gebied’ in de Veenweidevisie. Het zijn gebieden waar zicht is 
op meerdere (urgente) opgaven, waar draagvlak is om aan de slag te gaan en waar voldoende dik veen 
aanwezig is. Belangrijke doelstelling is het tegengaan van bodemdaling en – vanwege het Klimaatakkoord 
steeds belangrijker – reductie van CO2 emissie. In kansrijke gebieden wordt ervaring opgedaan met 
maatwerk, creatieve oplossingen en vooral een bundeling van opgaven.  
 
De volgende dossiers / opgaven zijn voor dit gebied relevant: 
- Klimaatverandering 
- Veenweide 
- Stikstof (PAS) 
- Herstel biodiversiteit 
- Natuurnetwerk, met name Natura 2000  
- Gastvrijheidseconomie 
- Regionale Energie strategie 
- Provinciale vaarwegen voor beroepsvaart 
- Grondwaterstudie 
 

Relevante regelgeving 
 
Zie bij actualiteit. 
 

Relevante actoren 
 
Naast de partijen die genoemd zijn bij ‘overleg met derden’ zijn partijen als Nationaal Park De Alde 
Feanen, It Fryske Gea, Friese Milieufederatie, het Watersportverbond en dorpsbelangen belangrijke 
partners voor het vervolg. De belangen van de relevante actoren (zoals door hen zelf aangeven) is 
opgenomen in de bijlage.  
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4 De provinciale benadering van het vraagstuk 

 
4.1 Beleid of niet? 
 
Uit het vorige hoofdstuk wordt duidelijk dat een integrale gebiedsontwikkeling vrijwel naadloos 
aansluit op het beleid. Bovendien is het concept 'gebiedsontwikkeling' in Fryslân een bewezen 
effectief instrument is om grootschalige, complexe opgaven op te lossen met oog voor de huidige 
gebruikers en waarden van een gebied en de omgeving. 
 

4.2 Alternatieven/varianten voor uit te werken inhoudelijke hoofdrichtingen beleid 
 
In de voorverkenning zijn vier toekomstperspectieven (of denkrichtingen) voor de Hegewarren 
beschreven en globaal beoordeeld. De denkrichtingen zijn in nauw overleg met het Wetterskip 
opgesteld, waarbij het waterbeheer leidend was. Het gaat om de volgende denkrichtingen, variërend 
van de huidige situatie, naar hoger peilen, naar nog hogere peilen in combinatie met waterberging: 
 
1. De huidige situatie handhaven (‘recht zo die gaat’: peil volgt functie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Extensivering en innovatie van de landbouw (vernatten en daarmee vertragen van de 

bodemdaling). 
   
 
 
 
 
 
 
 
3. Nieuwe functie van het gebied: 

3a. Boezemwater/ Alde Feanen landschap  
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3b. Retentiepolder (extremer vernatten en bij wateroverlast in Fryslân inzetten als overloop) 

Bij denkrichtingen 1 en 2 wordt de volgende kanttekening geplaatst: 

Het is de vraag of de autonome situatie (denkrichting 1) zoals die hier gedefinieerd is middels 

het principe ‘peil volgt functie’ wel houdbaar blijft, gezien het Veenweidebeleid. Mogelijk ligt 

de autonome situatie dichter bij denkrichting 2 (extensivering). Bij deze denkrichting zijn er  

twijfels of dit haalbaar is. De peilen in het gebied zijn in de praktijk namelijk al relatief hoog. 

De veehouders geven aan dat dit werkbaar is doordat een klein peilgebied met iets lagere 

peilen in de polder als buffer fungeert bij regenval: daar kan het water naartoe. Wanneer bij 

denkrichting 2 alle peilen in het gebied hoog komen te staan, verdwijnt die buffer en zou er 

sprake zijn van een ‘badkuip’ effect. Doordat de polder omringd wordt door boezemwater kan 

het (grond)water alleen via de bestaande sloten naar het gemaal worden afgevoerd. De 

capaciteit om water in de polder op te vangen voordat het afgevoerd wordt (de berging in de 

polder zelf) is beperkt. Of dit werkelijk optreedt zal in de vervolgfase, het onderzoek naar de 

haalbaarheid, duidelijk moeten worden. 

De denkrichtingen zijn gebruikt om een beeld te krijgen van de kansrijkheid. Er hoeft niet één patroon 
over het hele gebied uitgerold te worden. Voorstel is om alle denkrichtingen in de vervolgfase uit te 
werken en daarbij de slag te maken naar maatwerk. 
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5 Voorgestelde vervolgprocesaanpak  

 
 

Inhoud 
De volgende producten worden circa een jaar na 
besluitvorming in PS opgeleverd. Zie ook figuur hiernaast: het 
gaat om een afrondend onderzoek (verkenning) met 
elementen uit de planfase:  
- Programma van eisen; 
- Gebiedsvisie (inclusief ruimtelijke ontwerpen); 
- Grondstrategie; 
- Waterbergingsonderzoek en -strategie; 
- Ontwikkelstrategie (inclusief marktverkenning en 

verdienmodellen/ financiële strategie); 
- Kostenramingen en beeld van de baten; 
- Eerste inschatting effecten; 
- Verkenning van procedures; 
- Risico-analyse 
- Strategie organisatie, omgeving en aanbesteding. 
 
In bijlage 2 is al een eerste opsomming gegeven van te 
beantwoorden vragen in de gebiedsontwikkeling. 
 
De duur van het vervolgonderzoek naar de haalbaarheid is 
circa een jaar. Het is belangrijk om snel duidelijkheid aan 
betrokkenen te geven. Bovendien is er al veel uitgezocht. De 
omgeving is op de hoogte, er is erkenning van de 
problematiek en men geeft aan graag actief mee te willen denken over het vervolg. 
 

Stappen en aanpak 
In dat jaar doorlopen we de volgende stappen 
1. Plan van aanpak opstellen en projectorganisatie opzetten, waarbij ook deskundigheid wordt 

ingehuurd 
2. Proces doorlopen 
3. Besluitvorming 

 
Principes bij de aanpak: 
Omdat er veel mogelijk is, en de omgeving aangeeft graag betrokken te zijn, zetten we een interactief 
proces op met als doel creativiteit, realiteit en draagvlak via co-creatie, waarbij alle deelnemers 
invloed hebben op het proces en het resultaat daarvan.  
 
Dit zou kunnen door het betrekken van externe disciplines zoals ontwerpers, techneuten en 
aannemers, en deze in dialoog met de brede mienskip ideeën te laten ontwikkelen, te verrijken en te 
toetsen op realisme. Niet achter een bureau, maar in interactie (conform het principe in de illustratie: 
elkaar regelmatig treffen). 
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Projectorganisatie 
De organisatie volgt uit de uiteindelijke aanpak, maar bestaat in elk geval uit een projectteam van 
provincie, Wetterskip, gemeente Smallingerland en LTO/ veehouders. Een (ambtelijke) klankbord met 
een bredere setting met daarin ook vertegenwoordigers vanuit de omgeving (dorpsbelangen, 
buurgemeenten). Verder een stuurgroep van de direct sturende partijen en een bestuurlijke 
klankbordgroep of een gebiedscommissie. Dit wordt in de volgende fase uitgewerkt. 
 
Er moeten mensen in de projectorganisatie komen die in staat zijn om zowel interactie te hebben met 
de direct betrokkenen in de Hegewarren, de bredere omgeving (Alde Feanen, Grou / Burd, De 
Veenhoop, Oudega, Drachten) als de link kunnen leggen met regionale en nationale opgaven. 
 

Besluitvorming 
Over circa een jaar wordt een gebiedsvisie voorgelegd met een samenwerkingsovereenkomst waarin 
de scope voor de planfase wordt vastgelegd en een voorstel gedaan wordt voor de organisatie, 
financiering en planning van het vervolg.  
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Bijlage 1 Besluitpunten, moties en toezeggingen uit het PS-voorstel van 20 juni 2018 
 
 

Overwegende dat 
- het ongewenst is dat schepen van klasse Va door Earnewâld en Nationaal Park De Alde Feanen varen, 

vanwege het conflict tussen beroepsgoederenvervoer over water en recreatie en natuur; 
- een alternatieve vaarroute voor het vrachtvervoer een grote investering vraagt; 
- de aan het vrachtvervoer over water gerelateerde baten van een nieuwe klasse Va vaarweg een dergelijke 

investering onvoldoende legitimeren; 
- de belangen voor een vaarweg op zichzelf daarmee te licht zijn voor een investering van deze omvang; 
- hiermee invulling is gegeven aan het voornemen van Gedeputeerde Staten om in deze coalitieperiode een 

MKBA voor de vaarweg naar Drachten te doen; 
- het onderzochte tracé via de polder Hegewarren loopt; 
- er in de polder Hegewarren ook andere maatschappelijke kwesties spelen, zoals hoge kosten voor beheer en 

instandhouding, veenweideproblematiek, de mogelijkheid om extra boezemwater te creëren en de 
recreatieve druk op het aanpalende Nationaal Park De Alde Feanen te verlagen; 

- de baten van deze maatschappelijke kwesties per stuk onvoldoende legitimatie vormen voor een grote 
ingreep in het gebied, maar de optelsom van vaarweg en genoemde kwesties beduidend hoger uitkomt; 

- dit maakt dat op dit moment een finaal besluit over de aanleg van een vaarweg naar Drachten niet aan de 
orde kan zijn, maar dat een onderzoek naar de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling een passende 
volgende stap is; 

- de gemeente Smallingerland zich reeds positief heeft uitgesproken over het idee van een 
gebiedsontwikkelingsproces met de Provincie en Wetterskip Fryslân als partners; 

- een dergelijke gebiedsontwikkeling niet automatisch ook inhoudt dat er een nieuw tracé voor een klasse Va-
vaarweg naar Drachten wordt aangelegd; 

- het concept 'gebiedsontwikkeling' in Fryslân een bewezen effectief instrument is om grootschalige, complexe 
opgaven op te lossen met oog voor de huidige gebruikers en waarden van het gebied; 

 
 
Hebben de Staten juni 2018 besloten: 
a. vast te stellen dat een nieuw tracé via de Hegewarren een investering vergt welke, in vergelijking met de 

verwachten baten hiervan, te hoog is; 
b. vast te stellen dat, zonder het kijken naar andere belangen door middel van de gebiedsontwikkeling, 

hiermee een investering in een nieuw tracé niet aan de orde is; 
 
en Gedeputeerde Staten te verzoeken: 
 
c. in te zetten op een integrale gebiedsontwikkeling Drachten — polder Hegewarren — Prinses Margrietkanaal 

en derta soarchfaldich om te gean mei De Burd, sadat dy sa folle mooglik sparre wurdt, en dernjonken oan te 
jaan op hokker wize de feiligens op de krúsing mei de Greft en op it trajekt De Feanhoop — Drachten boarge 
wurdt; 

d. dit op te pakken met in ieder geval de partijen Wetterskip Fryslân en de gemeenten Smallingerland en 
Leeuwarden; 

e. een startnotitie voor het gebiedsontwikkelingsproces op te stellen en daarin vast te leggen welke belangen 
iedere partij heeft en wat de rol en verantwoordelijkheden binnen het proces zijn met als doel dat de 
uiteindelijke cofinanciering in proportie is met het belang dat iedere partij heeft en waarbij financiële 
afspraken met partners worden vastgelegd als resultaatverplichtingen; 

 
Motie 
De ûntsluting fan Drachten: as it útstel fan it kolleezje folge wurdt yn beslútfoarmende sin, of amendearre wurdt 
in dy sin, dat er wol in startnotysje komt, dan wurdt it ferpleatsen fan bedriuwen dêryn meinommen; 

  



Pagina 22 van 24 
 

Bijlage 2. Uitgangspunten en onderzoeksvragen voor het vervolgonderzoek naar de 

haalbaarheid, de verkenning (zoals gedefinieerd in de voorverkenning)  
 

Primaire gebiedsopgaven 

 
Helderheid over de toekomst van de veehouderij 
Uitgangspunten 

- over circa een jaar duidelijkheid verschaffen 

 
Te beantwoorden vragen 

- voor denkrichting 1 moet duidelijk worden of de gevraagde garanties fysiek (zie ook volgende 
punt) en beleidsmatig realistisch zijn; 

- voor denkrichting 2 moet duidelijk worden of er in dat geval voldoende berging beschikbaar is 
in de polder om het gebied droog te houden (waterbergingsonderzoek en -strategie), en of 
extensivering van de landbouw realistisch is; 

- voor denkrichtingen 3a en 3b is een grondinstrument en -strategie nodig, en een 
financieringsstrategie om snel een besluit te kunnen nemen. 

 
Een robuust, duurzaam en toekomstbestendig watersysteem 
Uitgangspunten  

- een Life cycle cost benadering moet positief uitpakken. Met andere woorden de investering 
van de afzonderlijke partijen moet opwegen tegen de besparing op beheer en onderhoud.   
 

Te beantwoorden vragen  
- Hoeveel hectare waterberging (in de vorm van boezemwater of retentie) is daadwerkelijk te 

realiseren op een manier die ook ruimte biedt aan andere functies en draagvlak heeft 
(waterbergingsonderzoek en -strategie). Er kan in de uitwerking gedacht worden aan een 
combinatie of een gedeeltelijke invulling. Een denkrichting betekent niet dat dit principe perse 
voor het hele gebied geldt, in een nadere uitwerking is juist ruimte voor maatwerk op basis 
van gebiedskenmerken en wensen van de omgeving. 

- Aandachtspunten bij de uitwerking zijn onder andere: 
o verschillen in maaiveldhoogte en waterdiepte; 
o verschillen in bodemtype (een deel van het gebied heeft een dun kleidek); 
o het creëren van plas-dras gebieden en maximale vastlegging van CO2 en mogelijk 

veengroei, en is er op die manier een (letterlijk) groeimodel mogelijk? 

o ouderdom van de verkaveling; 
o de bestaande kwaliteiten en functies van het gebied (zie p.20) 

 

Verminderen van verdroging van omringende natuurgebieden 
Te beantwoorden vragen  

- hoeveel levert het verhogen van de peilen aan besparing op van natuurbeheer en -
herstelkosten? 
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Effecten 

Uitstoot stikstof op N-2000 gebied de Alde Feanen / PAS-problematiek 
Te beantwoorden vragen  

- Hoeveel ruimte biedt de verminderde uitstoot voor economische activiteiten elders? Dat kan 

op dit moment niet worden berekend maar hier zal in de verkenningsfase naar gekeken 

worden. 

Behoud van het bestaande ruilverkavelingslandschap 
Te beantwoorden vragen  

- De ruimtelijke kwaliteit van een andere inrichting van het gebied is een belangrijke factor voor 

de beleving en de toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld recreatie. Niet alle verandering is 

negatief, maar we moeten ervoor zorgen dat het Friese landschap mooi blijft en aandacht 

hebben voor de impact van veranderingen. Zie ook de principes zoals beschreven bij ‘kansen 

voor een nieuw landschap’ in de bijlage. 

Financiering 

Opbrengsten 
Te beantwoorden vragen  

• Wat levert een gebiedsontwikkeling (zonder vaarweg) financieel op vanuit de LCC benadering 

• Welke investering kan vanuit subsidies worden gefinancierd 

• Welke investeringen worden tenietgedaan 

 Wanneer de Staten besluiten om de vaarweg mee te nemen wordt ook in beeld gebracht: 

• Wat levert een gebiedsontwikkeling met vaarweg financieel op vanuit de LCC benadering 

• Wat zijn maatschappelijke investeringen wanneer een vaarweg wordt gerealiseerd door de 

Hegewarren en wat is het (financiële) voordeel van werk met werk maken; 

• Welke investeringen en kosten voor beheer en onderhoud worden (al dan niet bespaard) door 

het wegvallen van de beroepsvaarweg tussen het PM kanaal en De Veenhoop. 

Overige aspecten 
Kwaliteit van de huidige situatie 
Te beantwoorden vragen  

• Wat is de waarde van de bestaande kwaliteiten? 

• Kunnen deze (deels) gehandhaafd blijven of zijn er alternatieven?  

• Zijn de functies nog bereikbaar (te maken) en/of kunnen/ willen ze verplaatsen? 
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Meekoppelkansen 
 
Waterberging 
Te beantwoorden vragen  

• Wat is de effectiviteit van boezemwater of een retentie op deze plek in Fryslân en welk deel 

van de opgave van Wetterskip Fryslân kan worden ingevuld? 

Biodiversiteit / nieuwe natuur 
Te beantwoorden vragen  

• Welke natuurontwikkeling heeft de grootste meerwaarde voor de regio en Fryslân? 

• Welke nieuwe natuur kan als dubbelfunctie met andere kansen ontwikkeld worden? 

Weidevogels 
Te beantwoorden vragen  

• Op welke manier beïnvloeden de ontwikkelingen de bestaande weidevogel kwaliteiten en 

welke mogelijkheden zijn er om het weidevogel areaal te vergroten? 

 

Nieuwe recreatieve voorzieningen: slimme groei 
Te beantwoorden vragen  

• Welke recreatieve ontwikkeling heeft de grootste toegevoegde waarde in de regio? 

• op welke wijze kan de Hegewarren bijdragen aan het ontlasten van De Alde Feanen? 

• op welke wijze kan de Hegewarren bijdragen aan Nationaal Park 2.0 doelstellingen? 

• op welke wijze kan de Hegewarren bijdragen aan het concept Oostelijke Poort Friese Meren 
en de verbinding tussen Drachten en het Friese Merengebied versterken? 

 
Kansen voor een nieuw landschap 
Te beantwoorden vragen  

• Is het mogelijk om de opgaven en meekoppelkansen in de Hegewarren op zo’n wijze te 
ontwerpen, dat het Friese Landschap mooi blijft?  

• Kan de Hegewarren getransformeerd worden tot een klimaatrobuust landschap waarin 

andere functies kunnen meekoppelen? 

 
Kansen voor grootschalige zonnevelden 
Te beantwoorden vragen  

• nader ontwerpend onderzoek naar een ruimtelijke verdeling van zonneweiden in relatie tot 
andere (klimaat)opgaven zoals waterberging en recreatie, die samen een nieuwe ordening 
voor het gebied opleveren de combinatie van zonneweides 

• mate van combineerbaarheid met andere functies en kwaliteiten van het gebied 

• ontwikkelstrategie: financiële haalbaarheid en ruimtelijke randvoorwaarden die de overheid 

biedt voor ontwikkeling (ontwikkeling mogelijk van diverse functies binnen een vastgesteld 

robuust ruimtelijk casco?) 
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Samenvatting 

In de binnenvaart wordt ten gevolge van de schaalvergroting in de sector in 

toenemende mate gebruik gemaakt van klasse Va1-schepen. Het gebruik van kleinere 

schepen neemt gestaag af.  

Economisch is het van Harinxmakanaal een belangrijke vaarverbinding. Enerzijds is 

het de aansluiting op de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl, anderzijds vormt het de 

verbinding met de (zee)haven van Harlingen.  

In de afgelopen jaren is veelvuldig gesproken over het Van Harinxmakanaal. Naast 

studies zijn diverse beleidsuitspraken gedaan over de status en mogelijke aanpak van 

deze vaarweg. Op 20 juni 2018 is de Langetermijnvisie voor beroepsvaart en de 

bereikbaarheid van binnenhavens door Provinciale Staten vastgesteld.  

In het verlengde daarvan is in het kader van de robuustheid van het netwerk besloten 

het VHK verder geschikt te maken voor klasse V zodat deze vaarklasse veilig en 

efficiënt van deze vaarweg gebruik kan maken. Daarnaast kan het als een alternatieve 

route voor het Prinses Margrietkanaal fungeren op het moment dat zich daar 

stremmingen voordoen. 

In het bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ is de ambitie uitgesproken het Van 

Harinxmakanaal aan te passen zodat klasse V-schepen van deze vaarweg gebruiken 

kunnen maken, zonder het hele kanaal naar klasse V te brengen.  

Dit betekent dat deze vaarweg niet de dimensies zal krijgen van een volwaardig klasse 

V-vaarweg zoals bijvoorbeeld het Prinses Margrietkanaal, maar zodanig wordt 

ingericht dat Klasse V-schepen efficiënt van het kanaal gebruik kunnen maken.  

Er gaan voor deze schepen wel beperkingen gelden in aflaaddiepte c.q. diepgang (3,20 

mtr) en snelheid. 

