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1. Inleiding

De Turfroute is een belangrijke recreatieve vaarverbinding tussen de Friese 

Meren en het Fries-Drentse Turfwinningsgebied.  De route vormt een 

aantrekkelijke blauwe as door Zuidoost-Friesland.  

 

Middels het regionale projectplan Er-varen en Turf willen de vijf gemeenten in 

Zuidoost Friesland de koepelthema's Er-varen en Turf ontwikkelen als 

kansrijke dragers voor de ontwikkeling van cultuur en plattelandstoerisme.  

In dit projectplan zijn de volgende twee deelprojecten opgenomen. 

§ Aansluiten Turfroute; De ambitie is om de thematisch vaarroute door 

te trekken van en naar Drachten zodat ook de waterrecreanten van 

Groningen en Noordoost Fryslân de route gaan ontdekken. Daarnaast 

is wenselijk de route steviger te positioneren en uit te dragen. Een 

deelonderwerp in dit project is optimaliseren van bebording en 

bewegwijzering van de Turfroute.  

§ Gastvrij beheer voorzieningen Turfroute: De bezoeker een gastvrij 

onthaal bieden op de Turfroute. Idealiter is er voor de bezoekers langs 

de hele route één systeem voor gebruik van voorzieningen als 

havengeld, stroom, fietshuur, water en vuilwaterinzamelpunten.  

 

Om de voorzieningen in de havens langs de Turfroute naar een consistent 

niveau te brengen en mogelijk te standaardiseren is het van belang eerst in 

beeld te hebben wat de stand van zaken is van de havens en de 

voorzieningen. Welke voorzieningen er zijn en hoe is het beheer en exploitatie 

geregeld, welke bebording is voor handen en welke gewenst? Op basis van de 

inventarisatie is een gericht plan op te stellen voor harmonisatie van deze 

voorzieningen.  

 

Aan Hanneke Schmeink RECREATIE is gevraagd een verkenning uit te voeren 

naar de gemeentelijke havens en bijbehorende voorzieningen langs de 

Turfroute. Uit de inventarisatie volgen conclusies en aanbevelingen die input 

vormen voor het opstellen van een investerings- en uitvoeringsplan voor 

Gastvrij beheer van de voorzieningen langs de Turfroute.  

 

Leeswijzer  

De inventarisatie begint in H2 met een beschrijving van de huidige stand van 

zaken van de havens en ligoevers. H3 licht de verschillende betaalsystemen 

met voor en nadelen toe. H4 schetst een overzicht van bebording langs de 

Turfroute. In H5 geven we conclusies en aanbevelingen. Gevolgd in H6 door 

de gewenste vervolgstappen. Bijlage 1 geeft een overzicht van geïnterviewde 

personen en gesprekspartners.   
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2. Huidige stand van zaken havens en ligoevers 

In dit hoofdstuk staat de huidige situatie van elke gemeentelijke haven en 
ligoever weergegeven aan de hand van een aantal kenmerken en beelden. 
Aan het eind van dit hoofdstuk staan de diverse wensen en ambities 
weergegeven. 

 
Havens en l igoevers 
Ooststel l ingwerf 1.Appelscha 

2. Oosterwolde 
3. Donkerbroek 
4.Olderbekoop 

Weststel l ingwerf 5. De Blessebrug/De Oolde Lende 
6. Driewegsluis 

Opsterland 7. Nijbeets 
8. Gorredijk - Kalkovens 
9. Gorredijk Brouwerswal 
10. Klein Groningen 
11. Hemrik 

Small ingerland 12. Jachthaven Oudega 
13. Drachten Passantenplaatsen Moleneind 
14. Passantenplaatsen Hooidamsbrug 

Heerenveen 15. H'veen - De Warring 
16. H'veen Breedpad/Heerenwal de Kolk  
17. H'veen Van Engelenvaart/Heidemeer 
18. Akkrum - Ljouwerterdyk 
19. Akkrum - It Stalt 
20. Akkrum -Kanadeeskestritte 
21. Akkrum - Heechein Haven 
22. Aldeboarn - Weaze 
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1. Appelscha 
Ligoever in dorp aan Appelschaster vaart.  

Omvang circa 300 m langswal  

Voorzieningen Stroom/water op steiger 

Sanitairgebouw met douche, toilet en 

wasser/droger, ondergronds vuilinzameling. 

Vuilwaterinzameling tegen betaling met muntgeld 

net na sluis aan noordzijde dorp. 

Tarief en 

betal ingssysteem 

Geen liggeld. Max 3 dagen onbemand liggen 

toegestaan. Betaling water en stroom naar 

gebruik met Sep Card. 

Eigenaar Sanitair en voorzieningen Stichting 

Watersportvoorzieningen Appelscha (SWA) en 

steigers gemeente Ooststellingwerf 

Beheerder SWA; klein beheer en onderhoud en winterklaar 

maken met vrijwilligers. Lokale schoonmaak tegen 

onkostenvergoeding. Afvalinzameling via 

gemeente. 

Opbrengsten Uit gebruik voorzieningen en verhuur ruimte bij 

sanitair aan provincie voor onderdak sluiswachter, 

Dit dekt beheer en onderhoud mbv vrijwilligers. 

Kwaliteiten  Ligplaatsen dicht bij horeca-, winkelvoorzieningen 

en startpunten van fiets en wandelroutes.  

Staat/ Verzorgde aanblik. Naast (drukke) weg. 

Bi jzonderheden Sluiswachter fungeert informeel als gastheer. 

Geen informatie van TIP in Appelscha. 

Oneigenlijk gebruik bij ondergronds vuilinzameling  
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2. Oosterwolde  
Ligoever in centrum van dorp tegen sport- en schoolcomplex, nabij 

bibilotheek.  

Omvang circa 150 meter langswal  

Voorzieningen Stroom/water op steiger, Sanitairgebouw met douche 

en toilet. Vuilinzameling 

Tarief en 

betal ingssysteem 

Geen liggeld. Voorzieningen met munten stroom €1,- 

en toilet € 0,50 

Eigenaar Sanitairgebouw: Stichting Oosterwolde Promotions. 

Steigers en voorzieningen: Gemeente 

Ooststellingwerf 

Beheerder Stichting Oosterwolde Promotions = 

ondernemersvereniging. Huurt installateur voor 

onderhoud sanitair en lokale schoonmaakster voor 

dagelijks schoonmaak in hoogseizoen. Afval en 

steigers (voorzieningen) via gemeente. 