In verband met de inzetbaarheid voor de beoogde categorie beroepsvaart en de 

nautische veiligheid van het kanaal is het belangrijk dat het vaarwegprofiel voldoende 

diepgang, manoeuvreerbaarheid en doorvaarbreedte biedt. Het vaarwegprofiel dat in 

het van Harinxmakanaal wordt toegepast is dan ook in samenspraak met de sector 

(BLN/Schuttevaer) ontwikkeld.   

Het onderhavige document geeft een beschrijving van het vaarwegprofiel (diepte en 

breedte van de vaarweg), de minimumeisen voor de bruggen wat betreft 

doorvaarthoogte en breedte alsmede de minimale boogstralen voor de bochten in de 

vaarweg. Hiermee zijn onder meer de knelpunten op de vaarweg inzichtelijk geworden. 

Mede op basis van de knelpunten is een uitvoeringsprogramma opgesteld inclusief de 

bijbehorende financiering, waarmee het Van Harinxmakanaal op een veilige en 

verantwoorde wijze gebruikt kan gaan worden. Het gepresenteerde overzicht is met de 

stakeholders (vaarweggebruiker, verladers en vervoerders en BLN-Schuttevaer) 

besproken en waar nodig aangepast en/of aangevuld. 

Om meer samenhang aan te brengen tussen de investeringsprojecten en daarnaast de 

doelgerichtheid van de projecten te vergroten is in het verleden binnen de provincie al 

gekozen voor een programmatische aanpak. Bij de uitvoering van het programma Van 

Harinxmakanaal wordt gestuurd op basis van regie. De inhoudelijke bevoegdheden 

liggen bij de verschillende projecten in het programma.  

Om het programma en de daarbinnen opgenomen projecten te realiseren is en wordt, 

                                                
1   Binnen scheepvaart bestaat een classificatiesysteem waarbij de vaarwegen afhankelijk van hun horizontale afmetingen in vijf 
klassen werden ingedeeld. De klasse, waartoe een vaarweg behoort, is afhankelijk van het grootste standaardschip, dat die 
vaarweg kan bevaren. Het maatgevende klasse Va schip is 110 meter lang, 11,4 meter breed en heeft een diepgang van 3,50 
meter. Binnen de vaarklasse V wordt onderscheid gemaakt in klasse Va en Vb. Klasse Va zijn ‘gewone’ Rijnschepen, klasse Vb 
betreffen zgn. koppelverbanden (duwkonvooi met 2 bakken). Voor het Van Harinxmakanaal is alleen klasse Va relevant, in het 
vervolg aangehaald als klasse V.  
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daar waar zich de mogelijkheden voordoen, de samenwerking met andere partijen 

gezocht. Deze samenwerking kan het gezamenlijk uitvoeren en financieren van 

(deel)projecten zijn, maar kan zich ook beperken tot “het rekening houden met elkaar”.   

In relatie tot het Van Harinxmakanaal zijn in de afgelopen jaren al een groot aantal 

projecten/maatregelen uitgevoerd die tot een verbetering van de bruikbaarheid van het 

Van Harinxmakanaal hebben geleid (o.a een viertal aquaducten).   

De planning en scope van de projecten, zoals nu gepresenteerd in het onderhavige 

programma, ligt zeker voor de komende 4 jaren vast. Natuurlijk is de kans aanwezig 

dat zich binnen die periode ontwikkelingen, kansen en/of optimalisaties voordoen die 

dan vragen om een aanpassing van de planning. Via de reguliere rapportagelijn wordt 

dit dan gecommuniceerd binnen de eigen organisatie, en zo nodig met externe 

partijen. 

Om het Van Harinxmakanaal de komende jaren verder geschikt te maken voor klasse 
V-schepen is een maatregelenpakket ontwikkeld waarvoor uit bestaande middelen en 
nog aan te vragen subsidies dekking is. De maatregelen zijn gegroepeerd naar 
onderdeel. 
- Kunstwerken: Op het Van Harinxmakanaal zijn de afgelopen jaren al diverse 

kunstwerken (bruggen) vervangen door nieuwe bruggen of aquaducten. De 
vervanging van de resterende provinciale kunstwerken van deze vaarweg zal, 
eventueel afhankelijk van studie-uitkomsten, de komende jaren worden 
gecontinueerd.  

- Vaarweg: Klasse V schepen vragen ruime bochten in een vaarweg. De komende 
jaren worden een drietal bochten aangepakt. Twee daarvan zijn inmiddels in 
voorbereiding. Het bieden van meer diepgang vraagt baggeren van de vaarweg en 
deze verdieping vraagt om stabiele, goed onderhouden oevers. Een belangrijk 
criterium voor de planning van de vervanging van oeverconstructies is het 
wegwerken van achterstallig oeveronderhoud en deze werkzaamheden worden in 
veel gevallen gecombineerd met het verdiepen van de vaarweg. 

- Wacht- en ligplaatsen: Op diverse locatie bij de bruggen ontbreken deze 
voorzieningen of vragen om vervanging en/of aanpassing. De komende jaren 
worden de locaties opgepakt waar dergelijke voorzieningen essentieel zijn, zoals 
de twee spoorbruggen.  

- Passeerplekken: Het Van Harinxmakanaal wordt geschikt voor klasse V-schepen. 
Dit betekent niet dat het kanaal de breedte en diepte krijgt dat geladen klasse V 
schepen elkaar kunnen passeren. Passeerplekken worden daar ingericht waar 
voldoende breedte is om verantwoord te passen en nabij de meest krappe delen 
van de vaarweg. 

Samenvattend betekent dit financieel:  

 

Onderdeel Budget Dekking 

Kunstwerken 

Kiestersyl € 50.000,00 Voorziening wegen

Spoorbrug HRMK - studie € 100.000,00 Tijdelijk budget

Vaarweg

Verruiming bochten € 16.680.000,00 Investeringskrediet

Oevers 

periode 2019 -2024 € 8.700.000,00 Voorziening achterstallig onderhoud water

2020 € 200.000,00 Voorziening onderhoud water

Baggeren

2019 € 236.000,00 Voorziening achterstallig onderhoud water

periode 2020 -  2023 € 2.000.000,00 Incidentele middelen

Wacht- en ligplaatsen € 4.000.000,00 Investeringskrediet
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Hoofdstuk 1. Aanleiding 
 

Sinds de aanleg van het Van Harinxmakanaal in de jaren (19)50 is de provincie Fryslân 

vaarwegbeheerder en daarmee verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze 

vaarweg, inclusief een groot aantal kunstwerken zoals de sluis in Harlingen en spoorbruggen 

in Leeuwarden. In ruil voor het afschaffen van de tol was het Rijk in 1957 bereid de beheer- 

en onderhoudskosten te vergoeden. In 2014 is deze rijksvergoeding middels een eenmalige 

vergoeding voor het beheer en onderhoud aan het Van Harinxmakanaal door het Rijk 

afgekocht. Gelijktijdig is het Prinses Margrietkanaal door de provincie aan het Rijk 

overgedragen. Sindsdien is het Van Harinxmakanaal de belangrijkste provinciale vaarweg.  

Economisch is deze vaarweg een belangrijke verbinding. Enerzijds is het de aansluiting op 

de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl en anderzijds vormt het de verbinding met de 

(zee)haven van Harlingen. De vervoersrelaties op de vaarweg variëren. De hoogste 

intensiteiten zijn zichtbaar op de trajecten Harlingen – Kiesterzijl (Franeker) en Fonejacht – 

Leeuwarden. De ontwikkeling van de containerterminal van MCS aan het Van 

Harinxmakanaal te Leeuwarden heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling van de volumes. 

 

Bestuurlijke besluiten over het Van Harinxmakanaal 

In de afgelopen jaren is veelvuldig gesproken over knelpunten en kansen van het Van 

Harinxmakanaal. Naast studies zijn diverse beleidsuitspraken gedaan over de status en 

mogelijke aanpak van deze vaarweg.  

In het coalitieakkoord “Mei elkenien foar elkenien” (2015-2019) en de bijbehorende 

uitvoeringsagenda zijn de volgende richtinggevende uitspraken gedaan.  

32. Waterwegen  

Vervoer over water is een duurzame manier van vervoer waar we de komende jaren in investeren. De 

bruggen Dronrijp, Ritsumasyl en de bocht Franeker in het Van Harinxmakanaal passen we aan, zodat 

er grotere binnenvaartschepen, Klasse V, doorheen kunnen varen, zonder het hele kanaal naar klasse 

V te brengen. We praten met het Rijk over de verbreding van de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen.  

Resultaat 32: het Van Harinxmakanaal is bevaarbaar voor Klasse V schepen. 

De motivatie voor dit resultaat ligt in het stimuleren van de economie (blz. 27 

Uitvoeringsagenda 2015 – 2019). In de Uitvoeringsagenda, als uitwerking van het 

Coalitieakkoord, is een en ander verder verduidelijkt. 

6.16 Waterwegen  

Resultaat 32: het Van Harinxmakanaal is bevaarbaar voor Klasse V schepen  

Wat gaan we doen?  

Om het Van Harinxmakanaal bevaarbaar te maken voor grotere schepen (Klasse V) zijn maatregelen 

nodig. De meest urgente keuzes doen zich voor bij de bruggen Dronrijp en Ritsumasyl, waar we de 

maatregelen kunnen combineren met noodzakelijke vernieuwingen, en in Franeker, waar de 

noodzakelijke bochtverruiming kan worden gecombineerd met de herinrichting van een bedrijfsterrein. 

De werkzaamheden worden voorbereid in de jaren 2015/2016 en uitgevoerd in de jaren 2017/2018.  

Na het realiseren van de urgente maatregelen zijn ook in de verdere toekomst maatregelen wenselijk 

voor het goed bevaarbaar maken van het Van Harinxmakanaal voor klasse V-schepen. Deze brengen 

wij in beeld in een meerjarenperspectief, dat wij in 2016 aan uw Staten aanbieden. We houden daarbij 

rekening met de wensen van de binnenvaartorganisatie BLN/Schuttevaer.  



4 

 

De vervanging van de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen maakt geen onderdeel uit van de afkoopsom 

die wij van het Rijk hebben ontvangen voor het onderhoud van het Van Harinxmakanaal. We gaan 

met het Rijk in gesprek over de verbreding van de Tsjerk Hiddessluizen. Wij willen samen met het Rijk 

hier een studie naar doen als basis voor een afspraak. Hierbij kijken we naar mogelijkheden voor 

Europese subsidie (TEN-T). Aan het eind van deze coalitieperiode is de voorbereiding gereed voor 

besluitvorming. 

Mei elkenien foar elkenien  

Realisatie is pas aan de orde na deze coalitieperiode en nadat afspraken zijn gemaakt met het Rijk.  

De verschillende ontwikkelingen rond het Van Harinxmakanaal pakken wij in samenhang op. Wij 

organiseren deze opgave in een programma.  

Wat investeren we hierin?  

Voor het aanpassen van de bruggen Dronrijp en Ritsumasyl en het verruimen van de bocht in 

Franeker reserveren wij € 30 miljoen (15 mln reserve en 15 mln uitvoeringsagenda (extra geld voor 

knelpunten). We bestemmen € 0,2 miljoen in een onderzoek naar de Tsjerk Hiddessluizen in 

Harlingen. 

Vorenstaande heeft in samenhang met de andere regionale vaarwegen voor het 

beroepsgoederenvervoer in 2018 geleid tot een vaarwegenvisie die door de Staten is 

vastgesteld.  

Met betrekking tot het Van Harinxmakanaal is daarbij door de Staten het volgende gevraagd: 

a. Gedeputeerde Staten te verzoeken een investeringsprogramma, inclusief financiering en 

dekkingsvoorstel, te maken voor het verder geschikt maken van het Van Harinxmakanaal 

voor klasse Va, om zo een robuuste schakel in het Friese hoofdvaarwegennetwerk te 

creëren en dit af te stemmen met de relevante belanghebbenden; 

b. Gedeputeerde Staten te verzoeken het plan voor het Van Harinxmakanaal uiterlijk in het 

tweede kwartaal van 2019 ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan te bieden; 

c. het op termijn vervangen van de huidige spoorbrug HRMK door een aquaduct als 

oplossing voor enerzijds de robuustheid van de toekomstige (trein)dienstregeling op het 

traject Leeuwarden – Zwolle – Randstad en anderzijds de robuustheid op het Van 

Harinxmakanaal voor de scheepvaart als uitgangspunt te nemen in de verdere planuit-

werking; 

d. voor de vervanging van de spoorbrug HRMK op zoek te gaan naar aanvullende eigen 

financiële middelen en een lobby te starten voor de benodigde cofinanciering van het Rijk en 

/of Europa. 

Voor de zomer 2019 is het bestuursakkoord “Geluk op 1” van het nieuwe college 

gepresenteerd. In dit akkoord is met betrekking tot het Van Harinxmakanaal aangegeven dat 

de ingeslagen weg om het kanaal geschikt te maken voor klasse V-schepen wordt 

gecontinueerd.  

Als specifiek resultaat voor deze vaarweg is opgenomen: 

Resultaat 36: 
 
De bochtverruiming bij Franeker is in uitvoering en er zijn afspraken met het Rijk over 
de Tsjerk Hiddessluizen 
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In het voorliggende plan wordt het investeringsprogramma inclusief de bijbehorende 

financiering gepresenteerd waarmee het Van Harinxmakanaal (verder) geschikt wordt 

gemaakt voor klasse V-schepen, zodat de gebruikers van het kanaal op een veilige en 

verantwoorde wijze deze vaarweg kunnen gebruiken.   
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Hoofdstuk 2. Een vaarweg geschikt voor klasse V schepen 
 

Vorenstaande besluiten en ambities geven aan dat het Van Harinxmakanaal zodanig 

aangepast dient te worden dat het goed bevaarbaar is voor Klasse V schepen en dat het een 

robuuste schakel vormt in het regionale vaarwegennetwerk. Het kanaal wordt niet 

opgewaardeerd naar een volwaardig Klasse V-kanaal, maar zodanig vormgegeven en 

ingericht dat klasse V-schepen efficiënt en veilig gebruik kunnen maken van het kanaal. 

De betekenis van het Van Harinxmakanaal 

Het Van Harinxmakanaal heeft in haar bestaan al diverse wijzigingen ondergaan. 

Oorspronkelijk ontworpen als een klasse III-vaarweg heeft het mede onder invloed van de 

schaalvergroting in de binnenvaart in de loop der tijd afmetingen gekregen van een krap 

klasse IV-kanaal (minimale breedte 43 meter). Op sommige plekken wordt deze breedte 

ruimschoots gehaald, op andere plekken is het kanaal te krap. Heeft het kanaal op de 

waterlijn veelal de maat van een krap-klasse IV, onder water wordt niet de vereiste 

(bodem)breedte gehaald van het krappe klasse IV-profiel. Hetzelfde geldt voor enkele 

bochten in het kanaal.  

Afgelopen jaren zijn diverse aanpassingen gedaan aan deze vaarwegen. In hoofdstuk 3 

wordt daarbij stilgestaan. 

Het huidige karakter van het kanaal maakt dat klasse V-schepen wel met ontheffing via 

Lemmer en de Fonejacht Leeuwarden aan kunnen doen maar niet onder gelijke 

vaarcondities via Kornwerderzand en Harlingen naar Leeuwarden v.v. kunnen varen. De 

vaartijd tussen Leeuwarden en Harlingen duurt lang vanwege de aanwezige knelpunten, 

zoals krappe bochten en dito kunstwerken en de beperkte diepgang, en maakt dat de 

vaartijd op het 25 kilometer lange traject voor afgeladen klasse V-schepen circa 6 uur 

bedraagt. Normaliter doet een schip over een dergelijke afstand ruwweg 3 uur.  

Een trend binnen de ontwikkeling van de binnenvaartvloot is dat het aandeel kleine 

vrachtschepen (klasse III en IV) verder zal afnemen. Doordat kleinere schepen schaarser 

worden, zullen de transportkosten met deze schepen hoger worden. Bovendien zijn deze 

schepen minder efficiënt dan grotere schepen (minder lading per transport) en dus duurder. 

Door de toenemende schaalvergroting in de scheepvaart vindt (met ontheffing) op het Van 

Harinxmakanaal steeds meer transport plaats met klasse V-schepen. Langs deze vaarweg 

hebben zich zelfs bedrijven gevestigd die er vanuit gaan dat sowieso gevaren kan worden 

met klasse V-schepen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer bouwstoffen vanuit Harlingen 

naar Kiesterzijl en de producten van Friesland Foods via de containerterminal van MCS in 

Leeuwarden naar Rotterdam.  

Consequentie van de toename van het aandeel klasse V-schepen is, dat het kanaal 

zwaarder belast wordt. Niet alleen oevers, maar ook diverse aanwezige kunstwerken en 

bijhorende remming- en geleidewerken zijn niet berekend op de grotere en zwaardere 

schepen. Ook de diepgang laat te wensen over om efficiënt klasse V-schepen in te kunnen 

zetten. In verband met de bruikbaarheid voor deze categorie beroepsvaart en de nautische 

veiligheid van het kanaal is het dus belangrijk dat het vaarwegprofiel voldoende diepgang, 

manoeuvreerbaarheid en doorvaarbreedte biedt. Dit vraagt om het wegnemen van 

knelpunten in de vaarweg.  
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Door de aanpak van deze regionale vaarweg ontstaat een betere aantakking op de klasse V-

vaarweg Prinses Margrietkanaal en de zeehaven Harlingen inclusief de vaarroute Harlingen-

Boontjes-Kornwerderzand. Ook wordt een stap gezet naar een betere bereikbaarheid van de 

diverse Friese binnenhavens, in het bijzonder Leeuwarden voor klasse V-schepen. Dit leidt 

tot meer onderlinge samenwerking tussen deze en andere (Friese) binnenhavens. 

Uiteindelijk komt een samenhangend netwerk tot stand dat de groei en ontwikkeling van de 

(binnen)havens en daarmee de regionale economie ten goede komt. 

Voor een goed functionerend vaarwegennetwerk is het noodzakelijk dat het betrouwbaar, 

beschikbaar en redundant is. Dit betekent dat er ook omvaarroutes beschikbaar dienen te 

zijn. Het Van Harinxmakanaal kan als alternatieve route voor het Prinses Margrietkanaal 

fungeren op het moment dat zich daar stremmingen voordoen. Mede vanuit dat perspectief 

is het wenselijk dat het gehele van Harinxmakanaal voor klasse Va-schepen geschikt is, zij 

het dan met enkele beperkingen. Bovendien heeft aanpak van de gehele vaarweg een 

positief effect op de omvang van de goederenstromen naar de haven van Drachten.  

 

Onderzoeksbureau Panteia ziet voor de toekomst het volgende beeld. “Op basis van de 

Middellange Termijn Prognoses voor de binnenvaart (Panteia, 2016) is de verwachting dat 

de goederenoverslag in Fryslân groeit van ca. 7,5 miljoen ton in 2014 en 2015 naar ca. 8,1 

miljoen ton in 2030 in het hoge scenario. Daarna vindt een groei plaats naar ca. 8,5 miljoen 

ton in 2050. In het lage scenario blijven de overslag volumes min of meer constant: in 2030 

wordt 7,7 miljoen aan overslagvolume voorzien en in 2050 8.0 miljoen ton.”  

Wat betreft de omvang van de beroepsvaart zal met een opwaardering van het VHK het 

aantal schepen van de CEMT klasse V toenemen. Aanvankelijk als doorvoer Harlingen-

Prinses Margrietkanaal. Later ook als vervanging van een deel van de CEMT klasse IV 

schepen. Bij geringe economische groei zal overigens het aantal scheepsbewegingen als 

gevolg van de schaalvergroting (meer volume met minder schepen) in geringe mate 

afnemen.  

Op basis van de gesignaleerde ontwikkelingen kan worden geconstateerd dat een noodzaak 

tot het opwaarderen van het Van Harinxmakanaal niet direct voortkomt uit een sterke stijging 

van het aantal vaartuigbewegingen op het kanaal. Het is vooral de schaalvergroting van de 

beroepsvaart en het creëren van een robuust netwerk die het zinvol maken het huidige 

kanaal op te waarderen. De vaarweg wordt daardoor beter geschikt voor de grotere 

schepen. De regio blijft daarmee goed bereikbaar voor het vervoer over water. Dit is een 

voorwaarde gezien de provinciale wens in te zetten op vrachtvervoer over water.  

Normaliter worden vaarwegen ontworpen volgens de Richtlijnen VaarWegen (RVW). Het 

toepassen daarvan geeft de schipper ondermeer zekerheid omtrent maatvoering van het 

kanaal, de manoeuvreereigenschappen en vaarsnelheid. De relatief lage vaarintensiteit op 

het Van Harinxmakanaal maakt het mogelijk af te wijken van de ontwerprichtlijnen die gelden 

voor klasse V-schepen. Tegen lagere investeringskosten kunnen de grotere schepen wel 

worden gefaciliteerd, al zijn er wel aanvullende maatregelen nodig zoals 

passeerstroken/plekken en/of meldplicht.  

Praktisch betekent dit een vaarweg waarvan zowel klasse IV als klasse V (met eventueel 

beperkingen in snelheid en aflaaddiepte) veilig gebruik kan maken. Het kan een 

maatoplossing zijn, ook financieel, die voor een deel ook werkende weg (en dus in de loop 

van de tijd) kan worden gerealiseerd. De maatvoering van de kunstwerken/bruggen en het 

profiel van de waterweg moeten voldoende diepgang, manoeuvreerbaarheid, en 

doorvaartbreedte en –hoogte voor zowel klasse IV- als klasse V-schepen bieden.   

Aandachtspunt hierbij is wel de vervanging van de bestaande bruggen. Met een 

afschrijvingsduur van circa 80 jaar is het van belang dat vooruit wordt gedacht over de 
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afmetingen. Tussentijds aanpassen van kunstwerken is zonder hoge kosten eigenlijk niet 

mogelijk. Dat geldt veel minder voor de vaarweg zelf (oevers en baggeren), dat kan volgend 

op de ontwikkelingen verder worden uitgebouwd. 

Een faciliterend vaarwegprofiel 

Ten tijde van de aanleg van het Van Harinxmakanaal is een klasse III vaarweg als 

uitgangspunt gekozen. Doordat de aanpassingen van het kanaal min of meer de 

ontwikkeling in de scheepvaart hebben gevolgd, komt de maatvoering heden ten dage in de 

buurt van een krap klasse IV-kanaal. Door deze “natuurlijke” ontwikkeling ontbreekt echter 

uniformiteit in breedte en diepgang, met als gevolg knelpunten in breedte, diepgang en 

bochten en daarnaast een (te) krappe doorvaartbreedte bij de oude, oorspronkelijke bruggen 

uit de jaren (19)50.  

Om klasse IV- en klasse V-schepen te kunnen faciliteren op het Van Harinxmakanaal is 

enkele jaren geleden in overleg met de binnenvaartsector (BLN/Schuttevaer) een 

maatwerkoplossing ontwikkeld: het zogeheten faciliterende profiel.   

Deze maatwerkoplossing is een combinatie van elementen van een normaal en een krap 

klasse IV-vaarwegprofiel. De breedte op de waterlijn is conform het krappe profiel (43 meter) 

en de nautische diepte is overeenkomstig het normale profiel namelijk  -4,20 meter streefpeil 

(0,52 meter NAP). De bodembreedte is met 24 meter geheel afwijkend van de standaard 

ontwerprichtlijn.  

Om binnen de beschikbare vaarwegbreedte van 43 meter voldoende watervolume 

beschikbaar te hebben zijn de onderwatertaluds steiler dan gebruikelijk (zie afbeelding 1). 

Gezien de beperkte ruimte die op veel locaties beschikbaar is, worden deze taluds op 

diverse locaties gecombineerd met een onderwaterdamwand om vervolgens vanaf circa -1 

meter streefpeil (-0,52 meter NAP) over te gaan in een natuurlijke oeverconstructie, al dan 

niet in combinatie met een natuurvriendelijke oever (kaderrichtlijn water).  

Doordat er geen sprake is van een algehele verruiming van het kanaal is een faciliterend 

profiel al te realiseren door het aanpakken van de oevers die hoognodig vervangen dienen te 

worden, dan wel een aanpak vereisen in verband met de vereiste stabiliteit van de oever. 

Het vergroten van het onderwaterprofiel in combinatie met het gebruik van de vaarweg door 

klasse V-schepen betekent een grotere/zwaardere (hydraulische) belasting van de oever. Bij 

een geringere breedte op de waterlijn van het kanaal wordt onderwater een breder profiel 

geboden waardoor klasse IV en V- schepen elkaar kunnen passeren (met “gas los”).   

Ondanks de mogelijkheid tot passeren, is het wenselijke dat er toch her en der op de 

vaarweg passeermogelijkheden worden geboden. Zeker geladen klasse V-schepen hebben 

baat bij een dergelijke voorziening.

 

Afbeelding 1. Het faciliterend vaarwegprofiel  
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De maten voor het toe te passen vaarwegprofiel maakt het voor klasse V mogelijk het schip 

af te laden tot 3,20 meter diepgang. Deze diepgangbeperking ten opzichte van de standaard 

klasse V afmetingen komt door de beperkte afmetingen van het kanaal en de diepteligging 

van de aquaducten in deze vaarweg.  

Indien het geschetste profiel op de gehele vaarweg is gerealiseerd, is voor de genoemde 

aflaaddiepte in principe geen ontheffing meer noodzakelijk. Om de hydraulische schade aan 

het kanaal te beperken zal de maximum toegestane vaarsnelheid voor de klasse V-schepen 

worden beperkt. Een gespecialiseerd nautisch onderzoekbureau zal dit maximum nader  

dienen te bepalen.  

 

Bochten 

De huidige vaarweg kent op diverse locaties te krappe bochten. Door bochtverbreding toe te 

passen wordt de beroepsvaart meer zichtlengte (=veiligheid) geboden en ontstaat er ook een 

nautisch acceptabele situatie. 

Uitgangspunt bij het bepalen van de krappe bochten is het klasse V-schip. Klasse IV-

schepen zijn maximaal 105 meter lang, een klasse V-schip heeft als maatgevende lengte 

110 meter. Gezien het beperkte lengteverschil en de ontheffingen die nu al voor klasse V-

schepen worden verleend, wordt dit als een logische keus gezien voor het bepalen van de 

probleemlocaties. 

Idealiter vraagt een bocht in de vaarweg met een straal van 10 scheepslengte (10 x L) geen 

verbreding/aanpassing. Het overeenkomstig de richtlijnen aanpassen van de bochten op het 

kanaal zou om een aanpak van een 15-tal bochten vragen. In de richtlijn wordt echter bij de 

gehanteerde bochtstraal rekening gehouden met een passeermogelijkheid. Door het 

instellen van een passeerverbod ter plaatse kan het aantal bochtaanpassingen beperkt 

blijven.  

Een praktische benadering voor het Van Harinxmakanaal is, alleen bochten aan te pakken 

die een straal hebben van minder dan 6 x L = 660 meter. Deze bochtstraal is ook vanuit de 

richtlijnen het minimum voor een klasse IV-kanaal. Idealiter dienen dergelijke bochten dan 

wel verbreed te worden. Vorenstaande betekent dat een 3-tal bochten vragen om een 

aanpak. Aan een tweetal van deze knelpunten wordt momenteel gewerkt, de bocht in 

Franeker en de bocht bij het Langdeel aquaduct. Daarmee resteert er nog één knelpunt, de 

bocht bij de Froskepôlle (Leeuwarden). Deze wordt na 2023 aangepakt.  

 

Kunstwerken 

Naast de aanpak van de vaarweg zelf is een snellere en veiligere passeerbaarheid van 

bruggen ook van belang. Aangezien de vaarweg ooit is ontworpen als klasse III-vaarweg 

hebben de huidige oude bruggen een doorvaartbreedte van 12 meter. Voor een klasse V-

schip, 11,5 meter breed is dit te krap. 

Bij de huidige vernieuwing van de bruggen Dronrijp en Ritsumasyl is in de maatvoering 

rekening gehouden met klasse-V-schepen. Het geschikt maken van de vaarweg voor klasse 

V-schepen betekent dat de afmetingen van een brug conform klasse IV volstaan, 

maatgevende klasse V-schepen kunnen dan relatief eenvoudige passeren. 

Vanuit de scheepvaart bekeken heeft uniformiteit op het kanaal de voorkeur. Dit voorkomt 

inschattingsfouten en misverstanden en daarmee schadevaringen. Conform de 

ontwerprichtlijnen volstaat 16 meter doorvaartbreedte voor klasse IV schepen.  
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Oude brug Dronrijp 

 

 

Huidige brug Dronrijp 

Om klasse V-schepen te faciliteren wordt voorgesteld om te kiezen voor een doorvaart-

breedte van 17 meter voor het beweegbare deel. Dit sluit aan bij de richtlijnen klasse V 

(enkelstrooks profiel). Indien noodzakelijk kunnen klasse V schepen eventueel extra 

gefaciliteerd worden door het aanbrengen van langere geleidewerken bij de kunstwerken. Bij 

het doorvaren met zijwindbelasting is er meer belang bij een langer geleidewerk als steun 

voor het ‘aanvaren’ (naderen) van de brug. 

In de situatie dat vervanging van de brug aan de orde is, kan rekening worden gehouden met 

de vormgevingsprincipes zoals gedefinieerd in “de beeldkwaliteitsvisie voor de bruggen op 

het Van Harinxmakanaal” en kan daarmee bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in de 

betreffende omgeving. Bovendien wordt dan een zekere uniformiteit in de verschijningsvorm 

van de bruggen bewerkstelligd.  

Overeenkomstig de richtlijnen dient bij een klasse IV een doorvaarthoogte van 7,00 meter 

aangehouden te worden. Voor klasse V is het minimum zelfs 7,40 meter. Dit is gebaseerd op 

een 3-laags containervaart, die kunnen dan onder het vaste gedeelte van de brug door. Voor 

diverse bruggen op deze vaarweg is het verhogen van een brug op de bestaande locatie 

naar minimaal 7,00 meter niet mogelijk of wenselijk vanwege de inpasbaarheid in de 

omgeving. 
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In de richtlijnen is aangegeven dat een doorvaarthoogte van 5,50 m (= huidige 

doorvaarthoogte) voldoende is voor geladen beroepsvaart tot en met klasse IV. Voor de 

recreatievaart (motorboten) is dat ook ruim voldoende. Met de keus voor 5,50 meter 

doorvaarthoogte worden al veel brugopeningen vermeden. De 3-laags containervaart en 

schepen met een grotere strijkhoogte kunnen gebruik maken van het beweegbaar gedeelte. 

Dit leidt tot (een beperkt aantal) extra brugopeningen. Overigens bestaat op deze vaarweg 

een aanmerkelijk deel van de recreatievaart uit zeilboten en deze vragen sowieso een 

brugopening. Voorts geldt voor alle kruisende wegen dat er sprake is van lage 

verkeersintensiteiten zodat extra brugopeningen geen noemenswaardige 

doorstroomproblemen opleveren. 

Een uitzondering ten aanzien van de doorvaarthoogte wordt gemaakt bij de toekomstige 

vervanging van de spoorbruggen (HRM103 (Swettespoorbrug) en de HRMK). Een 

doorvaarthoogte van 7,40 meter of nog liever 9,10 meter conform de richtlijnen voor klasse V 

heeft de voorkeur indien bij vervanging (weer) gekozen wordt voor een spoorbrugoplossing. 

In principe kunnen treinen en beroepsvaart elkaar dan conflictvrij passeren. Staande 

mastschepen zullen, ongeacht de doorvaarthoogte, altijd een brugopening vragen. 

Beperkingen in beschikbaarheid blijft voor deze groep vaarweggebruikers nog altijd een 

probleem. Een structureel betere oplossing bij vervanging van de spoorbruggen is de aanleg 

van een spooraquaduct. Beide modaliteiten kunnen dan geheel conflictvrij worden 

afgewikkeld. Momenteel loopt een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van een 

spooraquaduct voor de HRMK-spoorbrug (zie hoofdstuk 4).  

 

Remming- en geleidewerken 

Om schade aan schip en brug te beperken, maar liefst te voorkomen, worden 

remmingwerken en geleidewerken aangebracht. Deze voorzieningen geleiden een schip 

visueel en mechanisch. De sterkte en dimensionering van het remmingwerk wordt bepaald 

door de scheepsklassen op de vaarweg. Voor het Van Harinxmakanaal is een combinatie 

van de scheepsklassen IV en V een voor de hand liggende keus. Klasse IV is dan 

maatgevend voor de sterkte en stijfheid (i.v.m. de vaarsnelheid) van de remmingwerken en 

klasse V voor de hoogte (i.v.m. de afmetingen van het schip) van de remmingwerken.  

 

De nieuwe remmingwerken Swette-spoorbrug 
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Een uitzondering geldt voor de twee aanwezige spoorbruggen in de vaarweg. Deze bruggen 

zijn bij de recente vervanging van de remmingwerken volledig gedimensioneerd op klasse V. 

Dit is destijds een bewuste keus geweest. De maatschappelijke en economische gevolgen 

van een zeer ernstige aanvaring van een spoorbrug zijn aanzienlijk. Het risico op een 

langdurige stremming voor het treinverkeer dient tot een minimum te worden beperkt. Geldt 

voor een verkeerbrug dat er veelal nog een alternatieve oeververbinding beschikbaar is, voor 

het spoor is daarvan geen sprake. Derhalve is gekozen voor een robuustere uitvoering van 

deze twee kunstwerken. 

Bij de aanpak van het kanaal is het niet alleen van belang dat de vaarweg geschikt is voor 

klasse V-schepen. Er zijn ook andere belangen/doelen waarmee rekening moet worden 

gehouden als het kanaal wordt verbeterd. 

Verbeteren van de veiligheid  
De Friese vaarwegen worden door diverse categorieën vaarweggebruikers benut. Om 

samen veilig en met plezier te varen is het belangrijk dat iedere vaarweggebruiker zich aan 

de verkeersregels houdt. 

Onvoldoende nautische diepte leidt tot onveilige situaties. De schipper moet langzaam varen 

omdat er “te weinig water onder de kiel staat”. Deze combinatie van factoren maken een 

schip minder goed bestuurbaar. Dit gaat ten koste van de veiligheid. Het risico op aanvaren 

van kunstwerken en/of andere vaartuigen is dan zeker aanwezig. 

Bij een te realiseren vaarwegprofiel is een belangrijk element dat beroepsvaartuigen elkaar 

veilig en verantwoord kunnen passeren. Op basis van het aantal geregistreerde ongevallen 

is het water weliswaar behoorlijk veilig, maar met name recreatieve vaarweggebruikers  

voelen zich niet altijd veilig. Over en weer zijn er klachten. Binnenvaartschippers klagen over 

jachten midden in het vaarwater, recreatievaarders die niet achteruit kijken, vlak langs een 

schip varen of er vlak voor oversteken in de dode hoek. Andersom klagen recreanten dat de 

beroepsvaart teveel golfslag maakt en te weinig aandacht heeft voor de pleziervaart (HISWA 

magazine, 2007). 

Het Van Harinxmakanaal is onderdeel van het recreatieve vaarwegennet en wordt vooral 

gebruikt door staande mastschepen. De motorboten maken beperkt gebruik van dit kanaal.   

Normaliter vaart een binnenvaartschip tegen de vaaras terwijl de recreatievaart meer de kant 

(stuurboord) op zoekt, daar waar het voor de beroepsvaart te ondiep is.  

Na het verruimen van het onderwaterprofiel is er een relatief groot watervolume aanwezig. 

De hydraulische effecten van een passerend beroepsschip zullen daardoor relatief beperkt 

blijven. Bovendien zal sowieso de situatie ten opzichte van de huidige praktijk verbeteren. 

Doordat meer breedte en diepte wordt geboden, en daarmee de mogelijke onderlinge 

afstand in principe toe kan nemen, neemt de kans op aanvaringen ook af.  

Bij het gekozen vaarwegprofiel biedt de nautische diepte van -4,20 m. ook voldoende 

watervolume en kielspeling om het binnenschip goed bestuurbaar te houden en zullen de 

hydraulische effecten van een passerend beroepsschip beperkt blijven. In principe wordt met 

het nieuwe profiel dus een nautisch veiligere en verantwoorde situatie geboden.  

Hoewel er geen betrouwbare ongevalsstatisieken beschikbaar zijn waaruit geconcludeerd 

kan worden of het huidige kanaal onveilig is, zou de meest ideale oplossing een strikte 

scheiding van recreatie- en beroepsvaart zijn. Op de vaarweg zelf is dit, gezien de 

beschikbare breedte van het kanaal, niet mogelijk. Zijn er voor de kleinere motorboten in 

beperkte mate nog alternatieve vaarroutes beschikbaar (noordelijke elfstedenroute), staande 

mastschepen hebben geen alternatieven. Zij zullen vanwege diepgang en/of hoogte gebruik 

blijven maken van het Van Harinxmakanaal. Deze vaarweg is aangewezen voor de staande 

mastschepen (klasse Azm) en maakt onderdeel uit van de belangrijkste doorgaande 

vaarwegen die tezamen het recreatieve kernnetwerk van Nederland vormen.  
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Om de nautische veiligheid op deze vaarweg te verbeteren zouden de provinciale 

mottoborden “Houd het midden vrij” geplaatst kunnen worden. En zou overwogen kunnen 

worden de recreatieve vaarweggebruiker te verplichten minimaal 6 km/uur te varen 

(voorkomen van grote snelheidsverschillen) en stuurboord te houden. Staande mastschepen 

zouden de motor altijd stand-by dienen te hebben.  

Momenteel worden klasse IV- en V-schepen middels ontheffingen toegestaan op het Van 

Harinxmakanaal. Zoals eerder geschetst, kent het kanaal een variërende maatvoering zowel 

in breedte als diepte. Het huidige ontheffingenbeleid op het van Harinxmakanaal kent 

daardoor nog verschillende regimes op verschillen trajecten van deze vaarweg. Dit komt de 

eenduidigheid bij de schipper niet ten goede (Zie bijlage 2). 

Door het bieden van een breder en dieper vaarwegprofiel (onder water) zijn schepen beter 

bestuurbaar en kunnen elkaar beter passeren. Dat betekent ook dat de bevaarbaarheid voor 

de recreatie toeneemt. Door de aanwezigheid van een groter volume water neemt het effect 

van zuiging af. Dit komt de bestuurbaarheid van het (recreatie)vaartuig ten goede en neemt 

het risico op aanvaringen af.  Bij de aanpak van de oevers is het van belang dat ze zodanig 

worden ingericht dat er minder golfreflectie optreedt. Dit komt het vaarcomfort en veiligheid 

voor met name de recreatievaart ten goede.  

In huidige situatie is op de zijtakken van het Van Harinxmakanaal (onder anderen Franeker, 

Leeuwarden (Zuiderburen, Aldlân), Ritsumasyl) sprake van zuiging bij het passeren van een 

binnenvaartschip. Voor de gebruiker en aanwonenden van deze zijtakken is dit niet alleen 

hinderlijk, maar kan het ook risico’s met zich meebrengen. Door in de zijtakken nabij de 

monding een versmalling aan te brengen neemt de zuiging af en wordt de situatie veiliger en 

comfortabeler. Het verruimen van het vaarwegprofiel van de vaarweg zelf zal ook wel 

enigszins bijdragen aan het reduceren van het probleem, doordat er een groter watervolume 

aanwezig is. 

De huidige vaarweg kent krappe delen. Momenteel zijn er ook nog enkele bochten die 

moeilijk passeerbaar zijn en zijn er enkele bruggen met een krappe doorvaartbreedte. Door 

de realisatie van een aantal aquaducten, de vervanging van een aantal bruggen en het 

verruimen van het traject Fonejacht - Leeuwarden is het risico op aanvaringen op de 

vaarweg afgenomen.   

Externe veiligheid 
Naast nautische veiligheid is er ook de externe veiligheid. Op het Van Harinxmakanaal vindt 
nauwelijks transport van gevaarlijke stoffen plaats. De externe veiligheid is daarmee geen 
actueel probleem. Het transport van dergelijke stoffen is beperkt, alleen defensie 
(luchtmachtbasis Leeuwarden) wordt bevoorraad nabij Deinum (het zgn. DPO). Het bieden 
van meer ruimte op de vaarweg zal echter altijd bijdragen tot een verbetering van de externe 
veiligheid. Immers meer ruimte biedt minder kans op ongelukken. 
Aangezien het Van Harinxmakanaal de alternatieve route vormt voor het Prinses 
Margrietkanaal in geval van stremmingen of calamiteiten, zou in principe ook het transport 
van gevaarlijke stoffen via het Van Harinxmakanaal plaatsvinden. Momenteel maakt het Van 
Harinxmakanaal geen onderdeel uit van het transportnetwerk voor gevaarlijke stoffen. 
Overleg met onder anderen de Veiligheidsregio Fryslân moet doen blijken of dergelijk 
transport tot de mogelijkheden behoort en onder welke voorwaarden.   
 