Opbrengsten Uit gebruik voorzieningen. Dit dekt 

schoonmaakkosten.  

Kwaliteiten Ligplaatsen dicht bij horeca-, winkelvoorzieningen. 

Staat Verzorgde aanblik. 

Bi jzonderheden Geen verdere verbinding met nabijgelegen 

sportcomplex of school. Oosterwolde is gericht op 

detailhandel niet op recreatie en toerisme 
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3. Donkerbroek  
Ligoever aan zuidkant van de kern, direct aan de vaart naast groenstrook.  

Ruim 800 overnachtingen. Vooral senioren en hoogseizoen tevens gezinnen 

met kinderen. Leuke quote: "we doen klein onderhoud zelf met handje hulp van 

handige bootjesmensen." 

Omvang circa 150 m langswal (sterk punt: lagere wal) 

Voorzieningen Kleine sanitairunit met toilet, douche en centrifuge. 

Watertappunt en stroom langs de wal. Afvalcontainer. 

Tarief en 

betal ingssysteem 

Betaling naar eigen inzicht.  

Douche en water met 50 cent munt. 

Eigenaar Gemeente Ooststellingwerf 

Beheerder Dorpsbelang Donkerbroek klein beheer en 

onderhoud met vrijwilligers. Schoonmaak icm 

havenmeester lokaal ingevuld tegen 

onkostenvergoeding. Afval en groot onderhoud via 

gemeente. 

Opbrengsten Uit gebruik voorzieningen en vrijwillige bijdrage deze 

dekt gedeelelijk dagelijks beheer en onderhoud mbv 

vrijwilligers. 

Kwaliteiten Bijzonder gastvrije setting met zorg en aandacht. Info 

en gastenboek op toilet. Horeca en winkels op 

loopafstand. 

Staat Eenvoudig en zeer verzorgd en netjes. Groot 

onderhoud nodig ivm houtrot. 

Bi jzonderheden Havenmeester is gastvrouw die haar gasten na jaren 

nog (her)kent. Verkopen eigen vlaggetjes aan 

passanten (106 stuks).  

Tevens gewilde stopplaats voor fietsers. 
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4. Oldeberkoop  
Passantenhaven 'de Uutwiek' aan aftakking van Tjonger. Kleine 400 

overnachtingen waarvan circa 10% meerdaags bezoek. Hoog 

herhalingsbezoek, om de twee/drie jaar. Vooral senioren met eigen schip en 

Duitse middels verhuurvloot.  

Omvang ligkom voor circa 20 schepen 

Voorzieningen stroom, water, sanitair met douche, toilet, 

wasser/droger. Vuilwaterinzamelstation. Uitgebreide 

toeristische informatieset en boekenruil. Witte fietsen 

kosteloos te gebruiken (sponsoring lokale bedrijven.) 

Tarief en 

betal ingssysteem 

€1,- pm, energietoeslag €1,-. Geint door 

havenmeester. Drinkwater/douche munten € 0,50 

(sinds 2 jaar) Vuilwater gratis, bilge € 0,50.  

Eigenaar Gemeente Ooststellingwerf 

Beheerder Stichting Passantenhaven Oldeberkoop, 

Havenmeester, gastheerschap, klein beheer en 

onderhoud en schoonmaak. Gemeente maaien 

waterplanten. 

Opbrengsten Uit gebruik voorzieningen dit dekt dagelijks beheer en 

onderhoud mbv vrijwilligers.  

Kwaliteiten Volledige haven met goede voorzieningen voor 

meerdaags verblijf. Nabij winkels en horeca en 

attracties voor kleine kinderen.  

Staat Verzorgde en vriendelijke uitstraling 

Bi jzonderheden Goede actuele website. Tevens stopplaats voor 

fietsers en wandelaars door sanitair met 

picknickbank. Gastheerschap en witte fietsen 

gewaardeerde aspecten van de haven 
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5. De Blesse/De Oolde Lende/De 
Linde 
 

Rond de Linde zijn drie vereniging actief.  

• Havenvereniging de Blessebrug beheert en exploiteert 

verenigingshaven de Blessebrug aan de noordzijde van de Linde bij 

Blessebrug. Circa 60 ligplaatsen. Eigenaar haven is It Fryske Gea. 

• Havenvereniging de Oolde Lende beheert en exploiteert 

verenigingshaven aan de zuidzijde van de Linde bij de Blessebrug. 

Eigenaar van de haven is het Wetterskip. 

• WSV de Linde beheert geen ligplaatsen wel een watersporteiland op 

het Wiede en een watertappunt aan de Linde. De Linde bestaat 45 

jaar. 

 

De havens zijn niet toegankelijk voor passanten. De terreinen zijn afgesloten 

met hek. Voor waterrecreanten is het zonder sleutel niet mogelijk het terrein 

af te komen.  
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6. Driewegsluis 
Passantenhaven op grens van Friesland en Overijssel. Zowel havenkom als 

ligging aan langswal aan het eiland in groene setting. Gecombineerd met 

betaalde camperplaatsen. 

  

Omvang Ligplaatsen aan langswal bij Lende en om eiland 

Gapenburg. Langswal en boxen in havenkom. 

Voorzieningen Sanitair gebouw met douche en toilet.  

Tarief en 

betal ingssysteem 

€ 1,20  per strekkende meter ook op eiland 

waar geen voorzieningen zijn. Geint door 

havenmeester. Douche en water 50 cent munt. 

Stroom 1 euro munt. Gratis vuilwaterinzameling. 

Eigenaar Gemeente Weststellingwerf 

Beheerder Gemeente. Havenmeester, gastheer, geld innen 

& schoonmaak. Havenmeester geselecteerd uit 

bij gemeente geregistreerde werkzoekenden.  

Opbrengsten Opbrengsten en kosten via diverse 

gemeentelijke diensten.  

Kwaliteiten Haven aangename verblijfsplek en uitvalsbasis 

voor verschillende routes. Paviljoen naast haven.   

Staat Netjes en verzorgd.  

Bi jzonderheden Havenmeester is tevens gastheer Natuurpark de 

Rottige Meente. 
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7. Nijbeets  
Door plaatselijk belang is een pleisterplaats aangelegd naast museum It 

Damhûs.  Na opening Polderhoofdkanaal duidelijk meer sloepvaarders en na 

openen sanitair groter herhalingsbezoek van passanten die overnachten.  