Verhogen van het kwaliteitsniveau. 
De provincie is nautisch- en vaarwegbeheerder van het Van Harinxmakanaal en is daarmee 

verantwoordelijk voor een veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer op deze 

vaarweg. In de huidige situatie kunnen de technische kwaliteiten niet of onvoldoende worden 

geboden (zie ook 2. nautische veiligheid). 
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Naast een technische kwaliteit heeft de vaarweg ook een ruimtelijke kwaliteit.  Het Van 

Harinxmakanaal is een belangrijke route voor beroepsvaart maar ook een veel gebruikte 

route voor de recreatievaart, vooral voor de ontsluiting van staande mastschepen en bruine 

vloot vanaf IJsselmeer/Waddenzee.   

Bij het maken van keuzes voor de inrichting van de vaarweg en de verschijningsvorm van de 

bruggen is het kwaliteitsaspect van belang. Ook vanuit de ruimtelijke kwaliteit is het van 

belang dat het kanaal een zekere beeldkwaliteit en herkenbaarheid maar ook uniformiteit  

heeft. Gebleken is, dat uniformiteit van de kunstwerken van een vaarweg (in vormgeving, 

doorvaarhoogte en -breedte) belangrijk is. Uniformiteit voorkomt vergissingen en daarmee 

aanvaringen.  

Voor de bruggen over het Van Harinxmakanaal die momenteel of de komende jaren 

vervangen worden, is het borgen van de ruimtelijke kwaliteit een belangrijk punt. In het kader 

van de vervanging van de brug Dronryp is een beeldkwaliteitsvisie ‘Van Harinxmakanaal – 

bruggen’ opgesteld, met als doel dat bij alle te vervangen bruggen over de betreffende 

vaarweg duidelijk rekening wordt gehouden met de ruimtelijke kwaliteit. De visie beperkt zich 

tot het leveren van uitgangspunten en randvoorwaarden vanuit de ruimtelijke kwaliteit voor 

de bruggen. Er is daarbij aansluiting gezocht bij de vormgeving en beeldkwaliteit van de 

bestaande bruggen. 

Aan de hand van de genoemde visie kan een beeldkwaliteitsplan voor de te vervangen 

brug(gen) worden opgesteld. Mede vanuit de huidige situatie zijn er voor het Van 

Harinxmakanaal twee typen bruggen voor de hand liggend: een basculebrug of een 

draaibrug. Een draaibrug wordt toegepast wanneer er een lichtere overspanning gemaakt 

kan worden, bijvoorbeeld een fietsbrug. Een basculebrug wordt toegepast bij een 

volwaardige verkeersweg. Voor beide brugtypen zijn de uitgangspunten voor de 

basisvormen vastgelegd in de visie.   

Vanuit de ruimtelijke kwaliteit is het ook van belang dat het kanaal een zekere beeldkwaliteit 
heeft. Dit vraagt ook aandacht voor de oeverstrook. Dit onderdeel kan worden betrokken bij 
de aanpak van de oevers van deze vaarweg.  
 

Natuur en KRW doelen 
Hoewel een beroepsvaarweg niet bij uitstek een habitat is voor een grote verscheidenheid 

aan flora en fauna heeft de vaarweg toch wel een ecologische functie, in het bijzonder de 

oeverzone, mits natuurvriendelijk aangelegd. In het kader van beheer- en 

onderhoudswerkzaamheden moet worden gestreefd naar het handhaven of verbeteren van 

de ecologische kwaliteit. Bij het uitvoeren van verbeteringsmaatregelen zal in alle situaties 

gekeken moeten worden naar de mogelijkheden de basiskwaliteit te verbeteren. Dit kan dus 

resulteren in natuurvriendelijke oevers en op z’n minst het in stand houden van 

natuurwaarden en benutten van potenties.  

Vanuit de ecologie worden er vraagtekens gezet bij de toepassing van stortsteen in de 

oeverconstructies. Het wordt gezien als een weinig duurzaam bouwmateriaal en biedt een 

habitat voor niet-inheemse planten (o.a. invasieve exoten). Om deze als negatief 

beoordeelde aspecten te vermijden worden alternatieve oeverconstructies ontwikkeld. Deze 

constructies zijn, ondanks de benodigde grondverwerving, qua kosten concurrerend met de 

thans veel toegepaste stortsteenconstructie. De stabiliteit van dergelijke oevers, zeker in 

combinatie met scheepvaart, is nog wel een aandachtspunt. 

Voor het Van Harinxmakanaal lijkt het toepassen van een natuurlijk talud een goed en 

duurzaam alternatief voor een stortsteenconstructie. In veel gevallen zal dit mede vanwege 

de beperkte ruimte meestal gecombineerd worden met een damwandconstructie onderwater. 
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Vanaf circa –1,0 meter streefpeil wordt een flauw (onderwater)talud opgetrokken. De 

geleiding van de scheepvaart bij dergelijke oevers is daarbij een punt van aandacht. 

De aanleg van natuurvriendelijke oevers is een effectieve maatregel om het ecologisch 

functioneren van wateren te verbeteren. Ook vormt de aanleg een landschappelijke 

versterking, een verbetering van ecologische relaties, verbetering van de waterkwaliteit en 

verdediging van de oever. Daarnaast zijn dergelijke oevers goedkoper in onderhoud en 

dragen ze bij aan meer vaarcomfort door de golfdempende werking. In veel gevallen vraagt 

de realisatie van een natuurvriendelijke oever brede(re) oeverstroken. Deze zijn niet altijd in 

eigendom van de provincie dus dat vraagt om grondverwerving. De praktijk leert dat aankoop 

van gronden problematisch is. Om dergelijke oevers zo veel als mogelijk te realiseren, zal de 

werkwijze er op gericht moeten zijn daar waar zich de kans voordoet gronden te verwerven. 

Veelal gaat het om stroken van 10-15 meter langs het kanaal. Deze werkwijze kan ertoe 

leiden dat de aanpak van oevers een langere doorlooptijd kan hebben, maar het 

eindresultaat is wel een oever met lange levensduur en lagere onderhoudskosten.  

 

De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) is opgesteld om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te 
verbeteren, bij de aanpak van het achterstallig onderhoud van de oevers kan hierop geanticipeerd worden, mits 
voor het realiseren van deze doelstelling externe financiering beschikbaar is of komt. Vanuit beheer en 
onderhoud,  de KRW en ecologie verdient de aanleg van natuurlijkvriendelijke oevers die voldoen aan de KRW-
richtlijnen wel de voorkeur.  
Het Wetterskip Fryslân heeft ten aanzien van de realisatie van de KRW-doelen een belangrijke taak. Ten 
behoeve van het realiseren van de KRW-doelen zijn subsidies beschikbaar, de zgn. POP-3-middelen.   
Door het combineren van (achterstallig) oeveronderhoud, KWR-doelen en de Oever- en Kadeherstelprojecten 

van het Wetterskip, kunnen door het samenvoegen van financiële stromen meerdere doelen tegen lagere kosten 

worden gerealiseerd. Voor het Van Harinxmakanaal is bij het opstellen van de planning voor het oeveronderhoud 

en- herstel rekening gehouden met dergelijke combinatiemogelijkheden. In de afgelopen jaren zijn al diverse 

oevers gerealiseerd langs het kanaal waarbij oeverherstel is gecombineerd met KRW-doelen. 
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Hoofdstuk 3. Wat is al gerealiseerd?  
 

Om meer samenhang aan te brengen tussen de projecten en daarnaast de doelgerichtheid 

van de projecten te vergroten is in het verleden binnen de provincie al gekozen voor een 

programmatische aanpak. De rol van de provincie Fryslân bij de uitvoering van het 

programma Van Harinxmakanaal is sturen op basis van regie. De inhoudelijke 

bevoegdheden liggen bij de verschillende projecten.  

Commitment en afstemming, met daarnaast het benutten en koppelen van kansen, is de 

basis. Hierbij is inspelen op de belangen van de verschillende interne en externe partijen ook 

belangrijk, met als uitgangspunt het behalen van geformuleerde programmadoelen.  

In relatie tot het Van Harinxmakanaal zijn in de afgelopen jaren al een groot aantal 

projecten/maatregelen uitgevoerd die tot een verbetering van de bevaarbaarheid en 

bruikbaarheid van het Van Harinxmakanaal hebben geleid. Wat al is uitgevoerd dan wel in 

uitvoering of voorbereiding is, bepaalt mede welke opgave er nog resteert.  

 

1. Het traject Leeuwarden – PMkanaal/Fonejacht is in 2018/2019 verdiept. Hier is het 

faciliterend profiel gerealiseerd. Daarmee is voor klasse V-schepen de bereikbaarheid van 

Leeuwarden en dan met name de containerterminal aan de westzijde van de stad sterk 

verbeterd. De beschikbare diepgang voor de scheepvaart is hierdoor toegenomen van 3.00 

meter tot 3.20 meter. Nu dit vaarwegtraject is aangepast kunnen grotere schepen middels 

een ontheffing toegang krijgen tot dit traject. 

2. Bocht Langdeel. Deze krappe bocht ligt nabij het aquaduct Langdeel. De verruiming ten 

behoeve van Klasse V-schepen wordt gecombineerd met een natuurvriendelijke inrichting 

van de aanliggende oevers. Dit gebeurt in samenspraak met het Wetterskip en gemeente 

Leeuwarden. Ten behoeve van dit project is inmiddels een POP-3 subsidie voor de inrichting 

van de natuurvriendelijke oevers beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering is het noodzakelijk 

dat er grond wordt aangekocht. De realisatie is voorzien vanaf 2020. 

3. Drie aquaducten. In het kader van Leeuwarden Vrijbaan is een scala aan maatregelen 

uitgevoerd die hebben bijgedragen aan een beter, veiliger en comfortabeler gebruik van de 

vaarweg. In en nabij Leeuwarden zijn in totaal drie aquaducten aangelegd, resp. M.C. 

Escheraquaduct (Drachtsterweg), Margaretha Zelle aquaduct (westelijke invalsweg) en 

Richard Hagemanaquaduct (N31). De maatvoering van deze kunstwerken sluit aan op de 

maten van het faciliterend profiel, met dien verstande dat een bodemdiepte van 3.90 mtr- 

streefpeil is gehanteerd. De gedachte bij de gekozen diepteligging is, dat over relatief korte 

afstanden kan worden volstaan met de minimum diepgang van de vaarweg. Over grotere 

afstanden is dit nautisch gezien onwenselijk. 

Door de aanleg van deze aquaducten zijn de Drachtsterbrug, Zwettebrug en de brug bij 

Deinum gesloopt. Gezien de doorvaartbreedte van deze bruggen, 12 meter, is een drietal 

knelpunten daarmee verdwenen.  

4. Remming- en geleidewerken spoorbrug HRMK en Swette-spoorbrug(HRM).  De 

bestaande klasse III-remmingwerken zijn vervangen door klasse-V-remmingwerken. Wegens 

het grote maatschappelijke belang van de betreffende spoorverbinding heeft het college 

gekozen voor klasse V-remmingwerken in plaats van klasse IV. 
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5. Brug Ritsumasyl. Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van een zogeheten “bio-

based” fietsbrug. Deze brug zal een doorvaartbreedte krijgen van 17 meter en een 

doorvaarthoogte van 5,5 meter. Klasse V-schepen kunnen daarmee probleemloos passeren.  

In verband met een verplaatste doorvaartopening zal hier gebaggerd worden en zullen ook 

oeverconstructies worden vervangen.  

6. Brug Dronriip. Zeer recent is de nieuwe beweegbare brug in gebruik genomen. Deze brug 

heeft een doorvaartbreedte van 17 meter en doorvaarthoogte van 5,50 meter onder het 

vaste deel. In samenhang hiermee is ook gebaggerd en zijn ook oeverconstructies 

vervangen.   

7. Stationsbrug Franeker.  De nieuwe brug is in 2016 in gebruik genomen. De 

doorvaartbreedte van deze brug is 17 meter, hetgeen voldoende is voor klasse V-schepen. 

Vanwege de ligging van deze brug, in de binnenstad van Franeker, heeft deze nieuwe brug 

een lage doorvaarthoogte. Dit betekent dat voor ieder schip de brug geopend moet worden.  

8. Bochtverruiming Franeker. Dit project is in voorbereiding. Deze bocht, gelegen in de 

binnenstad van Franeker, is het grootste knelpunt op de gehele vaarweg. Deze krappe bocht 

wordt zodanig verruimd/verbreed dat klasse V-schepen kunnen passeren. Daartoe is het wel 

noodzakelijk dat een gedeelte van een bedrijfsgebouw wordt gesloopt.   

9.  Frisiabrêge. Deze brug maakt onderdeel uit van de rondweg Franeker-Zuid. In 

tegenstelling tot alle andere bruggen heeft deze brug afmetingen conform klasse V. Destijds 

speelde de discussie over het mogelijk omleggen van de vaarweg om Franeker zodat het 

kanaal opgewaardeerd kon worden naar klasse V. Vanwege de hoge kosten heeft dit geen 

vervolg gekregen. 

10. Kanaalverbreding Oostpoort-Harlingen. Op industrieterrein Oostpoort is een gronddepot. 

Deze grond wordt gebruikt voor de realisatie van de vismigratierivier. Ter plaatse is het 

kanaal te smal om een laad/losplek te creëren. De vaarweg is daarom over een lengte van 

500 meter op de zuidoever (Koetille) verruimd.  

11. Aquaduct N-31 Harlingen. Als onderdeel van de verdiepte ligging van de N31 Traverse 

Harlingen is een aquaduct gerealiseerd in het Van Harinxmakanaal. In tegenstelling tot de 

aquaducten in Leeuwarden biedt dit aquaduct een bodemdiepte van -4,20 streefpeil. 

Vanwege de nabije ligging van de Tsjerk Hiddessluizen, die eveneens dienstdoen als 

spuisluizen, is voor deze grotere diepteligging gekozen. Als onderdeel van de project 

traverse Harlingen is nog onderzocht of een extra tunnelbuis financieel inpasbaar was, zodat 

de nabijgelegen Koningsbrug kon komen te vervallen. Financieel bleek dit niet haalbaar. 

Door de uitvoering van voornoemde projecten is al een belangrijk deel van de aanwezige 

knelpunten op de vaarweg opgelost. Uitgangpunt bij al deze projecten is geweest een 

maatvoering van de objecten geschikt voor minimaal CEMT-klasse IV. Ondanks de reeds 

gedane inspanningen zijn er nog diverse aandachtspunten, maar ook knelpunten die de 

komende jaren in meer of mindere mate om maatregelen vragen.    

 

 

 

 

.    
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Hoofdstuk 4. Maatregelen die nog moeten worden gerealiseerd 
 

De ambitie het van Harinxmakanaal geschikt te maken voor klasse V-schepen, vraagt om 

een reeks van maatregelen. Een deel van deze maatregelen is reeds uitgevoerd dan wel in 

voorbereiding (Hoofdstuk 3). 

In de afgelopen jaren zijn daarmee op diverse locaties knelpunten weggenomen, hetgeen de 

bevaarbaarheid voor klasse V-schepen al heeft verbeterd.  

Er bestaan nog altijd een aantal concrete knelpunten die in principe om een oplossing 

vragen, wil klasse V probleemloos de vaarweg kunnen gebruiken, de vaarweg een robuuste 

schakel in het vaarwegennetwerk is en haar redundante functie naar behoren kan vervullen.  

De gesignaleerde knelpunten op de vaarweg zijn:  

A. De doorvaartbreedte bij de oorspronkelijke kunstwerken; 

B. Kwaliteit van de oeverconstructies en nautische diepte; 

C. Een krappe bocht; 

D.  Het ontbreken van geschikte wacht- en ligplaatsen; 

E.  Passeerplekken. 

 

A. Doorvaartbreedte oorspronkelijke kunstwerken 

Vanuit het verleden van het kanaal zijn er nog diverse kunstwerken met een 

doorvaartbreedte van slechts 12,00 meter. De breedte van een klasse V-schip is 11,50 

meter. Daarmee is de doorvaartbreedte aan de krappe kant, maar wel passeerbaar . 

Stapvoets kan een schip een dergelijk object wel passeren. Het is risico op schadevaring is 

wel aanwezig   

De volgende kunstwerken hebben nog een doorvaartbreedte van 12.00 meter.  

1. Tsjerk-Hiddessluizen 

2. Koningsbrug 

3. Brug Kiesterzijl 

4. Spoorbruggen HRMK en Swette-spoorbrug (HRM) 

5. Van Harinxmabruggen. 

 

Ad1. Tsjerk-Hiddessluizen 

De huidige Tsjerk Hiddessluizen bestaat uit twee kolken. De grote kolk is te krap voor klasse 

V-schepen. Deze kolk is, gelet op de technische levensduur, aan vervanging toe.  

In december 2011 is het convenant ‘Bestuurlijke afspraken inzake de nieuwe beheersituatie 

op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl’ afgesloten tussen het Rijk en de provincie. Hierin zijn 

onder andere afspraken gemaakt over de afkoop van het beheer en onderhoud van het Van 

Harinxmakanaal. Eveneens is opgenomen dat het Rijk en de provincie Fryslân een 
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aanvullend convenant sluiten over de eenmalige algehele vervanging van de Tsjerk 

Hiddessluizen te Harlingen aan het einde van de levensduur (2040).  

In het huidige bestuursakkoord is het resultaat opgenomen dat in deze coalitieperiode 

afspraken zijn gemaakt met het Rijk over de Tsjerk Hiddessluizen. 

Inmiddels is al een verkennend onderzoek gedaan. In relatie tot vervanging van de sluizen is 

uitdrukkelijk gekeken naar ontwikkelingen en kansen die meegenomen zouden kunnen 

worden bij een vervanging van het bestaande sluizencomplex. Deze inventarisatie, binnen 

de bredere context van de Tsjerk Hiddessluizen en waarbij een groot aantal stakeholders 

betrokken is geweest, heeft de volgende aandachtspunten opgeleverd die bij de 

vervolgstudie betrokken dienen te worden. 

- Waterkwaliteit: Het schutten van schepen leidt tot indringing van zout water en daarmee 

verzilting van de Friese boezem. Ten gevolge van de klimaatverandering wordt het spoelen 

met zoet water naar verwachting steeds lastiger. Om het probleem te beperken zijn er 

maatregelen denkbaar zoals bellenscherm, zoutkelders, spaarbekken.  

- Waterkwantiteit: De sluis vervult een spuifunctie om de Friese boezem op peil te houden. 

Door het spuien van zoet op zout water ontstaat een extra baggerbezwaar in de haven van 

Harlingen. 30% tot 50% van het baggerbezwaar in de haven van Harlingen is gerelateerd 

aan het spuien. Jaarrond wordt de haven gebaggerd om deze op diepte te houden. 

- Nieuw gemaal Wetterskip Fryslân: Het Wetterskip is op termijn (voor 2035) op zoek naar 

een geschikte locatie voor een nieuw gemaal. Het zoekgebied strekt zich globaal uit van de 

Afsluitdijk tot Lauwersmeer. Harlingen, specifiek het gebied rondom de TH sluis, is een 

potentiele locatie voor een nieuw gemaal. Realisatie van een gemaal in combinatie met 

opwaardering van de Tsjerk Hiddessluizen kan voordelen opleveren.  

-Veerbootlogistiek: De Tsjerk Hiddessluizen met bruggen vormen een knelpunt in het 

logistieke traject tussen de veerterminal en het parkeerterrein. Verder heeft de gemeente 

Harlingen plannen om het gebied bij de veerterminal (de promenade) verkeersveiliger en 

vriendelijker in te richten. Dit alles kan input zijn voor het ontwerp van (de bruggen van) de 

sluis.  

-Ecologie: De Tsjerk Hiddessluizen zijn gelegen op de scheiding van zoet en zout water en 

vormt een barrière voor trekvissen. Trekvissen zijn in hun levenscyclus afhankelijk van zowel 

zoet als zout water. De sluis kan zo uitgevoerd worden (visvriendelijk) dat deze barrière 

wordt verkleind.   

Hiervoor is beschreven welke ontwikkelingen en kansen gekoppeld zouden kunnen worden 

aan de opwaardering van de sluis. De aanpak van de sluis is opgenomen in het programma 

Harlingen. Middels dit programma willen gemeente en provincie hun opgaven in het gebied 

gezamenlijk en integraal oppakken, waarbij voor de diverse opgaven in het programma 

Harlingen het Waddenfonds en IKW  belangrijke financiële kaders vormen. Deze financiële 

kaders bieden ook mogelijkheden bij de aanpak van de Tsjerk Hiddessluizen.  