Omvang drie aanlegsteigers van circa 50 meter 

Voorzieningen Sanitair gebouw met douche en toilet. Ook 

toegankelijk voor minder validen.  

Tarief en 

betal ingssysteem 

gratis 

Eigenaar Steigers (conform marrekrite normering) en 

toiletvoorziening aangelegd door Plaatselijk 

belang.  

Beheerder Plaatselijk belang Nijbeets. Nu adhoc ingevuld. 

Ambitie is stichting op te richten voor beheer en 

onderhoud. 3* per week schoonmaak door 

zorgboerderij tegen vergoeding 

Opbrengsten Eerste leerjaar, geen liggelden 

Kwaliteiten Centraal in polderhoofdkanaal. Sanitair draagt bij 

aan compleet totaalplaatje voor land en water. 

Toename wandelaars en fietser die stop maken. 

Staat Modern nieuw sanitair onderhoudsvrij gebouw 

met zonnepanelen 

Bijzonderheden Onderhoud mbv medewerkers zorgboerderij. 

Stroom geleverd aan naastgelegen museum als 

tegenprestatie gebruik leidingen.  

Ontbreken van afvalinzameling bij sanitair wordt 

als gemis ervaren.  
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8. Kalkovens 
Ligoever met voorzieningen en camperplaatsen nabij centrum met winkels.  

Omvang circa 300 m langswal damwand 

Voorzieningen Sanitairgebouw met douche en toilet, stroom, water, 

vuilwaterinzameling, trailerhelling. 

Tarief en 

betal ingssysteem 

Geen liggeld. Voorzieningen met munten: toilet € 0,50 

stroom, water en douche en water €1,-. Vuilwater 

kosteloos.  

Eigenaar Gemeente Opsterland 

Beheerder Voorzieningen Stichting Passantenhaven Kalkovens 

Gorredijk (looptijd 6 jr, waarvan nog 2 jr) beheer 

sanitair en voorzieningen. Schoonmaak uitbesteed 

aan Maatwurk Gorredijk tegen vergoeding in maaltijd. 

Gemeente kade, groen en afvalinzameling. 

Opbrengsten Inkomsten uit sanitair, stroom en water. Niet 

kostendekkend, aangevuld bruidsschat gemeente. 

Kwaliteiten Locatie veel gebruikt als uitvalsbasis voor 

landuitstapjes als fietsen Turfroute, bezoeken 

Beetsterzwaag en Oranjewoud. In combinatie met 

rustige ligging aan groenstrook, veel zon overdag, 

winkels en voorzieningen in nabijheid nodigt uit tot 

langer verblijf dan 3 dagen. 

Staat Goede basic voorziening.  

Bi jzonderheden Grote schepen hebben eigen faciliteiten en geven 

aan weinig gebruik te maken van sanitair. Gebruik 

vuilwaterinzamling onbekend. Camperplaatsen geen 

stroom. Is behoefte vanuit gemeente en 

ondernemers om oplossing voor camperen te treffen 
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9. Brouwerswal 
Ligoever langs parkje net buiten centrum. Sanitair gebouw op privé eigendom. 

Omvang circa 150 meter steiger langswal 

Voorzieningen Sanitair gebouw (Leidseplein) met douche en 

toilet, stroom en water. Tafeltennistafel 

Tarief en 

betal ingssysteem 

Geen liggeld. Toegang toiletgebouw € 0,60. 

Douche € 0,80 (betalen met 20 cent muntstuk). 

Stroom en water 50 cent muntstuk. 

Eigenaar Gemeente Opsterland 

Beheerder Stichting Het Idee Motorproject (H.I.P. 

voortkomend uit Dorp en Bedriuw 2004). 

Sanitair, dagelijks beheer en winteronderhoud 

eigenaar en beheerder sanitaire ruimte. 

Gemeente beheert kade, steigers en groen. 

Opbrengsten Uit opbrengst voorzieningen en Stichting H.I.P. 

betaald vergoeding van € 1.000 per jaar voor 

gebruik en onderhoud sanitair (tot 2024) 

Kwaliteiten Parkachtige setting op loopafstand van winkels 

en horeca. Betaalsysteem met verschillende 

munten niet ideaal bevonden.   

Staat Steigers en sanitair verzorgd en goed 

onderhouden.  

Bi jzonderheden Toiletgebouw open van 08:00-21:30. Muntgeld 

te verkrijgen nabij toiletgebouw. 
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10. Klein Groningen  
In Klein Groningen wordt een overstapplaats gerealiseerd waarbij 

verschillende wensen en verplichtingen samenkomen. Vanuit de provincie en 

opwaardering van de Turfroute staat nog de ontwikkeling van een sanitaire 

unit gepland. Vanuit het afbreken van een oude fabriek geldt een 

compensatie voor vleermuizen. Daarnaast wil het dorp graag een buurthuis, 

een rustpunt en slecht weer voorziening realiseren. Tevens om fietsers en 

wandelaars te faciliteren. Dit alles krijgt plek onder één dak.  

 

De gemeente realiseert het gebouw en de aanlegvoorziening. Een nieuw op te 

richten Stichting neemt het in erfpacht en gaat exploiteren en beheren en 

mogelijk watergerelateerde activiteiten organiseren zoals een viswedstrijd. Uit 

de inkomsten zal schoonmaken bekostigd worden. Overige hand en 

spandiensten invullen met vrijwilligers. In samenwerking met studenten wordt 

een digitaal betaalsysteem op basis van block chain technologie nader 

verkend en uitgewerkt. Zodat met digitaal geld; wellicht een turfroute coin van 

de verschillende voorzieningen gebruik gemaakt kan worden  

 

Voorzieningen beoogd is water,  stroom, rustpunt, 

buurthuis, speelveld en infozuil  

Tarief ntb 

Betal ingssysteem ntb 

Eigenaar Gemeente Opsterland 

Beheerder Plaatselijk belang Wijnjewoude  

Kwaliteiten totaalvoorziening voor water- en landrecreatie 
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11. Hemrik  
Steiger aan vaart bij oud fabrieksterrein op 300m afstand van sluis Hemrik. 

 

Omvang langswal steiger van circa 30 meter 

Voorzieningen water en stroom op steiger, afvalinzameling bij 

sluis op circa 300m afstand. Picknickbank en 

wipkip naast steiger. 

Tarief en 

betal ingssysteem 

water gratis en stroom met 50 cent muntgeld 

Eigenaar Gemeente Opsterland 

Beheerder Geen dagelijks beheerder, afvalinzameling, 

beheer en onderhoud bij gemeente. 

Opbrengsten uit voorzieningen  

Kwaliteiten Gelegen naast fiets-en wandelknooppunt.   

Staat Steiger wat verouderd maar net als 

voorzieningen in goede staat. Naastgelegen 

terrein heeft beetje desolate aanblik. 

Bi jzonderheden  
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12. Jachthaven Oudega 
Dorpshaven nabij het dorpscentrum. Voor het dorp en de haven is een 

projectplan geschreven: Oudega aan het Water. Het Waterfront en de haven 

zijn een belangrijk onderdeel van de plan. Aan de uitwerking van de 

projectplan wordt op dit moment gewerkt. Begin 2018 is een Samenwerkings 

agenda getekend tussen gemeente en provincie. Uitbreiding van de haven en 

verbeteren van de recreatieve voorzieningen zijn onderdeel uit van het plan.  

Omvang 86 ligpplaatsen in haven en passantenoever 

Voorzieningen water, stroom, sanitair, camperplaatsen en 

picknickbank 

Tarief & 

betal ingssyteem 

water, stroom en douche €1,- Liggeld afhankelijk 

van lengte van € 7,50 tot € 15,- Havenmeester innt 

gelden. Note: de intentie is om bij invoering van 

een betaalsysteem in navolging van het Moleneind 

en De Leijen over te gaan op Aanuit.net 

Eigenaar Gemeente Smallingerland 

Beheerder Watersportvereniging passantenplekken op basis 

vrijwilligersvergoeding. Gemeente vaste 

ligplaatsen en afvalinzameling. 

Opbrengsten UIt voorzieningen en liggelden passanten voor 

WSV.  

Kwaliteiten Horeca- en winkelvoorzieningen op loopafstand, 

fiets- en wandelroutes langs of nabij de haven 

Staat Goed onderhouden en verzorgd. 

Bi jzonderheden Naast haven ligt een oude vervallen zuivelfabriek. 

Deze is opgekocht door de gemeente om te 

benutten bij de nadere uitwerking van Oudega 

aan het Water. 
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13. Passantenplaatsen Moleneind 
Passantenhaven nabij het centrum van Drachten aan het einde van de 

Drachtstervaart.  

Omvang 26 ligplaatsen in kom en langswal voor sloepen 

Voorzieningen Stroom, oplaadpunt elektrische boten, water, 

vuilwatermpomp en sanitaire voorzieningen, 

Wifi, toeristische informatie 

Tarief & 

betal ingssysteem 

Digitaal via Aanuit.net. Liggeld €1,- per meter  

Eigenaar Gemeente Smallingerland 

Beheerder Brugbediening icm Parkeergarage. Deze 

fungeert tevens voor vragen en deelt tasje met 

toeristische info uit. Combinatie is in praktijk 

soms lastig als er bijvoorbeeld een storing is in 

de parkeergarage en net een oproep is voor 

brugbediening. Sanitair in beheer naastgelegen 

horeca. De horeca wordt overgenomen door 

nieuwe eigenaar. Afvalinzameling via gemeente. 

Opbrengsten Vanuit voorzieningen en liggeld 

Kwaliteiten Haven op loopafstand winkelvoorzieningen en 

centum. Horeca naast de haven. 

Staat Nieuwe goed verzorgde haven 

Bijzonderheden De haven is sinds 2016 in gebruik. Met 177 

boten kent de haven in 2017 een toenemende 

bezettingsgraad. De haven moet nog bredere 

bekendheid krijgen.  
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14. Passantenplaatsen 
Hooidamsbrug 
 

Aan beide zijden van Hooidamsbrug ligoevers aan een groenstrook. Druk 

bezochte en gewilde aanlegplaats. Groot herhalingsbezoek en meerdaags 

verblijf. 

Omvang circa 150 m langswal 

Voorzieningen Watertappunt en afvalinzameling. Zit- en 

picknickbanken.  

Tarief Liggeld verplicht van 1 mei tot 30 september 

tot 10 m € 2,55; 10 -15 m € 3,85; langer dan 15 

m € 5,10 per nacht 

Betal ingssysteem via brugwachter. Verplicht melden.  

Eigenaar Gemeente Smallingerland 

Beheerder Brugwachter int gelden wat een enkele keer  

zich lastiger laat combineren als de drukte bij de 

brug groot is oa met beroepsvaart. 

Afvalinzameling via gemeente. 

Opbrengsten Uit liggelden. 

Kwaliteiten Ligplaatsen aan mooie brede groenstrook. 

Goede uitvalsbasis voor wandelen en fietsen. 

Staat Recent is de damwand opgeknapt. 

Bi jzonderheden Gewilde ligplaats voor meerdere dagen. Officieel 

is max ligduur 3 dagen. 
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16. De Warring - Heerenveen 
Ligkom in woonwijk Nijehaske naast Heerenveens kanaal 

 

Omvang circa 12 ligplekken aan langswal en steiger 

Voorzieningen Afvalinzameling 

Tarief en 

betal ingssysteem 

Geen liggeld 

Eigenaar Gemeente Heerenveen 

Beheerder geen, afvalinzameling via gemeente 

Opbrengsten geen 

Kwaliteiten Rustige haven op fietsafstand van centrum 

Staat Goed onderhouden en verzorgd 

Bijzonderheden Gelegen naast wandelknooppunt. 

Informatiebord met praktisch en toeristische 

informatie aangeboden door Wijkvereniging 

Nijehaske 
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17. Breedpad/De Kolk - 
Heerenveen 
Beperkt aantal ligplaatsen in centrum.  

Omvang Breedpad circa 100 meter langswal en Kolk circa 

60 meter langswal. Tevens circa 100m langswal 

Heerenwal tot aan Trambrêge. 

Voorzieningen Breedpad geen, Kolk stroom en water  

Tarief en 

betal ingssysteem 

Stroom 1 etmaal €1,50 water 1000 liter  €0,50 

betalen via Brugwachter 

Eigenaar Gemeente Heerenveen 

Beheerder Brugwachter 

Opbrengsten uit voorzieningen 

Kwaliteiten Ligplaatsen midden in centrum in parkachtige 

setting nabij winkels en voorziening. 