Om binnen de huidige coalitieperiode tot afspraken te komen met het Rijk, is het zaak dat het 

Rijk actief wordt betrokken bij het vervolgtraject (o.a. planstudie), zodat definitieve afspraken 

inclusief financiering kunnen worden gemaakt.   

 

Min of meer gekoppeld aan de sluizen zijn de twee verkeersbruggen over de bestaande 

sluiskolken. Beide bruggen dateren van 1951. Er is een onderzoek gedaan naar de 

constructieve veiligheid van de bruggen. Beide bruggen met bijbehorende bewegingswerken 

verkeren in slechte staat. Bij huidige gebruik is herstel van de kritieke onderdelen van het 

beweegbaar deel in ieder geval binnen één jaar noodzakelijk of een aslastbeperking (tot 30 

ton) moeten worden ingesteld.  

Aangezien de komende periode ook wordt ingezet op het maken van afspraken met het Rijk 

over de vervanging de Tsjerk Hiddessluizen wordt in eerste instantie ingezet op een 
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aslastbeperking voor de bestaande sluisbruggen. Renoveren of vervangen van de bruggen 

is vooreerst niet aan de orde. Mocht uit de afspraken met het Rijk naar voren komen dat 

vervanging van het sluizencomplex niet op korte termijn aan de orde is, dan kan eventueel 

alsnog tot renoveren of vervangen van de brugdekken worden besloten. In de voorziening 

‘achterstallig onderhoud wegen’ is een bedrag gereserveerd van € 4,7 mio voor een 

eventuele vervanging.  

Ook de sluis kent nog in beperkte mate achterstallig onderhoud (drijframen en betonwerk). 

Voor dit onderdeel geldt eveneens dat vooreerst geen werkzaamheden worden uitgevoerd, 

in afwachting van de uitkomsten van de overleggen met het Rijk over de vervanging.  

 

Ad 2. Koningsbrug  

De huidige brug heeft een doorvaartbreedte van 12 meter en is voorzien van remming- en 

geleidewerken die niet gedimensioneerd zijn voor klasse IV- en V-schepen. 

De brug is in eigendom en beheer en onderhoud van het Rijk. Momenteel heeft de brug 

alleen nog een functie voor het lokale verkeer en landbouwverkeer. In het kader van de 

realisatie van de N31 Traverse Harlingen is nog gepoogd de bestaande brug te slopen en 

het aquaduct in het Van Harinxmakanaal uit te breiden met een extra tunnelbuis. Financieel 

bleek dit niet echter haalbaar.  

In het kader van de aanpak van de N31 Traverse Harlingen hebben diverse gesprekken 

plaatsgevonden over de overdracht van de Koningsbrug. Deze gesprekken zijn tot nu toe 

vastgelopen op de hoogte van de afkoopsom. In principe geldt voor de provincie dat er niet 

direct een behoefte bestaat deze brug in eigendom en beheer te krijgen. De eventuele 

overdracht is voor een belangrijk deel afhankelijk van de uiteindelijke afkoopsom. Tot op 

heden is er gelet op de staat van onderhoud en de verwachte technische levensduur geen 

reëel financieel voorstel door het Rijk gedaan. Vorenstaande betekent dat de bestaande brug 

vooreerst niet vervangen zal worden en dat het scheepvaartverkeer nog steeds gebruik moet 

maken van een krappe doorvaartopening.  

 

Ad 3. Kiesterzijl 

Deze brug staat in principe op de nominatie gerenoveerd te worden (in het Meerjaren 

Programma  Kunstwerken is voor 2022 € 1,2 mio gereserveerd). Dit betekent dat deze brug 

dan een knelpunt blijft voor de komende 50 jaar. Vanuit de ambitie voor de vaarweg ligt 

vervangen eerder in de rede. Gelet op de ligging van deze brug, relatief nabij de Frisiabrêge 

(Franeker) en de Koningsbrug alsmede de beperkte functie van deze brug, is het de vraag of 

renovatie/vervanging wel aan de orde dient te zijn. Opheffen is wellicht ook een mogelijkheid, 

of afwaarderen tot fiets/voetgangersbrug. Alvorens het vervangingstraject in te gaan, zal een 

onderzoek naar de functie en betekenis van deze brug dien plaatsen te vinden en kan de 

vraag beantwoord worden of deze oeververbinding in stand gehouden moet worden. In dat 

kader zal onder anderen gekeken worden naar een gecombineerde brug voor de 

Koningsbrug en brug Kiesterzijl.  

 

Ad 4. Spoorbruggen.  

In de vaarweg liggen twee spoorbruggen die de vaarweg kruisen. Naast de spoorbrug HRMK 
(spoorlijn Leeuwarden – Zwolle) is er de Swette-spoorbrug (HRM) (spoorlijn Leeuwarden -
Sneek en Leeuwarden – Harlingen).  
In 1956 heeft de provincie een overeenkomst met het Rijk en de NS (nu ProRail) over deze 
spoorbruggen gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de provincie Fryslân zich 
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verbindt om te zijner tijd de kosten van een algehele vernieuwing op zich te nemen. Als 
onderdeel van het convenant afkoop beheer en onderhoud Van Harinxmakanaal, gesloten in 
2013, is ook een afkoopsom opgenomen voor beide spoorbruggen. De reservering voor de 
beide spoorbruggen in de afkoopsom (in totaal € 20,5 mio) is echter onvoldoende voor het 
realiseren van een brug die voldoet aan de huidige eisen, laat staan voor een ander type 
en/of grotere brug. 
 
Voor beide spoorbruggen is niet alleen de bestaande doorvaartbreedte een probleem, maar 

ook de passeerbaarheid in verband met de treinfrequenties. De omvang van de problemen 

voor de twee spoorbruggen is momenteel wel verschillend wat betreft de beschikbare 

tijdvensters.  

Swette-spoorbrug. 

Deze brug heeft een krappe doorvaart en kost een schipper relatief veel tijd. De huidige 

dienstregelingen van de twee spoorlijnen bieden voor de scheepvaart voldoende lange 

openingen. In de nabije toekomst gaat er (in de spitsen) een vierde trein naar Sneek rijden 

en wordt ook gekeken naar een wijziging in de dienstregeling voor de trein naar Harlingen.  

Dit leidt op termijn tot een vergelijkbare probleem als de HRMK-spoorbrug. Als vervanging 

van de spoorbrug aan de orde is, zal er een robuuste oplossing dienen te komen, mogelijk 

vergelijkbaar met de spoorbrug HRMK.  

Spoorbrug HRMK. 

Deze spoorbrug is een groot knelpunt, niet alleen voor de beroepsvaart maar ook voor de 
recreatievaart, vanwege de beperkte openingstijden van de brug (2 keer kort (circa 4 min) 
per uur). Door het beoogde toenemende aantal treinen per uur op de spoorlijn en de tijd die 
nodig is om de spoorbrug te kunnen openen en sluiten, maakt dat er uiteindelijk voor de 
scheepvaart zeer beperkte tijd is om deze spoorbrug te passeren.  
In het kader van de vaarwegenvisie hebben Provinciale Staten voor deze spoorbrug 
aangeven: 
• Het op termijn vervangen van de huidige spoorbrug HRMK door een aquaduct als 

oplossing voor enerzijds de robuustheid van de toekomstige (trein)dienstregeling op het 

traject Leeuwarden – Zwolle – Randstad en anderzijds de robuustheid op het Van 

Harinxmakanaal voor de scheepvaart als uitgangspunt te nemen in de verdere 

planuitwerking; 

• Voor de vervanging van de spoorbrug HRMK op zoek te gaan naar aanvullende 

eigen financiële middelen en een lobby te starten voor de benodigde cofinanciering van het 

Rijk, gemeente en Europa. 

Momenteel wordt voor de HRMK-spoorbrug een maatschappelijke kosten-batenanalyse 

uitgevoerd en wordt duidelijk welke variant als beste naar voren komt. Naast provincie, 

gemeente Leeuwarden en Rijk doen Prorail en NS mee in dit proces. In de kosten-

batenanalyse worden verschillende oplossingen beschouwd: het één op één vervangen van 

de bestaande brug, een hoge spoorbrug (9,10 meter doorvaarhoogte) en een spooraquaduct 

. De ontwikkelperspectieven van iedere variant zijn daarbij meegenomen. Bij de 

onderscheiden varianten wordt ook de gebiedsontwikkeling betrokken en worden scenario’s 

(gebied, spoor, vaarwater) beschreven. Voor zowel Rijk, gemeente als provincie liggen 

vervolgens keuzes voor die op maatschappelijke effecten zijn te beoordelen.  

De discussie over de diverse scenario’s staan gepland voor het najaar als voorbereiding op 

het BO MIRT van begin november. Iedere betrokken overheidslaag zal in de voorbereiding 

keuzes moeten maken in het ambitieniveau dat zij wenst na te streven. Ook zullen voor 

diverse oplossingsrichtingen en ambitieniveaus financiële modellen worden gepresenteerd. 

In deze coalitieperiode zullen, afhankelijk van de uitkomsten, afspraken over de realisatie 
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worden gemaakt. Een en ander betekent dat het bestaande knelpunt bij de spoorbrug HRMK 

niet op korte termijn zal zijn opgelost.  

 

Ad 5. Van Harinxmabruggen. 

Deze bruggen zijn in eigendom en beheer van de gemeente Leeuwarden. De gemeente 

heeft aangegeven de eerstkomende 30 jaar deze bruggen niet te zullen vervangen. De 

aanwezige remmingwerken zullen binnen enkele jaren door de gemeente worden 

vervangen. De bloktijden c.q. spitssluitingen voor de beroepsvaart zijn na het realiseren van 

aquaducten op de invalswegen van Leeuwarden komen te vervallen. Ondanks de afspraak 

met de gemeente Leeuwarden dat de bloktijden voor de recreatievaart eveneens zouden 

komen te vervallen, gelden deze nog steeds. Dit in combinatie met de lastige 

paseerbaarheid van de HRMK-spoorbrug en op termijn de Swettespoorbrug wordt de 

recreatieve vaarweggebruiker met veel oponthoud geconfronteerd op het traject door 

Leeuwarden.  
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B. Oeverconstructies en nautische diepte 

Het faciliterend profiel kan vrijwel over het volledige kanaal binnen de bestaande ruimte 

worden gerealiseerd. Essentieel voor een goed en nautisch verantwoord gebruik van de 

vaarweg door klasse V-schepen is het baggeren van het kanaal. Deze verruiming en 

verdieping van de vaarweg biedt het schip meer ruimte, maar het betekent dat er ook sprake 

zal zijn van een toenemende kans op oevererosie. In combinatie met relatief steile 

onderwatertaluds vereist dit een goede en stabiele oeververdediging. Gezien de samenhang 

tussen baggeren en oeverconstructies, worden deze twee aspecten in de uitvoering in 

principe in onderlinge samenhang gepland. De eerstkomende jaren zullen met name de 

trajecten met achterstallig oeveronderhoud worden aangepakt. Daar waar voldoende ruimte 

beschikbaar is, al dan niet na grondaankoop, wordt een onderhoudsarme en 

natuurvriendelijke oeverinrichting gerealiseerd.  

De baggerspecie die vrijkomt door het baggeren van de vaarweg wordt gedeponeerd in de 

zandwinput Suwâld. Op deze manier worden de verwerkingskosten beperkt. Door het 

inbrengen van de vrijkomende grond/bagger wordt de put verondiept. In verband daarmee 

zal een inrichtingsplan opgesteld, gericht op een stuk natuurontwikkeling. Dit zal aansluiten 

op een natuurontwikkelingsproject vanuit het project Centrale As, het realiseren van een 

ecologische verbinding tussen een tweetal natura 2000 gebieden (Grote Wielen en Alde 

Feanen).  

 

C. Krappe bochten 

Eerder is al geconstateerd dat de vaarweg een drietal te krappe bochten heeft. De aanpak 

van de krappe bocht in de binnenstad van Franeker is in voorbereiding en de bocht bij het 

aquaduct Langdeel is eveneens in voorbereiding. Daarmee rest er nog één bocht in de 

vaarweg, de krappe bocht bij de Froskepôlle (Leeuwarden), die om een aanpak vraagt de 

komende jaren.  

 

D. Wacht- en ligplaatsen. 

Voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart, met name staande mastschepen (AZM), is 

het wenselijk dat op een vaarwegtraject van 37,5 km voorzieningen worden geboden om af 

te meren, onder meer in verband met de wettelijke vaartijden voor de beroepsvaart en 

eventueel overnachten omdat er (nog) geen sprake is van een 24-uurs bediening van de 

bruggen en sluis. Hoewel na oplevering van de nieuwe brug Ritsumasyl alle provinciale 

bruggen op afstand worden bediend en daarmee gemakkelijk naar 24 uursbediening zou 

kunnen worden overgestapt, is de Koningsbrug de dissonant in de dit geheel. Deze brug in 

eigendom bij het Rijk; zij zal deze brug volgens het bestaande regime (6.00 -22.00 uur) 

blijven bedienen. Mocht op enig moment sprake zijn van 24 uurs bediening, dan nog zijn de 

wacht- en ligplaatsen niet overbodig.  

De aanwezigheid van wacht- en ligplaatsvoorzieningen voor recreatie- en beroepsvaart 

draagt bij aan de veiligheid op de vaarweg. Schepen die moeten wachten voor een brug 

krijgen hierdoor de gelegenheid om af te meren op een geschikte locatie. In de huidige 

situatie houden met name zeilschepen zich gaande voor een doorvaartopening van een 

brug. Hierdoor vormen ze een obstakel voor het scheepvaartverkeer dat geen hinder heeft 

van de doorvaarthoogte. Ook voor de beroepsvaart blijven afmeervoorzieningen bij een brug 

wenselijk. In geval van een calamiteit of storing aan een kunstwerk, of vanwege de vaar- en 

rusttijden, heeft men een afmeerlocatie nodig.  

Naast dat er lig/wachtplaatsen ontbreken, zijn er ook locaties waar deze voorzieningen niet 
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toereikend zijn of niet op de juiste plek zijn gelegen. De beoogde lig- en wachtplaatsen 

worden gerealiseerd nabij de bruggen. De uitvoering van deze maatregelen lopen zoveel als 

mogelijk mee met o.a de aanpak van de oeverconstructies en/of het vervangen van de 

bruggen.  

 

E. Passeerplekken 

Hoewel het faciliterend profiel de mogelijkheid biedt dat twee binnenvaartschepen elkaar 

kunnen passeren, zal het toch voor twee maximaal afgeladen klasse V-schepen niet op alle 

plekken over houden elkaar ruim te passeren. Op de vaarweg is bijvoorbeeld op het traject 

Harlingen - Franeker voldoende breedte beschikbaar om elkaar te passeren, in tegenstelling 

tot het traject Leeuwarden – Franeker. Aldaar zullen op een aantal verspreide locaties 

zogeheten passeerplekken worden ingericht. Deze voorzieningen worden daar gerealiseerd 

waar in basis al voldoende breedte beschikbaar is, maar voldoende diepgang ontbreekt. 

Binnenvaartschepen kunnen elkaar daar ruim passeren. De beoogde passeerplekken 

worden gerealiseerd in combinatie met baggeren en/of het vervangen van oeverconstructies 

(na)bij de beoogde locaties. Gezien de koppeling van de diverse werkzaamheden zijn de 

meerkosten voor de te realiseren passeerplekken nihil.  
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Hoofdstuk 5. Planning en financiering uitvoeringsprogramma  
 

Op, langs en nabij het Van Harinxmakanaal spelen al geruime tijd ontwikkelingen en 

projecten. Deze hebben in meer of mindere mate onderling raakvlakken en kunnen elkaar 

daardoor ook in meer of mindere mate beïnvloeden. Door de projecten te verbinden kunnen 

(gezamenlijke) doelen efficiënter en doelmatiger worden bereikt. Een programmatische 

aanpak is daarom logisch.  

Voor het realiseren van het programma, en de daarbinnen opgenomen projecten, is en wordt 

daar waar zich de mogelijkheden voordoen de samenwerking met andere partijen gezocht. 

Deze samenwerking kan het gezamenlijk uitvoeren en financieren van (deel)projecten zijn, 

maar kan zich ook beperken tot “het rekening houden met elkaar”.   

De samenwerking zoeken is van belang. Enerzijds om synergie te bereiken en anderzijds om 

in goede onderlinge afstemming het kanaal bevaarbaar en bereikbaar te houden tijdens de 

uitvoeringsperiode van maatregelen.  

Binnen het programma zal bewust gezocht worden naar de combinatiemogelijkheden, 

wanneer ze een toegevoegde waarde hebben en realiseerbaar zijn binnen de gestelde 

financiële kaders. Daar waar raakvlakken zijn, worden zowel interne als externe 

stakeholders/projecten benaderd, zoals bijvoorbeeld gemeenten en het Wetterskip. Zelfs het 

combineren met ambities van private partijen kunnen tot de mogelijkheden behoren. Zo is 

bijvoorbeeld de aanpak van de bocht Franeker mogelijk doordat zowel de gemeente als 

private partijen de bereidheid hebben gezamenlijk met een herinrichtingsplan te komen, 

waardoor de realisatie mogelijk is van de lang gewenste bochtverruiming in de stad 

Franeker. 

Consequentie van de adaptieve werkwijze is dat de planning van projecten of onderdelen 

daarvan kan schuiven, niet alleen in tijd maar mogelijk zelfs in scope. De planning en scope 

van de projecten, zoals nu gepresenteerd in het onderhavige programma, ligt zeker voor de 

komende 4 jaren vast. Natuurlijk is de kans aanwezig dat zich binnen die periode 

ontwikkelingen, kansen en/of optimalisaties voordoen die dan vragen om een aanpassing 

van de planning. Via de reguliere rapportagelijn wordt dit dan gecommuniceerd binnen de 

eigen organisatie, en zo nodig met externe partijen.  

Aan de hand van de knelpunten is een overzicht van maatregelen/projecten inclusief de 

dekking samengesteld om het Van Harinxmakanaal de komende jaren geschikt te maken 

voor klasse V-schepen. Dit overzicht is met de stakeholders besproken en waar nodig 

aangepast en/of aangevuld.  

De maatregelen zijn gegroepeerd naar object. 

- Kunstwerken: Op het Van Harinxmakanaal zijn de afgelopen jaren al diverse kunstwerken 

(bruggen) vervangen door nieuwe bruggen of aquaducten. De vervanging van de resterende 

provinciale kunstwerken op deze vaarweg zal, eventueel afhankelijk van studie-uitkomsten 

en/of onderhandelingen, de komende jaren worden gecontinueerd. Het betreft objecten die 

min of meer einde technische levensduur zijn.  

- Vaarweg: Klasse V schepen vragen ruime bochten in een vaarweg. De komende jaren 

worden drie bochten aangepakt. Twee daarvan zijn inmiddels in voorbereiding.  

- Oevers en nautisch diepte: Een belangrijke leidraad voor de planning van de vervanging 

van oeverconstructies is het wegwerken van achterstallig oeveronderhoud. Omdat baggeren 

een nauwe relatie heeft met de oeverconstructies worden de werkzaamheden in veel 

gevallen gecombineerd uitgevoerd. 

In de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden aan oeverconstructie en baggeren vooral 

gecombineerd met andere projecten die op of langs het van Harinxmakanaal zijn uitgevoerd, 
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zoals o.a. Leeuwarden-Vrijbaan en N31 Traverse Harlingen. Deze werkwijze wordt waar 

mogelijk ook de komende jaren voortgezet voor de aanpak van oevers en het baggeren. 

Economisch gezien zijn de trajecten Leeuwarden – Fonejacht en het traject Harlingen – 

Franeker (Kiesterzijl) het belangrijkst. Op deze trajecten ligt in eerste instantie de focus.  

- Wacht- en ligplaatsen: Op diverse locatie bij de bruggen ontbreken deze voorzieningen of 

vragen om vervanging en/of aanpassing. De komende jaren worden de locaties opgepakt 

waar dergelijke voorzieningen essentieel zijn, zoals de twee spoorbruggen. Deze bruggen 

hebben een beperkt aantal openingen, waardoor lange wachttijden optreden, en vragen om 

deugdelijke en veilige afmeervoorzieningen.  

-Passeerplekken: Het Van Harinxmakanaal wordt geschikt voor klasse V-schepen. Dit 

betekent dat het kanaal niet de breedte en diepte krijgt dat geladen klasse V schepen elkaar 

kunnen passeren. Op de meest krappe delen van de vaarweg worden op termijn 

passeerplekken gerealiseerd.     