Staat Goed onderhouden 

Bijzonderheden Gecombineerd brugwachter havenmeester. 

geen toeristische infoverstrekking. Vanuit 

Verzoek vanuit Jachthaven de Welle met 

Heerenveense Watersportvereniging Nannewijd 

en diverse verhuurders om meer ligplaatsen en 

watersportvoorzieningen (m.n. stroom en water) 

te realiseren in centrum. Huurders vertoeven 

graag eerste en laatste nacht in nabijheid en 

temidden van gezelligheid. 
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18 Van Engelenvaart/Heidemeer 
De van Engelenvaart is al sinds jaar en dag in gebruik als ligoever. De oever 
kent een hoog herhalingsbezoek en kent veel langliggers. Dit oneigenlijk 
gebruik is een handhavingsuitdaging. Het vaarwater en de oever is van de 
provincie. Bij de oever zijn geen voorzieningen behalve een afvalcontainer.  
 
Iets noordelijker ligt het Heidemeer. Aan de kanaalzijde bij het Heidemeer 
komt nieuw provinciaal fietspad. De gemeente heeft 7 meter oeverstrook ter 
beschikking voor eventuele ontwikkeling van watersportvoorzieningen.  
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18. Ljouwerterdyk 
Ligoever aan de rand van het kern Akkrum.  

Voor de vier locaties in Akkrum; Ljouwertedyk, it Stalt, Passantenhaven en 

Spoorbrug is één Havenmeester. Deze functie wordt vervuld op toerbeurt 

door drie dames. Deze dames verrichten de  volgende werkzaamheden: 

§ schoonmaak van sanitair  

§ gastheerschap 

§ innen kadegelden  

§ oogje in het zeil houden bij de locaties. 

Twee keer per dag bezoeken ze de locaties en 24 uur per dag bereikbaar via 

een haventelefoon. 

Omvang circa 200 meter langswal 

Voorzieningen Afvalcontainer 

Tarief en 

betal ingssysteem 

kadegeld; < 6 m € 2,20, 6-20 € 0,55 p.m.  

Eigenaar Gemeente Heerenveen 

Beheerder Havenmeester en technische dienst gemeente 

Heerenveen. Afvalinzameling via gemeente. 

Opbrengsten uit kadegelden 

Kwaliteiten Levendige watersportlocatie nabij brug. 

Ligplaatsen aan groenstrook (tegen uitvalsweg 

Akkrum) nabij centrum met winkels en horeca.  

Staat Goed onderhouden 

Bijzonderheden Sanitaire voorziening van passantenhaven op 

loopafstand. In zomerseizoen gewilde ligplaats, 

circa 10 schepen per nacht.  
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19. It Stalt 
Ligplaatsen nabij doorgaande vaarroute van/naar Akkrum. Tevens thuislocatie 

van rondvaartboot en bruine vloot.  

 

Omvang circa 150 meter langswal en steiger bij eiland 

Voorzieningen afvalcontainer 

Tarief en 

betal ingssysteem 

kadegeld; < 6 m € 2,20, 6-20 € 0,55 p.m. 

Eigenaar Gemeente Heerenveen 

Beheerder Havenmeester (zie ook bij 18) 

Opbrengsten uit kadegelden 

Kwaliteiten Vrije plek met groot grasveld en ruime 

parkeergelegenheid in nabijheid. Goede locatie 

om af te spreken als familie bijvoorbeeld 

watersporters wil bezoeken.  

Staat Goed onderhouden 

Bijzonderheden Goede bezettingsgraad in het zomerseizoen.  

Leven initiatieven en plannen rond it Stalt. 

Onder andere de Watersportvereniging heeft 

ambities met andere partijen oa een 

verenigingsgebouw (met omkleedmogelijkheid 

voor wedstrijdszeilers) en  trekpontje.  
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20. Kanadeeskestritte 
Ligoever nabij centrum en spoorbrug. 

 

Omvang circa 50 meter langswal, steiger tegen kademuur 

Voorzieningen geen 

Tarief en 

betal ingssysteem 

kadegeld; < 6 m € 2,20, 6-20 € 0,55 p.m. 

Eigenaar Gemeente Heerenveen 

Beheerder Havenmeester (zie ook bij 18) 

Opbrengsten uit kadegelden 

Kwaliteiten Levendige plek nabij centrum met horeca en 

winkelvoorzieningen.  

Staat Goed onderhouden.   

Bi jzonderheden In zomerseizoen altijd wel 1 of 2 passanten. 
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21. Heechein Haven 
Havenkom voor schepen tot 10 meter in het centrum van Akkrum. 

 

Omvang boxen en langswal voor circa 15 schepen 

Voorzieningen stroom (elektrisch laadpunt) water, 

afvalcontainer, sanitair gebouw, trailerhelling, 

picknicktafel 

Tarief en 

betal ingssysteem 

kadegeld; < 6 m € 4,40, 6-20 € 1,10 p.m. Douche 

en stroom muntgeld € 0,50 cent  

Eigenaar Gemeente Heerenveen 

Beheerder Havenmeester zie tevens bij 18 

Opbrengsten vanuit kadegelden en stroom en water 

Kwaliteiten Knusse haven in centrum met goede 

voorzieningen. Ruim grasveld naast haven.  

Staat Goed onderhouden ligplaatsen en 

voorzieningen. Sanitair is verouderd. 

Bi jzonderheden Aanspraak met mede passanten en welkom 

door de havenmeester wordt door de gasten 

gewaardeerd. Sanitair ook veel gebruikt door 

landrecreanten. 's nachts douche afgesloten 

tegen oneigenlijk gebruik. Opmerkelijk dat 

stroom vaker noodzakelijk blijkt voor gebruik 

van medische apparaten aan boord.  
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22. Weaze 
Ligoever in centrum van Aldeboarn. Sanitair in de voormalige 

brandweerkazerne. Na opening van Polderhoofdkanaal ervaren 

aanwonenden een toename in dagjesmensen (sloepen) door Aldeboarn. 

Omvang circa 150 langswal in centrum  

Voorzieningen Stroom, water, afval en sanitair 

Tarief en 

betal ingssysteem 

Geen kadegeld. Stroom en water €1,- te betalen 

met muntgeld. 

Eigenaar Gemeente Heerenveen 

Beheerder Eenmalig seizoen 2018 Gemeente Heerenveen. 

Daarvoor deed ondernemersvereniging 

Bornego het dagelijks beheer en onderhoud en 

muntjes legen. Dit als tegenprestatie voor 

promobordjes op de bruggen. Maart 2017 kreeg 

bemensing niet rond en gemeente heeft 

dagelijks beheer en onderhoud overgenomen. 

Gemeente groot beheer en onderhoud. 

Opbrengsten Uit voorzieningen, niet kostendekkend. 

Kwaliteiten Mooie oever in centrum nabij horeca en winkel 

voorzieningen.  

Staat Goed onderhouden oever en voorzieningen. 

eenvoudig verzorgd sanitair  

Bi jzonderheden Sanitaire voorziening in Aldeboarn is belangrijke 

schakel in de sloepen (vaar)rondjes en wordt 

ook veel gebruikt door wandelaars/fietsers. 

Dorp heeft ambities voor toeristisch-recreatieve 

ontwikkeling met digitale dorpskuier en 

welkomst infobord voor watersporters. 
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Ambities en wensen  
 
Wensen en ambties bi j  de beherende parti jen 

Over het algemeen zijn partijen die de voorzieningen beheren en 

onderhouden tevreden met hoe het draait zoals het draait en zijn er geen 

verregaande ambities of grote ontwikkelingswensen ten aanzien van de 

hardware. Wel spelen wensen en behoeften in het organiseren van het 

gastheerschap en de promotie en marketing. Hieronder elke onderwerpen 

die bij meerdere locaties speelden.  

 

§ Verbetering wif i ;  waarbij tegelijkertijd de kanttekening wordt gemaakt 

dat de opmars van 4G de noodzaak vermindert.  

§ Meer onderl inge verbinding en centraal een aantal praktische 

zaken oppakken zoals hoe omgaan met legionellapreventie en -

boekhouding. Maar vooral elkaar ook meer weten te vinden en van elkaar 

te leren. Voorheen zorgde Stichting Nije Compagnons voor die verbinding.  

§ Behoefte aan ondersteuning bi j  de invull ing van het 

gastheerschap; de beherende partijen weten niet waar informatie te 

halen is en onvoldoende wat andere havens of voorzieningen te bieden 

hebben.  

§ De Turftoute meer gezicht geven en promoten en vermarkten. 

Meer als route met de kwaliteiten voor de buhne brengen in plaats van 

losse voorzieningen. Meer samen uitdragen wat je doet.  

§ Ondersteuning bi j  handhaving van langliggers. Gasten en 

beheerders  ervaren langliggers en weesschepen als storend. Hoewel wel 

melding van gemaakt wordt bij de gemeente wordt hier niet actief op 

geacteerd.  

§  

§ Jaarl i jks afstemming gemeente en dageli jkse beheerder 

Enerzijds voor klein beheer en onderhoud zowel groen- als technisch. Bij 

voorkeur gericht met beheerder/schoonmaker en de technische dienst de 

sanitaire unit langslopen op kleine en grotere verbeterpunten en 

aanpassingen. En kort afstemmen en op de hoogte brengen van 

ontwikkelingen en veranderingen zoals bijvoorbeeld op de hoogte 

brengen van eventuele wijzigingen in brugbedieningstijden.  

 

Wensen en ambties bi j  watersporters 

Bij de watersporters op de Turfroute zijn grofweg twee groepen te 

onderscheiden. De meer traditionele watersporters en de nieuwe 

watersporter. De traditionele watersporter heeft vaak een eigen schip, heeft al 

vaker de turfroute gevaren en verblijft over het algemeen een langere periode 

op de boot. De nieuwe watersporter huurt vaak een schip voor een dagtocht 

of week is geen ervaren watersporter en vaart de route voor het eerst. De 

traditionele watersporter stelt niet veel eisen en vindt vooral lage 

verblijfskosten belangrijk. Dat het elke locatie anders is heeft ook zijn charme 

en uniformiteit is wel prettig maar dan liefst meteen heel Friesland/Nederland. 

Nieuwe watersporter wil graag wat meer luxe en gemak en is bereid daarvoor 

te betalen. Vind het maar vreemd dat hij niet hoeft te betalen voor 

overnachting en verschillende soorten muntjes en systemen voor 

voorzieningen soms wel wat gedoe.  

 

Belangrijkste behoeften van watersporters zijn stroom, water, sanitair, 

dagelijkse boodschappen op loopafstand van de ligplaats. Daarbij wordt een 

gastvrij onthaal en toeristische informatie wat er in de buurt te doen is, 

gewenst en gewaardeerd.  
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Specif ieke locatieambities en wensen 
In de inventarisatie zijn tevens locatiespecifieke wensen verbeterpunten en 

behoeften te benoemen. 

 

Gemeenten Ooststel l ingwerf 

§ Appelscha: De Stichting Watersportvoorzieningen Appelscha wil graag in 

stand houden zoals het nu is. Ondersteuning vanuit de gemeente is 

gewenst bij de handhaving van langliggers. 

§ Oosterwolde: Ondernemersvereniging neemt verantwoordelijkheid 

voor instandhouding maar zien niet als hun core business. Bij voorkeur 

onderbrengen bij andere partij. Willen zelf wel breder naar R&T kijken en 

wat Oosterwolde mee kan in aanvulling op Appelscha. 

§ Donkerbroek: Dorpsbelang Donkerbroek waardeert de ligoever als 

voorziening en wil deze zeker graag behouden voor het dorp. Missen een 

Toeristisch informatiepunt willen graag hun gasten meer info verstrekken 

en de Turfroute steviger uitdragen. Bijvoorbeeld middels een uniforme 

vlag bij stop- en rustplaatsen langs de Turfroute waaraan je kunt zien: wij 

zijn geopend. Gescheiden afvalinzamling is een wens. In praktijk haalt de 

beheerder nu zelf de flessen uit de container. Ook is een behoefte om het 

water te monitoren. Zodat kenbaar is voor gasten en ook eigen inwoners 

of je kunt zwemmen in de vaart.  Voor een breder gebruik van de 

Turfroute is een trailerhelling wenselijk. Veel mensen hebben bootje bij 

huis. Maar gaan elders varen omdat er geen mogelijkheid is in het water 

te laten. 

§ Oldeberkoop: Dorp en vereniging is trots op de voorziening en wil deze 

graag in stand houden. Veel plezier in m.n gastheerschapsrol. Vinden wel 

veel verantwoordelijkheid voor bestuur. 

Gemeente Weststel l ingwerf 

§ Driewegssluis:  Recent is de haven weer in eigen beheer van gemeente 

gekomen en dubbelslag gemaakt met schoonmaak&havengeld innen en 

gastheerschapsrol via gemeentelijke werkzoekende. Dit bevalt in praktijk 

erg goed. De gemeente evalueert en zal adh van evaluatie een keuze 

maken om in eigen beheer te houden.  