 

Het zo optimaal mogelijk beheren van de infrastructuur met een efficiënte inzet van 

investerings- en onderhoudsmiddelen is belangrijk. Assetmanagement kan helpen de juiste  

balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s te vinden. Door assetmanagement krijgen we 

als eigenaar/beheerder meer ‘grip’ op onze infrastructuur. Het wordt voorspelbaar wat 

wanneer moet worden gedaan, waardoor de budgetbehoefte op lange termijn goed is te 

becijferen en dus kan worden ingepland. Ook kan het risico op het ontstaan van achterstallig 

onderhoud worden vermeden. De kosten over de hele levensduur dalen en onprettige 

verrassingen worden zo veel mogelijk voorkomen. Voor het Van Harinxmakanaal heeft een 

conditiemeting plaatsgevonden. In de programmering van de werkzaamheden is daar 

rekening mee gehouden. De planning van het voorliggende uitvoeringsprogramma Van 

Harinxmakanaal is dan ook onderdeel van de uitvoeringsplanning voor het groot onderhoud. 

 

Financiën 

In het kader van de overdracht van Prinses Margrietkanaal aan het Rijk is een eenmalige 

afkoopsom van € 116,75 miljoen ontvangen voor het beheer en onderhoud van 

Harinxmakanaal. De Staten hebben daarop besloten deze afkoopsom in een aparte 

bestemmingsreserve op te nemen. Tot 2019 werd een belangrijk deel van de maatregelen 

om de vaarweg geschikt te maken voor klasse V schepen gefinancierd uit deze reserve. Met 

ingang van 2019 zijn de diverse onderdelen waaruit de reserve is opgebouwd anders in de 

provinciale begroting opgenomen.   

De kunstwerken (wegen) daarentegen werden en worden gefinancierd uit het 

MeerjarenProgramma Kunstwerken (MPK).  

Om het van Harinxmakanaal geschikt te maken voor klasse V worden naast 

investeringsmiddelen ook onderhoudsmiddelen ingezet.  

Naast de reeds beschikbare middelen uit de voorziening achterstallig onderhoud van € 8 

miljoen zijn in het bestuursakkoord extra middelen beschikbaar gesteld om het Van 

Harinxmakanaal geschikt te maken voor klasse V-schepen. Dat gaat om incidenteel € 7 

miljoen, waarvan € 5 miljoen ten behoeve van de bochtverruiming Franeker en € 2 miljoen 

voor het realiseren van het faciliterend vaarwegprofiel (baggeren).  

Verder is er structureel jaarlijks € 490.000 beschikbaar gesteld. Dit is € 350.000 ten behoeve 

van de hogere beheer- en onderhoudslasten ten gevolge van de opwaardering van het 

kanaal en € 140.000 afschrijvingslasten. Daarmee komt in totaal 7 miljoen aan 

investeringsmiddelen beschikbaar bij een afschrijvingstermijn van 50 jaar. 
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Naast de provinciale middelen wordt natuurlijk gezocht naar externe financiering. Bij de 
aanpak van de oeverconstructies wordt, daar waar mogelijkheden zijn voor de uitvoering van 
maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen Kader Richtlijn Water, 
een beroep gedaan op de zogeheten POP3 gelden. In principe is dan 100 % financiering 
mogelijk. Voor het project Polder de Waard en de oevers van depot Deinum zijn al 
subsidiegelden toegezegd, respectievelijk maximaal € 500.000 en € 400.000. Uiteindelijk 
wordt afgerekend op werkelijke kosten.  
Voor het project Oever Dronrijp-Oost zal nog een POP-3 aanvraag worden ingediend bij de 
komende nieuwe tranche. 
 
Wat de dekking van de beoogde maatregelen betreft, ziet deze er als volgt uit: 
 

Maatregelen aanpak Van Harinxmakanaal inclusief de dekking 

 

 

 

 

Onderdeel Projectnaam Status/Maatregel Budget *     Jaar     Dekking    

Kunstwerken Tsjerk Hiddessluizen Planstudie incl. afspraken Min I&W 150.000 2023

Tsjerk Hiddessluizen achterstallig onderhoud sluis 1.533.466 ntb Voorziening achterstallig onderhoud water

Tsjerk Hiddessluizen renovatie of vervanging bruggen 4.792.500 ntb Voorziening achterstallig onderhoud wegen

Brug Kiesterzijl Nut-Noodzaak onderzoek 50.000 2020 Voorziening wegen

Fietsbrug Ritsumasyl Gereed 2019 13.400.000 2019 Diverse bronnen

Swette-spoorbrug ntb ntb ntb ntb

Spoorbrug HRMK Studie en afspraken BO-MIRT 2019 100.000 2020/2021 Tijdelijk budget

Spoorbruggen HRMK/HRM Vervanging bruggen 20.500.000 ntb bestemmingsreserve

Vaarweg Bocht Franeker In Voorbereiding 14.200.000 2023 Investeringskrediet

Bocht Langdeel In Voorbereiding 980.000 2020 Investeringskrediet

Bocht Froskepôlle 1.500.000 na 2023 Investeringskrediet

Oevers en Nautische diepte Harlingen - Oostpoort Oeverconstructie 150.000 2019 Voorziening achterstallig onderhoud water

Dronrijp Oeverconstructie 447.000 2019 Voorziening achterstallig onderhoud water

Ritsumasyl Oeverconstructie 188.000 2019 Voorziening achterstallig onderhoud water

Haak-Leeuwarden Oeverconstructie 220.000 2019 Voorziening achterstallig onderhoud water

Harlingen Oeverconstructie 1.100.000 2020 Voorziening achterstallig onderhoud water

Dronryp-Oost Oeverconstructie 1.300.000 2020 Voorziening achterstallig onderhoud water

Dronryp-Oost Oeverconstructie 200.000 2020 Voorziening onderhoud water

Depot Deimum Oeverconstructie 400.000 2021 Voorziening achterstallig onderhoud water

Polder de Waard Oeverconstructie 500.000 2021 Voorziening achterstallig onderhoud water

Franeker-West Oeverconstructie 500.000 2021 Voorziening achterstallig onderhoud water

Leeuwarden-West Oeverconstructie 100.000 2021 Voorziening achterstallig onderhoud water

Franeker-Oost Oeverconstructie 1.000.000 2022 Voorziening achterstallig onderhoud water

Kiesterzijl-West Oeverconstructie 500.000 2023 Voorziening achterstallig onderhoud water

Deinum Oeverconstructie 600.000 2023 Voorziening achterstallig onderhoud water

Dronrijp-depot Oeverconstructie 200.000 2023 Voorziening achterstallig onderhoud water

Leeuwarden-Zuid Oeverconstructie 1.500.000 2024 Voorziening achterstallig onderhoud water

Harlingen - Midlum Oeverconstructie 1.000.000 2026 Voorziening onderhoud water

Zweins - Dronrijp-Oost Oeverconstructie 1.000.000 2027 Voorziening onderhoud water

Franeker-west - Kingmatille Oeverconstructie 1.500.000 2027 Voorziening onderhoud water

Deinum-West Oeverconstructie 150.000 2027 Voorziening onderhoud water

Franeker-Oost Oeverconstructie 500.000 2028 Voorziening onderhoud water

Deinum West Oeverconstructie 1.500.000 2029 Voorziening onderhoud water

Dronryp Baggeren 103.209 2019 Voorziening achterstallig onderhoud water

Ritsumasyl Baggeren 55.000 2019 Voorziening achterstallig onderhoud water

Deinum - Leeuwarden Baggeren 77.500 2019 Voorziening achterstallig onderhoud water

Dronryp - Oost Baggeren 500.000 2020 Voorziening onderhoud water

Kie - Franeker-West Baggeren 500.000 2021 Voorziening onderhoud water

Harlingen - Kie Baggeren 700.000 2022 Voorziening onderhoud water

Franeker-Oost Baggeren 300.000 2023 Voorziening onderhoud water

Deinum - West-Deinum Baggeren 400.000 2025 Voorziening onderhoud water

Franeker-Oost - Zweins Baggeren 400.000 2027 Voorziening onderhoud water

Zweins - Dronrijp-Oost Baggeren 400.000 2028 Voorziening onderhoud water

Wacht- en ligplaatsen van Harinxmabruggen Afmeervoorzieningen beroep/recreatie NO 650.000 2020 Investeringskrediet

Spoorbrug HRMK Afmeervoorzieningen beroep/recreatie 1.500.000 2021 Investeringskrediet

Swette-spoorbrug Afmeervoorzieningen beroep/recreatie ZW 720.000 2022 Investeringskrediet

Ritsumasyl Afmeervoorzieningen beroep/recreatie 59.000 2020 Investeringskrediet

Dronryp Afmeervoorzieningen beroep/recreatie 970.000 2025 Investeringskrediet

Frisiabrug Afmeervoorzieningen recreatie 27.000 2024 Investeringskrediet

Tsjerk Hiddessluizen Afmeervoorzieningen beroep/recreatie 150.000 2023 Investeringskrediet

Passeerplekken Deinum-West nihil 2025 Voorziening onderhoud water

Franeker-Oost nihil 2027 Voorziening onderhoud water

Zweins/Dronryp nihil 2028 Voorziening onderhoud water

* prijspeil 2019
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Bijlage 1. Scheepvaartklassen Binnenvaart 

 

 

Bron: Bureau binnenvaart

 

 

Scheepvaartklassen. 
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Bijlage 2. 

Afmetingen van thans toegestane schepen op het Van Harinxmakanaal 

 

 

Van Harinxmakanaal (VHK) 

Maximaal toegestane 
afmetingen zonder 

ontheffing Maximaal toegestane afmetingen met ontheffing 

Traject Tsjerk Hiddessluizen – Oostpoort 

80,00 x 10,00 x 2,75  

80,00 x 10,00 x 3,75   

Traject Tsjerk Hiddessluizen – Kiesterzijl 110,50 x 11,50 x 3,20  

Traject Tsjerk Hiddessluizen – Franker tot aan Frisiabrêge 110,50 x 11,50 x 2,75  

Traject Tsjerk Hiddessluizen – Lorentzkade (Leeuwarden) 90 x 10,50 x 3,20 
Traject Franeker vanaf Frisiabrêge -  De Swette spoorbrug 
(Leeuwarden) 

110,50 x 11,50 x 2,50  

Traject Fonejacht -  De Swette spoorbrug (Leeuwarden) 110,50 x 11,50 x 3,20  

Traject Fonejacht - Lorentzkade (Leeuwarden) 80,00 x 10,00 x 3,20 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VERKENNING VAN AMBITIES 
 

 

 
 

 

 

VERSIE 1.0 

2 JULI 2019 

 

 



 

 

  

 

 
Verkenning van ambities 

Bypass Vaarweg Heerenveen 
 

Procap adviseurs en projectmanagers 

2 juli 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto voorkant: Frisian Ports 

Iconen en elementen infographics: Freepik.com 

 
© 2019, Procap adviseurs en projectmanagers. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden 

op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Procap adviseurs en projectmanagers. 
 

  
 



 

 

 

Inhoud 
 

 Inleiding 6 

1.1 Aanleiding 6 

1.2 Uitgangspunten en aanpak 8 

1.3 Opbouw 8 

 Huidige situatie 9 

2.1 Vaarweg Heerenveen 9 

2.2 Trend naar grotere schepen 9 

2.3 Circulaire economie 10 

2.4 Vaarwegenvisie Fryslân 11 

2.5 Recreatie en toerisme 12 

 Doortrekken vaarweg 15 

 Scenario’s 16 

4.1 Scenario: benutten potentieel 16 

4.2 Scenario: huidige trend 17 

4.3 Scenario: stoppen met ontheffingen 17 

4.4 Trends 18 

 Omgevingsaspecten 19 

5.1 Natura 2000 19 

5.2 Veenweideproblematiek 20 

5.3 Weidevogelkansgebieden 22 

 Financiering 23 

6.1 Wat zijn de kosten? 23 

6.2 Wat zijn de opbrengsten? 23 

6.3 Wat zijn mogelijke financieringsbronnen? 24 

6.4 Europese Subsidiemogelijkheden 24 

6.5 Private bijdrage 24 

6.6 Publieke middelen 25 

 Conclusies 26 

 Aanbevelingen 28 

Bronnen 29 

Bijlage: Verantwoording scenario's 30 

 

 

  

  



 

p. 4 

 

Samenvatting 
 
Naar aanleiding van de behandeling van de vaarwegenvisie in 

2018 heeft de provincie Fryslân besloten medio 2021 te stoppen 

met het verlenen van ontheffingen voor klasse Va schepen op de 

vaarweg Heerenveen.  

 

Naar aanleiding hiervan is door de gemeenten Heerenveen en de 

Fryske Marren onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze 

beslissing en de mogelijkheden van een alternatief plan in de vorm 

van het realiseren van een bypass langs Terherne. De belangrijkste 

bevindingen zijn de volgende: 

 
Circulaire economie 

 De binnenvaart is essentieel voor de verdere ontwikkeling van 

een circulaire economie waarin afvalstoffen en reststromen 

worden verwerkt tot nieuwe goederen. 

 De binnenvaart is nog steeds een duurzame vorm van 

transport. Voor het verplaatsen van 500.000 ton bulkgoederen 

zijn circa 250 klasse Va schepen nodig, wat gelijk staat aan 

ruim 25.000 vrachtwagens. 

 
Bypass 

 De eerste stap naar een duurzame klasse Va bereikbaarheid 

zonder ontheffingen is het realiseren van een bypass. Dit kost 

naar verwachting ruim €20 miljoen.  

 Daarnaast is het wenselijk de veiligheid op de bestaande 

vaarweg Heerenveen te verbeteren en enkele kleine 

verbetermaatregelen uit te voeren. 

 
Omgeving 

 Het realiseren van een bypass heeft grote voordelen voor het 

Natura 2000 Sneekermeergebied, omdat deze dan niet langer 

wordt doorsneden door de binnenvaart.  

 Ook Terherne en omgeving profiteert hiervan, doordat de 

veiligheid voor recreanten op het water verbetert en de hinder 

wordt weggenomen. 

 
Bekostiging 

 In principe zou het mogelijk moeten zijn 5 tot 10% van de 

benodigde investering te halen uit private financiering.  

 De kans op Europese subsidies is uiterst klein. Voor het 

grootste deel van de investering staan dus de betrokken 

gemeenten en provincie aan de lat. 

 
Economisch effect 

 De genoemde investering in een bypass om een klasse Va 

toegankelijkheid te garanderen komt ten goede aan de 

havengebonden economie langs de vaarweg, goed voor een 

toegevoegde waarde van ca €20 miljoen per jaar.  

 Dat wil zeggen dat de BV Nederland de investering bij de  

huidige trend binnen 5 jaar terugverdient via de BTW. 

Wanneer het potentieel benut wordt met een klasse Va 
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functionaliteit kan de terugverdiencapaciteit naar verwachting 

verdubbelen.  

 
Concurrentiepositie 

 Diverse investeringen rond de vaarweg, waaronder een 

containeroverslag, staan momenteel ‘on hold’ omdat er in de 

nabije toekomst niet meer met klasse Va gevaren mag worden. 

 Wanneer de ontheffingen staken, en er alleen nog maar met 

kleinere schepen gevaren mag worden, voorzien veel 

bedrijven problemen doordat hun transportkosten sterk zullen 

toenemen en hun concurrentiepositie in het geding komt. 
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1 Inleiding 

De vaarweg Heerenveen is een aftakking van het Prinses 

Margrietkanaal en ontsluit de havengebonden 

bedrijventerreinen van Heerenveen en Akkrum over het water. 

Het profiel van de vaarweg is krap klasse IV, wat betekent dat 

het ontworpen is voor binnenvaartschepen tot 85 m. Er worden 

echter voor deze vaarweg door de provincie ontheffingen 

verleend voor grotere, klasse Va schepen met een lengte tot 110 

m., met een aantal voorwaarden daarbij op het gebied van 

snelheid, tijdstippen en veiligheid.  

 

1.1 Aanleiding 

Doordat de vaarweg Heerenveen bij Terherne een recreatie- en 

natuurgebied doorkruist wordt er al geruime tijd gesproken over 

alternatieve oplossingen. 

 

Vaarwegenvisie 

In 2018 heeft de provincie Fryslân het rapport ‘Bereikbaarheid van 

Binnenhavens’ vastgesteld waarin zij haar vaarwegvisie heeft 

beschreven. In dit rapport zijn de maatregelen afgewogen voor de 

verschillende vaarwegen in de provincie, waaronder de vaarweg 

Heerenveen. Op basis hiervan is door de provincie besloten te 

stoppen met het verlenen van ontheffingen voor klasse Va 

schepen vanaf medio 2021. 

 

Startnotitie 

De gemeente Heerenveen heeft echter aangeven verder te willen 

kijken naar de mogelijkheden voor het creëren van een 

alternatieve oplossing, zoals een al eerder onderzochte bypass 

langs Terherne vanaf de bestaande vaarweg, en onderzoek te 

willen doen naar private financiering hiervoor. In deze startnotitie 

hebben de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren – die een 

gezamenlijke exploitatie voeren van het natte bedrijventerrein 

Haskerveen – hun overwegingen en uitgangspunten op een rij 

gezet. 

 

EEN PLEK VOOR IEDEREEN 

De kern hiervan is dat beide gemeenten aanknopingspunten 

zien om met het realiseren van een bypass in het gebied: 

 een passende bereikbaarheid voor het bedrijfsleven te 

faciliteren in de groei naar meer duurzame mobiliteit en 

circulaire economie, door het realiseren van Circular Valley, 

en het behouden van concurrentiepositie in een markt die 

vraagt om grotere klasse Va schepen 

 aanvullende voordelen te realiseren voor recreatie en 

toerisme, natura 2000 Sneekermeergebied en het nieuwe 

natuurbeheersplan, rekening houdend met natuurwaarden 

en de weidevogelgebieden 

 waarbij bijdragen worden gevonden vanuit het 

bedrijfsleven en betrokken overheden. 
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De belangrijkste elementen uit de voorliggende analyse zijn in 

onderstaande figuur weergegeven.  
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1.2 Uitgangspunten en aanpak 

 

Bypass als oplossing 

Voor het opstellen van deze startnotie is gekeken naar de 

meerwaarde van het realiseren van een bypass, grofweg tussen 

Akkrum en Prinses Margrietkanaal. Andere oplossingen, zoals het 

verbeteren van de bestaande verbinding door Terherne, zijn niet 

bekeken omdat dit met inachtneming van de vaarwegenvisie [1] 

niet wordt gezien als duurzame oplossing die een passende 

bereikbaarheid oplevert.  

 

Klasse Va toegankelijk 

Bij het opstellen van de genoemde vaarwegenvisie is het 

opwaarderen van het gehele tracé naar klasse Va in beeld 

gebracht, van het Prinses Margrietkanaal tot Heerenveen. In deze 

startnotitie is het gedeelte tussen Akkrum en Heerenveen niet 

meegenomen, omdat dit vanuit het oogpunt van betrokken 

gemeenten niet noodzakelijk is om te komen tot een passende 

bereikbaarheid op basis van een klasse Va toegankelijkheid. 

 

Belanghebbenden 

Voor het in beeld brengen van de verschillende belangen zijn 

diverse betrokkenen gesproken of geïnterviewd, waaronder 

plaatselijk belang Terherne, Wetterskip Fryslân, ondernemers in 

Heerenveen en Akkrum, Provincie Fryslân en uiteraard de 

ruimtelijke beleidsvelden van de gemeente Heerenveen en 

gemeente De Fryske Marren.  

Kosten  

Er is voor de onderbouwing van de kosten gebruik gemaakt van de 

informatie uit verschillende rapporten die al eerder zijn opgesteld 

[1, 2, 3]. Op de meest recente kosteninformatie is een aanvullende 

toets uitgevoerd. Dit rapport focust op de bypass, met een 

kostenniveau van ruim €20 mln. euro om te komen tot een 

passende bereikbaarheid met een klasse Va toegankelijkheid. 

Eventuele aanvullende maatregelen om de bestaande vaarweg 

veiliger maken zijn mogelijk, maar hierin niet verder uitgewerkt 

(zie toelichting H3). 

 

Opbrengsten 

Voor wat betreft de opgenomen prognoses is gebruik gemaakt van 

beschikbare bronnen van Panteia en informatie van de 

ondernemers in Heerenveen en Akkrum. De monetaire baten zijn 

al eerder in beeld gebracht door Buck Consultants [2] en Panteia 

[4]. 