 

Gemeente Opsterland 

§ Nijbeets: Plaatselijk belang Nijbeets ervaart inhoudelijk een goede 

koppeling met de Tufroute, mede door Damshûs en Skûtsjes. Echter bij 

voorkeur de brug- en sluisbediening loskoppelen van de Turfroute. In 

praktijk blijkt dat het vroeg op de dag stoppen met bediening 

belemmerend werkt voor het populaire avondrondje sloep varen 

Akkrum/Drachten en voor lokale bewoners die avond willen varen. 

Nijbeets wil de recreatieve voorzieningen nog sterker ontwikkelen. De 

voorzieningen uit te breiden met water, stroom en afvalinzameling. 

Daarnaast wil dorpsbelang graag meer combinaties met het dorp leggen 

zoals het openluchtzwembad, het café en de supermarkt, iets ontwikkelen 

om  te consumeren bij het Sudergemaal. Ondersteuning hoe dit aan te 

pakken en hoe beter te promoten en vermarkten is een wens. Daarnaast 

wil dorpsbelang de mogelijkheid voor dorpsconcierge nader verkennen 

die ook een gastheerschapsrol op zich neemt.  

§ Brouwerswal:  In 2024 eindigt de beheerstaak voor de stichting H.I.P. 

Het dagelijks beheer loopt nu in praktijk heel soepel zonder dat de 

stichting er echt omkijken naar heeft. De stichting heeft geen concrete 

plannen voor vervolg na 2024. Als wens is een vuilwaterinzamelstation 

genoemd. Tevens voorkeur voor ander betaalsysteem want de muntjes is 

gedoe. 
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§ Kalkovens De Stichting Passantenhaven Kalkovens Gorredijk is onstaan 

vanuit een verzoek aan de buurtvereniging om de voorzieningen te 

beheren. Looptijd is nog 2 jaar. Betrokkenen overwegen mee te stoppen 

in verband met drukte en geen directe affiniteit met watersport/recreatie. 

Stichting bestaat uit betrokken buren en ondernemers zonder direct 

belang of betrokkenheid bij de gebruikers van de 

watersportvoorzieningen, het kwam meer op hun pad. Zien voor een 

toekomstige invulling van het beheer wel mogelijke koppelkansen met 

brug/sluisbedienaars, het streekmuseum of wellicht het plaatselijke 

belang. Signaal is dat inkomsten teruglopen mede door toenemend 

aantal zonnepanelen op schepen. Liggelden zou bijdragen aan 

continuiteit in inkomsten en beheer. Het sanitair heeft een 

kwaliteitsimpuls nodig. Door de huidige constructie breken de tegels in 

het sanitair. De stichting ziet graag een oplossing voor het 

camperprobleem. Als niet wordt gehandhaafd staan er teveel campers. 

 

Gemeente Small ingerland 

§ Drachten: Het is de wens en ambitie Drachten en Oudega sterker te 

verbinden met de Turfroute. Drachten heeft een sterke schakelpositie 

tussen Friese Meren, Lits-Lauwermeerroute en Turfroute. Het recreatieve 

aanbod in Drachten van winkels, musea en bioscoop een aanvulling op de 

voorzieningen op zowel de Turfroute als de Lits-Lauwersmeer route. De 

beide routes trekken soortgelijke doelgroepen en kunnen via de schakel 

Oudega/Drachten met elkaar verbonden worden.  

§ Oudega; Vanuit het project Oudega aan het Water is de ambitie de 

haven en het aantal passantenplaatsen uit te breiden. Daarnaast een 

kwaliteitsimpuls aan de recreatieve voorzieningen en de verblijfskwaliteit 

van de haven.  

 

Gemeente Heerenveen 

§ Heerenveen: Verzoek vanuit Jachthaven de Welle met Heerenveense 

Watersportvereniging Nannewijd en diverse verhuurders om meer 

ligplaatsen en watersportvoorzieningen (m.n. stroom en water) te 

realiseren in/nabij het centrum. Huurders vertoeven graag eerste en 

laatste nacht in nabijheid en temidden van gezelligheid. 

§ Akkrum: Beheerder wil graag de huidige sanitaire voorziening een 

kwaliteitsimpuls geven en een oplossing voor het elektrische laadpunt. 

Deze is te bedienen met een sep card deze zijn echter niet voorradig. 

Verzoek voor input voor toeristische informatievoorziening om deze te 

verstrekken aan de gasten.  

§ Aldeboarn: Tot 2017 is het dagelijks beheer en onderhoud uitgevoerd 

door de ondernemersvereniging. Seizoen 2018 heeft voor één jaar de 

gemeente Heerenveen dit op zich genomen. Op dit moment is geen 

lokale partij die het dagelijks beheer voor de watersportvoorzieningen in 

Aldeboarn op zich wil nemen. De wens is wel gezien het toenemend 

aantal gebruikers m.n. dagrecreanten (sloepen) en fietsers en wandelaars 

de sanitaire voorziening in gebruik te houden. Daarnaast willen bewoners 

het dorp graag weer een toeristische impuls geven. Partijen zien mogelijke 

rol voor Brêgewipper bij de invulling van gastheerschap. Omdat deze drie 

bruggen meegaat heeft hij/zij langer contact met watersporters.
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3. Betaalsystemen 
 

In watersportsector zijn globaal vier soorten betaalsystemen voor 

voorzieningen voor passanten te onderscheiden. 

1. Liggelden inclusief voorzieningen . 

2. Muntgeld.  

3. Betaalkaart 

4. Digitale via smartphone 

 

Hieronder een korte toelichting met de belangrijkste voor- en nadelen per 

systeem specifiek voor de situatie bij de Turfroute. 

1. Liggelden incl. voorzieningen 
De watersporter betaalt liggeld inclusief gebruik van een of meerdere 

voorzieningen. Veelal is stroom en toilet inbegrepen en som ook water (tank 

vullen) en douchen. Gebruik van wasser of droger wordt meestal apart 

afgerekend.  

 

Voordelen 

§ Klantvriendelijk. Gebruiker kan direct 

beschikken over de voorzieningen zonder 

een handeling te hoeven verrichten en 

weet wat kosten zijn. 

§ Goedkoop in aanschaf en onderhoud 

 

Nadelen 

§ Havenmeester/beheerder nodig voor 

innen liggelden en zicht op voorzieningen 

voor oneigenlijk gebruik en vandalisme. 