 

1.3 Opbouw 

Na een toelichting op de huidige situatie (H2) en de beoogde 

oplossing (H3) worden in deze startnotitie de volgende vragen 

beantwoord: 

a) Welke bedrijfseconomische scenario’s worden voorzien voor 

de vaarweg Heerenveen, en wat is daarbij de ambitie? (H4) 

b) Welke omgevingsaspecten zouden een rol kunnen spelen in de 

verdere afweging? (H5) 

c) Hoe zou een bypass betaald kunnen worden? (H6) 
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2 Huidige situatie 

2.1 Vaarweg Heerenveen 

De vaarweg Heerenveen is een aftakking van het Prinses 

Margrietkanaal en ontsluit de havengebonden 

bedrijventerreinen van Heerenveen en Akkrum over het water. 

Het profiel van de vaarweg is klasse IV, wat betekent dat het 

ontworpen is voor binnenvaartschepen tot 85 m.  

 

Ontheffingen 

Er worden echter voor deze vaarweg door de provincie 

ontheffingen verleend voor grotere, klasse Va schepen met een 

lengte tot 110 m., met een aantal voorwaarden daarbij op het 

gebied van snelheid, tijdstippen en veiligheid.  

 

Bedrijven 

In Heerenveen zijn bedrijven gelegen als Omrin, Van der Werff 

Logistics, Jac. Wind, Triferto en Wenau die gebruik maken van de 

vaarweg waar zij aan gelegen zijn. In Akkrum zien Theo Pouw en 

Dam Beton de vaarweg en de bijbehorende ontheffingen als een 

belangrijke voorwaarde voor hun bedrijfsvoering. 

 

 

 

2.2 Trend naar grotere schepen 

Er is een trend in de binnenvaart gaande waarbij steeds meer 

gebruik gemaakt wordt van grotere schepen. Zo is het Prinses 

Margrietkanaal geschikt voor klasse Va schepen en hebben de 

bedrijven aan de zijtakken daar ook behoefte aan. In de markt is 

zichtbaar dat het steeds lastiger is om kleinere schepen te 

vernieuwen. Grotere schepen zijn goedkoper in transport, en 

duurzamer dan kleinere oude schepen. 

 
 

 
Figuur 1. Vergelijking binnenvaartschepen en vrachtauto's 
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De vaarweg Heerenveen maakt onderdeel uit van het cluster van 

binnenhavens van de Frisian Ports en is internationaal verbonden 

met de zogenaamde North Sea - Baltic Corridor. Via de Vaarweg 

Lemmer-Delfzijl staan de bedrijven in verbinding met onder meer 

Rotterdam, Duitsland en Noord/Oost-Europa. 

 

 
Afbeelding 1. Situatie in groter perspectief 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Circulaire economie 

Het verder ontwikkelen van een meer circulaire economie is een 

speerpunt van de provincie. In haar jaarplan [9] worden door de 

provincie Fryslân verschillende resultaten en ambities 

gepresenteerd op weg naar een schonere economie met minder 

afval en meer gesloten ketens.  

 

Het is de ambitie van de provincie om in 2025 in de top drie te 

staan van Europese regio’s die vooroplopen op het gebied van de 

circulaire economie. Daarom stimuleert de provincie verschillende 

initiatieven. Bijvoorbeeld het positioneren van Fryslân als 

koploperregio binnen de ACR (Association of Cities and Regions for 

sustainable Resource management) en het uitvoeren van 

verschillende ‘circulaire en biobased’ (bouw)projecten. 

 

Duurzaamheid 

Voor de gemeente Heerenveen is de circulaire economie 

onderdeel van haar duurzaamheidsbeleid [10]. Naast 

energietransitie en klimaatadaptatíe is circulaire economie een 

speerpunt in het beleid.  

 

Het beleid is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van 

grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: 

van de winning van grondstoffen tot consumptie. Het doel is 

schaarste aan grondstoffen zoveel mogelijk te minimaliseren. 
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Circular Valley 

Heerenveen wil zich ontwikkelen tot Circular Valley.  Met name 

het bedrijventerrein Haskerveen biedt op het gebied van 

uitwisseling van stromen veel koppelkansen tussen bedrijven. Het 

moet dé centrale plek in de regio zijn waar experimenteerruimte 

bestaat voor nieuwe toepassingen van grondstoffen en 

reststromen. 

 

Daarnaast zijn er diverse bedrijven gelegen die de binnenvaart 

gebruiken of nodig hebben voor aan- en afvoer van productie- en 

restromen. Zo voert Omrin slib aan om te verwerken op haar 

locatie. Plastic afval wordt daar in de nabije toekomst verwerkt tot 

producten (voor o.a. Ikea) die ook per container afgevoerd kunnen 

worden. Wenau en Van der Werff Logistics hebben plannen voor 

uitbreidingen bevroren omdat zij niet weten of zij nog met 

ontheffingen mogen varen, maar zien goede kansen voor het 

bedienen van circulaire stromen. 

 

Dam Beton en Theo Pouw in Akkrum geven aan concurrerend te 

zijn dankzij de binnenvaart, zelfs ten opzichte van concurrenten 

die dichter bij de bestemming liggen. Doordat de binnenvaart een 

relatief duurzame manier van transport is winnen zij 

aanbestedingen op het aspect van milieukosten. Ook voor de 

andere bedrijven aan de vaarweg biedt dit mogelijkheden. 

 

2.4 Vaarwegenvisie Fryslân 

In juni 2018 is de vaarwegenvisie door de provincie Fryslân 

vastgesteld. Daarin is gekeken naar ontwikkelingen omtrent de 

binnenvaart: 

 de groei van het bulktransport en de havengebonden 

bedrijvigheid; 

 de economie die meer biobased en circulair wordt en de 

behoefte aan faciliteiten voor grote rest- en productiestromen; 

 de afname van (relatief dure) kleine schepen en de toename 

van grotere, klasse Va schepen; 

 de binnenvaart als duurzame keuze met relatief lage 

milieukosten; 

 de recreatie en natuur die vaste waarden zijn voor de 

provincie Fryslân. 

 

Passende bereikbaarheid 

Kernbegrip uit de vaarwegenvisie voor de vaarweg Heerenveen is 

het begrip van de passende bereikbaarheid: “in 2050 heeft iedere 

Friese binnenhaven een bereikbaarheid die past bij haar profiel.”  

 

De huidige situatie met (het stoppen met) het verlenen van 

ontheffingen en het doorkruisen van het Natura 2000 

Sneekermeergebied en het recreatiegebied van Terherne, past 

niet goed bij het begrip passende bereikbaarheid. Zeker niet 

omdat de ambities van de gemeente Heerenveen liggen op het 

ontwikkelen van circulaire economie op en rondom de 

havengebonden bedrijvigheid. 
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2.5 Recreatie en toerisme 

De vaarweg Heerenveen doorkruist het recreatiegebied rond 

Terherne. Daarnaast heeft de vaarweg tussen Terherne en 

Heerenveen een functie voor recreatievaart uit Heerenveen en 

Haskerdijken. Hoewel er geen registraties zijn van ongevallen en 

het op zich mogelijk is om een gezamenlijk gebruik van de 

vaarweg te realiseren (‘varen doe je samen’), worden er door 

recreanten wel degelijk onveiligheid en risico’s ervaren. Vooral 

wanneer grotere schepen passeren. 

 
Veiligheid  

De grootste onveiligheid komt voor op de plaatsen waar 

recreatievaart de beroepsscheepvaart kruist en waar recreanten 

op het water recreëren. Recreanten zijn lang niet altijd goed op de 

hoogte van het bestaan van de vaarweg. Ook is de trend dat 

recreanten -door afname van bezit van boten en toename van 

huur- steeds minder ervaring hebben op het water en daarmee 

steeds minder goed weten hoe zij zich veilig op het water dienen 

te begeven. 

 

Voor wat betreft het samengaan van recreatie en binnenvaart zijn 

er twee perspectieven te onderscheiden: 

 

1. Recreanten ervaren de onveiligheid door de omvang van de 

binnenvaartschepen en de zuiging die hiermee gepaard gaat. 

Onervaren recreanten weten niet altijd goed hoe ze hiermee 

om moeten gaan. Er zijn nog de nodige verbeteringen mogelijk 

in de voorlichting richting de recreanten, waaronder het 

gebruik van apps die een waarschuwing afgeven bij naderende 

schepen. 

 

2. Schippers ervaren de aanwezigheid van recreanten op het 

water als een risico’s op aanvaring en ongevallen. De schepen 

hebben een grote dode hoek en reageren relatief traag op 

koers- en snelheidswijziging. Schippers gebruiken camera’s 

rondom het schip om de situatie in de gaten te houden, 

matigen in recreatiegebieden hun snelheid en zetten iemand 

voor op het dek om te signaleren. 

 

 

 
Afbeelding 2. Een gevaarlijke situatie vanuit twee gezichtspunten (foto’s: A. van 
Walsum) 
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Akkrum – Heerenveen 

Op het gedeelte Akkrum – Heerenveen varen het 

beroepsgoederenvervoer en recreanten samen in dezelfde vaart. 

Ook wanneer een bypass zou zijn gerealiseerd blijft deze situatie 

intact. Het is wenselijk na te gaan welke maatregelen genomen 

kunnen worden om de veiligheid te verbeteren. Het opwaarderen 

van het gehele tracé is een zeer kostbare operatie (ruim 20 

miljoen), maar het is ook denkbaar op onderdelen van het tracé 

verruimingen of ‘vluchthavens’ toe te passen om het passeren van 

schepen makkelijker en veiliger te maken. Deze behoefte geldt 

overigens ook in een situatie waarbij er met klasse IV schepen 

gevaren wordt. 

 

 
Figuur 2. Klasse Va binnenvaartschip en recreanten naast elkaar in de vaarweg 
Heerenveen (foto H. Hulsker) 

Terherne 

Specifieke aandacht gaat uit naar de situatie in Terherne. De 

vaarweg doorkruist het recreatiegebied en het dorp. De brug en 

de sloot zijn niet goed bemeten op schepen van klasse Va. 

Schepen varen hier langzaam. Door verplaatsing van watermassa 

(zoals bij het passeren van beroepsscheepsvaart) ontstaat echter 

wel golfslag en zuiging. Dit heeft niet alleen een negatief effect op 

het gevoel van veiligheid van de waterrecreanten maar heeft ook 

invloed op de walbeschoeiing langs het bestaande tracé door 

Terherne. 
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3 Doortrekken vaarweg 

Al enige tijd wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om 

de vaarweg Heerenveen te verbeteren, zowel voor de 

binnenvaart als de recreatie. Het doortrekken en opwaarderen 

van de vaarweg Heerenveen zou voorgenoemde problemen 

kunnen omzeilen. Daarnaast biedt realisatie van een bypass 

kwaliteitsverbetering voor de bestaande recreatie en opent 

mogelijkheden voor nieuwe recreatieve voorzieningen. 

 

In 2016 is er door Buck Consultants een kosten-baten analyse 

gemaakt op varianten voor het verbeteren van het gedeelte 

tussen Akkrum en het Prinses Margrietkanaal. Hierbij zijn 

verschillende varianten afgewogen, inclusief het doortrekken van 

de vaarweg tussen de Meinesleat en het Prinses Margriet kanaal. 

De kosten van de doortrekking werden geraamd op een kleine €20 

miljoen, en de monetaire baten eveneens op ca. €20 miljoen. 

 

Opwaarderen bestaande vaarweg? 

In het rapport ‘Veiliger maken Vaarweg Heerenveen’ van de 

provincie Fryslân [3] is gekeken naar het opwaarderen van de 

bestaande tracé van de vaarweg Heerenveen. Hierbij is geraamd 

dat het opwaarderen naar klasse Va eveneens zo’n €21 miljoen 

zou kosten. Uit een second opinion komt naar voren dat er een 

aantal posten anno 2019 hoger zullen uitvallen, maar dat dit als 

richtbedrag nog steeds wel aangehouden zou kunnen worden 

aangehouden. 

 

In de Vaarwegenvisie van de provincie Fryslân [1] zijn 

verschillende varianten voor het verbeteren van de vaarweg 

nogmaals naast elkaar gezet. In dat rapport is het doortrekken 

plus opwaarderen van de bestaande vaarweg in samenhang 

bekeken, maar met een gezamenlijke investering van meer zo’n 

€44 miljoen (inclusief risicopost) niet als zeer kansrijk beoordeeld. 

 

Focus op de bypass 

In deze startnotitie wordt dan ook verder gekeken naar de kansen 

en mogelijkheden van alleen het doortrekken van de vaarweg 

Heerenveen, middels een bypass tussen de vaarweg bij Akkrum en 

het Prinses Margrietkanaal. Hierbij wordt rekening gehouden met 

een investeringsniveau van ongeveer €20 miljoen. 

 

Aanvullende maatregelen  

Daarnaast is het wenselijk om te bezien welke maatregelen op het 

gedeelte Akkrum – Heerenveen genomen kunnen worden om de 

veiligheid te verbeteren. Zoals aangegeven kan hierbij gedacht 

worden aan het toepassen van verruimingen of ‘vluchthavens’ op 

delen van het tracé om het passeren van schepen makkelijker en 

veiliger te maken. Deze behoefte geldt ook in een situatie waarbij 

er met klasse IV schepen gevaren wordt. 
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4 Scenario’s  

In de afgelopen jaren zijn verschillende prognoses en 

verwachtingen ontwikkeld voor de toekomstige overslag rond de 

vaarweg Heerenveen. Hieruit komt een wisselend beeld naar 

voren, mede afhankelijk van de uitgangspunten die worden 

genomen. In dit rapport zijn daarom drie verschillende 

perspectieven op een rij gezet en verwerkt in een aantal 

scenario’s voor de toekomst.  

 

Hierbij zijn gegevens uit eerdere studies en prognoses gebruikt, in 

combinatie met een recente actualisatie op basis van interviews 

en enquêtes afgenomen bij ondernemers. Dit is gedaan om een 

beter beeld te krijgen van de verschillende mogelijkheden en de 

draagkracht van investeringen. Een verantwoording van de 

prognoses is opgenomen in de bijlage ‘Verantwoording 

scenario’s’. 

 

Hieronder zijn de volgende 3 scenario’s verder uitgewerkt: 

1. Benutten potentieel (4.1) 

2. Huidige trend (4.2) 

3. Stoppen met ontheffingen (4.3) 

 

 

 

 

4.1 Scenario: benutten potentieel 

In Heerenveen zijn een aantal bedrijven gevestigd die op dit 

moment gebruik maken van de vaarweg Heerenveen. Bedrijven 

als onder andere Van der Werff Logistics, Wenau en Omrin geven 

aan kansen te zien bij het scenario van het doortrekken van de 

vaarweg. Gebruikers als Dam Beton en Theo Pouw geven aan over 

een klasse Va functionaliteit noodzakelijk te vinden als 

voorwaarde voor een goede concurrentiepositie. Doordat zij 

kunnen transporteren middels de relatief duurzame binnenvaart 

kunnen zij concurreren met partijen in het westen van Nederland. 

Bedrijven als Jac. Wind, Triferto en De Horne zien een klasse Va-

toegankelijkheid als een belangrijke voorwaarde om te kunnen 

blijven ondernemen.  

  

Daarnaast willen de bedrijven in Heerenveen inzetten op de 

ontwikkeling van Circular Valley, waarbij meer gebruik van de 

binnenvaart gemaakt zal worden voor transport van grote rest- en 

productiestromen.  

 

In 2018 is door Aquatiel [5] een overzicht opgesteld van de 

overslag en het potentieel van de vaarweg Heerenveen. Deze is in 

onderstaande tabel samengevat. 
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BEDRIJF Klasse IV 
tonnage 

Klasse Va 
tonnage 

Klasse IV 
schepen 

Klasse Va 
schepen 

Potentie 
komende 

jaren 

WENAU 0   0 0 20.000 

JAC. WIND 40.000 30.000 31 15 130.000 

DYCKERHOFF BASAL 6.000   5 0 10.000 

VAN WIJNEN GROEP 0   0 0 8.000 

METAAL DE HORNE 100.000   77 0 120.000 

WERFF / HUSA  
LOGISTICS 

  100.000   50 140.000 

OMRIN / PTC   70.000 0 33 90.000 

TRIFERTO  20.000 10.000 23 10 40.000 

BENTHUM / REKO  20.000 20.000 15 10 100.000 

DAM BETON 150.000 0 115   250.000 

POUW BOUWSTOFFEN 70.765 0 54   100.000 

  406.765 230.000 321 117 1.008.000 

Tabel 1. Overslag en potentie vaarweg Heerenveen [5] 

Het ambitieniveau ‘benutten potentieel’ is waar de gemeenten 

Heerenveen en De Fryske Marren vanuit economisch perspectief 

voor willen gaan. 

 

4.2 Scenario: huidige trend 

De huidige trend geeft een wisselend, maar licht dalend beeld 

voor de overslag in Heerenveen. Het monitoringsrapport 

‘Goederenvervoer van en naar Friese havens’ (Panteia, 2017) geeft 

aan dat de overslag in 2017 in de provincie sterk is gedaald: van 

8,2 miljoen naar 7,7 miljoen ton. De daling is volgens Panteia 

mede te wijten aan de afronding van incidentele stromen 

(afronding Friese wegenbouwprojecten). De belangrijkste 

goederensoorten die overgeslagen worden in Friesland zijn 

metaalertsen en andere delfstoffen, beladen containers en 

voedings- en genotsmiddelen.  

 

In 2016 voeren er ca. 850 schepen naar Heerenveen, een mix van 
verschillende scheepsklassen. Uit de binnenvaartmonitor van 
Panteia komt naar voren dat er in 2017 in totaal 334.509 ton aan 
goederen is gelost en 53.027 ton aan goederen is geladen. De 
totale overslag bedroeg 387.536 ton en lag daarmee 22,5% lager 
dan in 2016, toen nog 500.030 ton werd overgeslagen. 
 

De overslag in Heerenveen lag in 2017 op het laagste niveau van 

alle jaren waarover gerapporteerd wordt. Dat is het gevolg van 

een tweetal bedrijfsbeëindigingen in Heerenveen: de Noordelijke 

Asfaltproductie (NOAP) is gesloten, evenals Friesland Beton. Voor 

de komende periode wordt door Panteia een stijging verwacht van 

de activiteiten in de haven van Heerenveen, door volumes van 

Metaalbedrijf De Horne (op de oude locatie van NOAP) en Wenau. 

 

4.3 Scenario: stoppen met ontheffingen 

De recente besluit vanuit de provincie Fryslân omtrent het willen 

stoppen met het verlenen van ontheffingen heeft een ertoe geleid 

dat bedrijven activiteiten en investeringen tot nader order hebben 

opgeschort. Zo hebben HUSA Logistics en Van der Werff Logistics 

initiatieven om onder meer aanvullende activiteiten op het gebied 

van containertransport te ontplooien gestaakt omdat zij niet 

weten of zij in de nabije toekomst nog gebruik kunnen maken van 

de klasse Va functionaliteit die zij daarvoor nodig hebben. 
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Heerenveen heeft een potentieel van ongeveer 10.000 containers 

per jaar. 

 

Onzekerheid 

Daarmee wordt de relatie met de behoefte aan klasse Va een 

soort self fulfilling prophecy: doordat er in de toekomst 

(waarschijnlijk) geen mogelijkheden meer zijn voor Va-transport 

daalt de behoefte, en door de dalende behoefte lijkt er geen 

noodzaak om de Va-functionaliteit in stand te houden. Dit terwijl 

de bedrijven ook aangeven en aantonen graag meer activiteiten 

op het gebied van duurzaam transport en circulaire economie te 

willen ontplooien en daarvoor dan wel de Va functionaliteit nodig 

te hebben. 

 

4.4 Trends 

Bovengenoemde scenario’s zijn verwerkt in een trendanalyse. 

Deze is in het volgende figuur weergegeven.  

 

Als de ontheffingen definitief stoppen heeft dat voor een 

verschillende bedrijven steeds meer gevolgen. De transportkosten 

stijgen (ca. 25%), de concurrentiepositie komt verder onder druk 

en zij zullen naar verwachting na verloop van tijd andere keuzes 

moeten maken ten aanzien van de bedrijfsvoering. 

 

 

Figuur 3. Trendanalyse overslag vaarweg Heerenveen (ton/jr.) 

 

Het potentieel van de bedrijven geeft echter ruimte voor een 

duidelijke groei. Activiteiten binnen de circulaire economie en het 

ontwikkelen van Circular Valley biedt veel kansen voor het 

verwerken van rest- en productiestromen en het benutten van de 

economische potentie.  

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2015 2020 2025 2030 2035

Huidige trend

Stoppen met ontheffingen

Ontwikkelen en benutten potentieel



 

p. 19 

 

5 Omgevingsaspecten 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van een aantal 

omgevingsfactoren die van belang zijn bij het uitbreiden van de 

vaarweg Heerenveen. Sommige aspecten hebben voordeel van 

een bypass, zoals het Natura 2000 Sneekermeergebied, andere 

aspecten zijn er om nader uit te zoeken en rekening mee te 

houden (weidevogels en overige natuurwaarden). 

 

5.1 Natura 2000 

De vaarweg Heerenveen doorkruist momenteel het Natura 2000 

Sneekermeergebied. Aandachtspunten hierbij zijn risico’s op het 

gebied van verstoring, stikstofdepositie en waterkwaliteit. Het 

creëren van een bypass voor de vaarweg Heerenveen is voor het 

Natura 2000 Sneekermeer gebied dan ook een kans. 

 

Het Natura 2000 beleid richt zich op het behoud en de 

ontwikkeling van natuurgebieden in Europa. Het doel is 

bescherming van diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving om 

de biodiversiteit te behouden. 

 

Sneekermeergebied 

Rond Terherne is het Natura 2000 Sneekermeergebied gelegen. In 

het beheerplan [5] zijn de bijzondere natuurdoelen die Europa 

voor de gebieden heeft aangewezen beschreven. De afspraken 

gelden voor de periode 2014-2020.  

 

Afbeelding 3. Begrenzing Natura 2000 Sneekermeergebied 
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Door de landschappelijke openheid, de grote oppervlakten, open 

water en graslandpolders die ’s winters onder water staan, komen 

van die soorten in het merengebied vooral veel doortrekkende en 

overwinterende watervogels voor. De uitgestrekte bloemrijke 

hooilanden en de op verschillende plaatsen voorkomende 

moerassige delen vormen daarnaast een belangrijk leefgebied 

voor enkele kwetsbare soorten broedvogels en enkele zoogdieren. 

 
Er moet voor 2020 een nieuw natuurbeheerplan komen omdat de 

geldigheid van het huidige plan afloopt. Hierin dient ook de rol en 

toekomstige positie van de vaarweg een plek te krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Veenweideproblematiek 

De veenweideproblematiek is een bekend fenomeen in de 

provincie Fryslân. In de Freangreidefisy [6] geeft de provincie een 

beeld van problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen 

 

Wat is de Veenweideproblematiek? 

Veen bestaat uit geaccumuleerd organisch materiaal dat niet of 

onvolledig is verteerd. In het Friese veenweidegebied daalt het 

maaiveld doordat de veenlaag langzaam verdwijnt. De oorzaak 

hiervan is de actieve ontwatering van het veen. Hierdoor komt er 

zuurstof in het veen en wordt het veen langzaam afgebroken. In 

veel gevallen is die bodemdaling ongelijkmatig, waardoor huizen, 

wegen en riolen gaan verzakken en natuurgebieden steeds hoger 

komen te liggen ten opzichte van hun agrarische omgeving. Dit 

proces verloopt langzaam, van één tot een paar centimeters per 

jaar. De effecten van bodemdaling zijn onomkeerbaar. 

 

Door de toevoer van zuurstof verteert het veen. Het grootste deel 

verdwijnt als CO2 in de lucht; stoffen als nitraat, fosfaat komen in 

de bodem en het water terecht. Van alle landbouwkundig 

gebruikte gronden ter wereld hebben veenweidegronden de 

hoogste gasvormige stikstofverliezen [7]. Jaarlijks gaat het voor 

heel Nederland nu om 4 miljoen ton CO2, ofwel 5 procent van de 

totale Nederlandse uitstoot, evenveel als 2 miljoen auto’s.  
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Afbeelding 4. Veenweidengebieden 

 

 

 

 

 

Speelt de veenweideproblematiek rond Terherne? 

Terherne ligt op veengrond en het gebied waar de bypass 

getrokken zou moeten worden gedeeltelijk ook. De bypass ligt in 

een gebied met een veenlaag tussen de 1,5 en 3 meter dik. Het 

betreft een combinatie tussen veen- en kleilagen. 

 

Is het een belangrijk aspect voor de vaarweg Heerenveen? 

Waarschijnlijk niet, maar het dient wel te worden bekeken bij een 

eventueel vervolg. 
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5.3 Weidevogelkansgebieden 

Een van de aandachtspunten van de provincie voor wat betreft 

het buitengebied zijn de weidevogels. In haar weidevogelnota [8] 

geeft de provincie aan dat het met een groot deel van de 

aanwezige weidevogelsoorten in Fryslân niet goed gaat. De 

provincie wil investeren in de kansrijke gebieden voor 

weidevogels zodat daar duurzame populaties kunnen ontstaan 

die zichzelf in stand houden. 

 

Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in weidevogelbeheer 

binnen weidevogelkerngebieden, en weidevogelbeheer in de 

overige delen van Fryslân. Weidevogelkansgebieden zijn ruime 

zoekgebieden waarbinnen de weidevogelkerngebieden 

geselecteerd en ontwikkeld kunnen worden. 

 

Een zone langs de vaarweg Heerenveen en de mogelijke bypass 

langs Terherne is zo’n weidevogelkansgebied (zie Afbeelding 5). 

Dat wil zeggen dat het mogelijk tot kerngebied ontwikkeld zou 

kunnen worden. Samenwerking met lokale partijen is daarbij 

essentieel. 

 

In weidevogelkerngebieden werken beheerders en vrijwilligers 

gezamenlijk aan optimale inrichting, beheer en bescherming van 

weidevogels. Deze kerngebieden bestaan voor het grootste deel 

uit agrarisch gebied, uit natuurgebied, of uit combinaties daarvan. 

Van boeren in de kerngebieden wordt een grote inspanning 

gevraagd om weidevogelbescherming in hun bedrijfsvoering op te 

nemen. 

De gevolgen van een bypass op weidevogels hoeft niet groot te 

zijn, maar dient wel nader uitgezocht te worden. Het verder 

ontwikkelen van een weidevogelkerngebied zou een koppelkans 

kunnen zijn voor het aanpassen van de vaarweg Heerenveen. Hoe 

dit verder vormgegeven kan worden is een opgave. 

 

 
Afbeelding 5. Weidevogelkansengebieden 



 

p. 23 

 

6 Financiering 

In dit hoofdstuk wordt een perspectief geschetst voor de 

bekostiging van ingrepen in de vaarweg Heerenveen. Hierbij 

wordt gekeken naar de kosten en eventuele 

financieringsbronnen. 

 

6.1 Wat zijn de kosten? 

In dit rapport is als uitgangspunt genomen dat het doortrekken 

van de vaarweg Heerveen ongeveer €20 miljoen kost. Dit bedrag 

dient in een eventuele vervolgfase nader te worden onderzocht 

middels een meer gedetailleerde en geactualiseerde 

kostenraming. Voor deze startnotitie wordt echter bovengenoemd 

bedrag als uitgangspunt genomen, waarbij een zekere marge in 

het achterhoofd gehouden dient te worden. Bij een 

vervolguitwerking dient ook te worden beoordeeld welke 

voorzieningen er op het traject Akkrum-Heerenveen moeten 

worden getroffen. 

 

De belangrijkste vraag die hierbij aan de orde is, is of het 

aannemelijk wordt geacht dat een bedrag van deze omvang kan 

worden opgebracht vanuit mogelijke financieringsbronnen. In dit 

hoofdstuk is hiertoe middels enkele vuistregels aan gerekend. 

 

6.2 Wat zijn de opbrengsten? 

Er zijn verschillende soorten opbrengsten. Een aantal zijn in geld 

uit te drukken en andere zijn meer ‘maatschappelijke baten’. 

 

Monetaire aspecten 

Voor wat betreft opbrengsten die in geld uit te drukken zijn kan 

worden gekeken naar de volgende aspecten: 

 Door Panteia [4] is eerder becijferd dat het realiseren van een 

bypass (inclusief het behouden van ontheffingen) ongeveer 

€20 miljoen aan baten zou opleveren voor het bedrijfsleven. 

 Dit komt goeddeels ten goede aan de havengebonden 

bedrijvigheid - goed voor een jaarlijkse toegevoegde waarde 

van ongeveer €20 miljoen - en hun klanten en leveranciers. 

 In het ambitie-scenario is verder grofweg een verdubbeling 

van de overslag en verdiencapaciteit voorzien. 

 Daarnaast scheelt een bypass mogelijk in het onderhoud van 

een deel van de bestaande route. 

 

Maatschappelijk baten 

Er is ook nog een categorie opbrengsten die minder goed direct in 

geld is uit te drukken. Dan moet worden gedacht aan: 

 Veiligheid(gevoel) op het water 

 Verdere ontplooiing recreatie en toerisme 

 Natuurwinst (o.a. stikstofdepositie, verstoring, weidevogels) 

 Minder vrachtautobewegingen (ca. 20 tot 30.000 per jaar) 
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6.3 Wat zijn mogelijke financieringsbronnen? 

Er zijn een aantal mogelijke financieringsbronnen aan te wijzen 

voor het bekostigen van ingrepen in de vaarweg. De 

hoofdcategorieën voor bekostiging zijn: 

a) Europese subsidies 

b) Private bijdrage 

c) Publieke middelen 

 

Deze categorieën zijn in de volgende paragrafen nader 

beschouwd. Hierbij wordt gestart met een beschouwing van de 

Europese subsidies. Daarna wordt ingegaan op de private 

middelen. Hierbij zijn een aantal berekeningen gemaakt om te 

kijken in hoeverre het bedrijfsleven zou kunnen bijdragen. Het 

resterende bedrag zou een opgave moeten zijn voor de publieke 

middelen. Hiervoor zouden zowel de betrokken gemeenten als de 

provincie Fryslân aan de lat moeten staan. 

 

6.4 Europese Subsidiemogelijkheden 

Binnen de subsidiewereld komt steeds meer aandacht voor 

duurzaam, veilig en slim transport. De Europese Commissie biedt 

subsidies aan die zouden bijdragen aan transportdoelstellingen.  

 

CEF Transport TEN-T 

Eén daarvan is CEF Transport (Connecting Europe Facility). TEN-T is 

een beleidsprogramma en onderdeel van CEF Transport. Indien 

een goed voorstel wordt neergelegd bij het Trans Europese 

Transportnetwerk (TEN-T) dan is een bijdrage vanuit CEF Transport 

mogelijk. Op het TEN-T netwerk zijn een aantal 

kernnetwerkcorridors vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste 

transportroutes door Europa over de weg, het water en het spoor. 

Er is aanvullend ook een lagere orde (‘comprehensive’) netwerk 

gedefinieerd, waar ook het Prinses Margrietkanaal toe behoort. 

 

Het CEF Transport heeft voor de periode 2014-2020 ruim €24 

miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. Het 

subsidiebedrag kan variëren van 10% tot 50% van de totale 

projectkosten. Door middel van ‘calls’ worden partijen 

opgeroepen aanvragen in te dienen. 

 

Door de Provincie Fryslân is onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden om aanspraak te kunnen maken op Europese 

gelden. De (voorlopige) conclusie hiervan is dat het belang en de 

impact van de Frisian Ports op Europees niveau te gering is om 

serieus aanspraak te kunnen maken op deze gelden. Alleen met 

een sterke gezamenlijke lobby, een Frisian Ports-overstijgende 

aanpak in samenwerking met Noord-Duitsland en een gunstige 

‘call’ zou er mogelijk op termijn op Frisian Ports-niveau iets voor 

elkaar gekregen kunnen worden. Voor de vaarweg Heerenveen op 

zich zijn de kansen op een Europese bijdrage zeer klein. 

 

6.5 Private bijdrage 

Het havengebonden bedrijfsleven rond de vaarweg Heerenveen 

heeft in de huidige situatie een jaarlijkse toegevoegde waarde van 

zo’n €20 miljoen. Ten behoeve van deze startnotie is middels 
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verschillende benaderingen gekeken of het mogelijk zou zijn om 

het bedrijfsleven te laten meebetalen aan een investering in de 

vaarweg. 

 

Op basis van deze rekenvoorbeelden mag geconcludeerd worden 

dat het mogelijk is een substantiële bijdrage te leveren vanuit de 

private sector aan een stuk infrastructuur als de vaarweg 

Heerenveen. Afhankelijk van het beoogde instrumentarium en 

uitgangspunten kan gedacht worden aan een bijdrage tussen de 

5% en 10% van het te investeren bedrag. 

 

6.6 Publieke middelen 

Uitgaande van de berekeningen zoals uitgewerkt in de voorgaande 

paragrafen, zou grofweg tussen de 5% en 10% van het te 

investeren bedrag van €20 miljoen kunnen gezocht kunnen 

worden in financiering vanuit private middelen. Dat zou 

betekenen dat de betrokken overheden aan de lat staan voor het 

leeuwendeel: een gezamenlijke bijdrage van circa €18 tot €19 

miljoen1.  

 

 
 
  

                                                      

 
1 Dit betekent een kapitaallast in het eerste jaar van €810.000 tot €950.000 in, 
afhankelijk van het exacte bedrag en het gekozen rentepercentage (2.0 of 2.5%) 
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7 Conclusies  

Uit de analyse die aan deze startnotitie ten grondslag ligt komen 

een aantal conclusies naar voren. Deze zijn hieronder kort 

toegelicht. 

 

Binnenvaart 

Vanuit de markt komt steeds weer naar voren dat het 

verduurzamen van de kleinere schepen te duur is geworden en 

bijna niet meer te financieren valt. Toch is de binnenvaart een 

relatief duurzame vorm van transport. Bedrijven langs de vaarweg 

Heerenveen maken in aanbestedingen onderscheid vanwege hun 

lage milieukosten. De toegankelijkheid van klasse Va schepen is 

voor verschillende bedrijven een noodzaak. Voor een aantal 

andere bedrijven is dat minder het geval; zij spelen met hun 

bedrijf in op de infrastructuur en de mogelijkheden die er zijn. 

  

Ambitie 

De vraag of het doortrekken van de vaarweg middels een bypass 

rendabel is, is vooral ook een kwestie van welke ambitie 

betrokken partijen voor ogen hebben. Door Panteia en anderen is 

al eerder berekend dat de investering ongeveer €20 miljoen 

bedraagt, en de monetaire baten zijn van vergelijkbare omvang. 

Indien partijen willen inzetten op groei van circulaire activiteiten, 

inclusief bijbehorende rest- en productiestromen, dan past een 

investering in de vaarweg daarbij.  

 

Hetzelfde geldt voor het containertransport. In de omgeving van 

Heerenveen ligt normaal gesproken een basis voor een zeker 

niveau van containertransport. Genoeg voor een aantal bedrijven 

om te willen investeren in een loswal met containeroverslag, maar 

door de onzekerheid omtrent de ontheffingen zien zij hier 

voorlopig vanaf. Het benutten van het potentieel is daarmee een 

kip-ei verhaal geworden. 

 

Omgeving  

Er zijn geen grootschalige koppelkansen en inverdieneffecten op 

het gebied van natuur, veenweideproblematiek en recreatie te 

benoemen (zoals dat bijvoorbeeld bij de vaarweg Drachten sterker 

het geval is). Wel zitten er voordelen aan een eventuele bypass 

voor het Natura 2000 Sneekermeergebied, welke tussen Akkrum 

en Terherne niet meer doorkruist hoeft te worden.  

 

Er zou voor een eventuele tussenperiode tot aan realisatie van 

een bypass kunnen worden nagedacht aan aanvullende 

ontheffingsvoorwaarden (niet in de zomerperiode, venstertijden). 

Het passeren van Terherne met grote binnenvaartschepen en het 

omliggende recreatiegebied blijft een ongemakkelijke situatie die 

een meer structurele oplossing verdient. 

 

Bekostiging 

Uit een globale rekenexercitie komt naar voren dat een 

substantieel deel van de investering door het bedrijfsleven zou 

kunnen worden opgebracht (ca. 5 tot 10%). Maar dat vraagt nog 

wel het nodige denkwerk ten behoeve van een eerlijk en 
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doelmatig instrumentarium. De kans op een bijdrage vanuit een 

Europese subsidie is klein. Dat zou betekenen dat de betrokken 

overheden aan de lat staan voor het leeuwendeel: een 

gezamenlijke bijdrage van circa € 18 tot € 19 miljoen. 
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8 Aanbevelingen 

Op basis van deze rapportage zijn de volgende aanbevelingen 

opgesteld: 

 

1. Geef invulling aan het uitgangspunt uit de vaarwegenvisie dat 

iedere binnenhaven over een ‘passende bereikbaarheid’ dient 

te beschikken, en stel deze voor Heerenveen op ‘Klasse Va 

bevaarbaar’. 

 

2. Ontwikkel een kostenverdeling voor de publieke bijdragen 

tussen de betrokken overheden voor de investering in de 

bypass. 

 

3. Maak een vaarwegontwerp en scherp de kostenramingen aan 

die ten grondslag liggen aan de bedragen voor de bypass langs 

Terherne en de bestaande vaarweg tussen Akkrum en 

Heerenveen. 

 

4. Ontwikkel samen met betrokken bedrijven een 

financieringsinstrument om een bijdrage vanuit het 

bedrijfsleven aan de investering in de vaarweg mogelijk te 

maken. 

 

5. Ontwikkel een strategie om de periode tot realisatie van de 

bypass leefbaarder en veiliger te maken. Voer een aantal 

kleinere maatregelen uit en maak nadere afspraken over de 

voorwaarden van een ontheffingenregime. 

 

6. Borg het gebruik van de bestaande vaarwegbinding in het 

nieuwe beheerplan van het Natura 2000 Sneekermeergebied 

 

7. Maak werk van een gezamenlijke, Frisian-ports overstijgende 

lobby en samenwerking met de omgeving, waaronder Noord-

Duitsland en maak deze concreet en zichtbaar richting Europa 

vooruitlopende op kansen voor toekomstige Europese 

subsidies. 
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Bijlage: Verantwoording scenario's  

In deze bijlage is beknopt aangegeven welke gegevens zijn 

gebruikt voor het in beeld brengen van de drie scenario’s die in dit 

rapport zijn gebruikt. 

 

Scenario: huidige trend 

 De dalende trend van 2010 naar 2017 is gebaseerd op de 

gegevens uit de binnenvaart monitor van Panteia [11]. 

 In de Brede ruimtelijke-economische analyse van Panteia (REF) 

word aanvullend hierop informatie gegeven over de overslag 

in 2015 

 De enigszins opgaande trend voor de komende decennia is 

gebaseerd op de door Panteia opgestelde prognose voor het 

rapport Bereikbaarheid van Binnenhavens [1], waarin zij een 

doorkijk heeft gegeven naar 2050. 

 Deze gegevens zijn gestaafd middels recente 

enquêteresultaten, waarin is gevraagd wat het handhaven van 

de huidige situatie zou betekenen voor de bedrijfsvoering.. 

 

Scenario: stoppen met ontheffingen 

 Vanuit de brede analyse van Panteia [4] zijn enkele 

uitgangpunten meegenomen over dit scenario. Hierin is 

aangeven dat het vervoer naar de haven van Heerenveen 25% 

duurder wordt, wat overeenkomt met € 320.000 per jaar. 

Hierbij geldt dat ook vooral de bouwmaterialen (+€ 220.000) 

en de containers (+ €50.000 per jaar) duurder worden door het 

niet meer faciliteren van klasse Va schepen middels ontheffing. 

Hierbij wordt opgemerkt dat in de huidige situatie er al geen 

containertransport meer plaatsvindt. 

 Deze gegevens zijn aangevuld met enquêteresultaten, waarin 

is gevraagd wat stoppen met ontheffingen zou betekenen voor 

de bedrijfsvoering. 

 

Scenario: ontwikkelen en benutten potentieel 

 Ten behoeve van de inspraak rond de vaarwegenvisie van de 

provincie Fryslân is door het bedrijfsleven in Heerenveen een 

prognose afgegeven waarin situatie 2017-2018 en de potentie 

is opgenomen [5]. Dit is vertaald naar een toekomstige 

overslag voor 2040. 

 Deze gegevens zijn gestaafd middels recente 

enquêteresultaten, waarin onder meer is gevraagd wat 

opwaarderen van de vaarweg zou betekenen voor de 

bedrijfsvoering. 
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