§ Niet duurzaam, werkt hoog en 

oneigenlijk gebruik in de hand. 

§ Iedereen betaalt hetzelfde onafhankelijk gebruik of niet. 
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2. Muntgeld 
De watersporter betaalt vooraf voor stroom, water of toegang sanitair met 

muntgeld; 20 cent, 50 cent of één euro. 

 

Voordelen 

§ Eenvoudig in gebruik 

§ Betalen naar behoefte 

 

Nadelen 

§ Niet gastvrij en gebruiksvriendelijk  

§ Betaald toiletbezoek ontmoedigt gebruik, nadelig voor waterkwaliteit 

§ Afname aanwezigheid contant geld bij consumenten 

§ Vooraf betalen onpraktisch bij grote stroombehoefte (o.a. elektrisch 

varen, dan moet je ‘s nachts muntje bijgooien om verder te laden) 

§ Kans vandalisme en roof,  

§ Gevoelig voor fraude bij beheer 

§ Vraagt handelings- en administratiekosten 
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3. Betaalkaart 
De gebruiker koopt een betaalkaart via een automaat. De betaalkaart wordt 

ookwel sep key of sep kaart genoemd. Voor de betaalkaart wordt borg 

betaald en er komt een tegoed op de kaart te staan. Met de kaart kan gebruik 

gemaakt worden van stroom, water en sanitaire voorzieningen. Het werkelijke 

verbruik wordt van het tegoed afgehaald. Na afloop kan de  watersporter de 

kaart weer inleveren bij de automaat en krijgt borg en resterende tegoed 

retour.  

 

Voordelen betaalkaart 

§ Gebruiker hoeft geen contant geld op zak te hebben. 

§ Eén handeling, één systeem voor alle voorzieningen op de locatie. 

Zeer geschikt voor full service concepten waarbij verschillende 

voorzieningen onder één dak via één systeem verrekent worden.  

 

Nadelen betaalkaart 

§ Consument vindt gedoe en veelal meerdere passen voor verschillende 

locaties nodig.  

§ Het is een prepaid systeem. Dit is onpraktisch voor routegebonden 

voorzieningen. Voor opladen passen meerder locaties automaten nodig. 

§ Vergoeding en gebruik zijn niet gekoppeld aan dezelfde locaties. Lastig 

verrekenen.  Dwz je koopt kaart in haven A en gebruikt voorzieningen in 

haven B.  

§ Systeem is kostbaar in aanschaf (richtprijs kaartautomaat € 30.000) en 

vraagt om service en onderhoud. 
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4. Digitaal  
De recreatieve voorzieningen zijn via software te ontgrendelen en gebruiken. 

De gebruiker registreert zich eenmalig en kan daarna zelf via app de 

voorzieningen activeren. Betaling gaat via automatisch incasso, credit card of 

via iDeal. 

 

Digitale betaalstystemen zijn in opkomst. Meerder partijen ontwikkelen 

systemen voor betalen via de smartphone. Hieronder staan kort vier voor de 

Turfroute relevante systemen toegelicht.  

 

§ Aan/uit Net  

In de watersport is op dit moment het meest bekende betaalsysteem: 

Aanuit.net. Dit is een samenwerkingsverband tussen Seijsener (leverancier 

hardware, oa.. stroom en watervoorzieningen) en Involtum (digitale 

dienstverlener en leverancier software van aanuit.net ). De software is op 

zichzelf interoperabel. Dwz de software van Aanuit.net is te koppelen aan 

verschillende hardware. Zo wordt Aanuit.net bijvoorbeeld ook gebruik voor de 

Marrekrite Huskes. In principe zou dit aan bestaande of andere hardware te 

koppelen zijn. Echter de preffered partner verbintenis tussen Aanuit.net en 

Seijsener maakt het niet waarschijnlijk dat Aanuit.net gekoppeld wordt aan 

andere leveranciers van recreatieve voorzieningen. Aanuit.net is bij de 

Turfroute al in gebruik bij Smallingerland en Dieverbrug. 

 

§ C.A.T. Controle systems B.V.  

C.A.T. ontwikkelt op dit moment een eigen systeem dat funcitoneert in de 

cloud en is gekoppeld aan hun eigen hardware. In Gorredijk wordt gebruik 

gemaakt van C.A.T. hardware 

 

§ Blue Water App  

Blue Water App is oorspronkelijk een systeem om ligplaatsen te boeken en te 

betalen. Om zo zowel de watersporter te faciliteren als de bezetting van 

jachthavens te optimaliseren. Recent is de app uitgebreid naar Blue Water Pay 

om naast boekingen ook diverse betalingen te verrichten. Blue Water werkt 

samen met SALTO, gespecialiseerd in elektronische toegangscontrole 

oplossingen. Hierdoor is sanitair en andere voorzieningen te ontgrendelen via 

de smartphone. 

Blue Water Werkt is niet gelieerd aan een hardware en is in principe te 

koppelen aan meerdere hardware systemen.  

De visie van Blue Water app is de behoefte van de haven en die van de 

watersporter bij elkaar te brengen. De insteek is dan ook naast het faciliteren 

van software rond betaling en boekingen ook toeristische info in de app aan 

te bieden. Een belangrijk punt voor Blue Water is de betaalveiligheid. Blue 

Water maakt daarom gebruik van een platform dat valt onder Stichting 

Derdengelden.  

 

§ Regionale toepassing met Block Chain technologie 

In de regio vinden ook ontwikkelingen plaats. Bij de recreatieve voorzieningen 

in Klein Groningen is het plan om met studenten een eigen digitaal systeem 

ontwikkelen op basis van block chain technologie om zo transacties rond 

verschillende voorzieningen in Klein Groningen te stroomlijnen. Mogelijk biedt 

dit systeem perspectief om op te schalen naar de Turfroute.  

 
  



 

 35	

Voordelen digitale betaalsystemen 

§ Ononderbroken stroom (van belang bij elektrisch varen) en betaling 

naar gebruik.  

§ Werkt oneigenlijk gebruik (langliggers) tegen. Moet eerst aanmelden 

en eventueel liggeld betalen voordat voorzieningen kan activeren.  

§ Kan in principte alle recreatieve voorzieningen ontgrendelen zoals 

sanitair, afvalinzameling en vuilwaterpomp. 

§ Betaling is gekoppeld aan gebruikslocatie, van belang bij  

routegebonden voorzieningen. Inkomsten koppelen aan kosten. 

§ Geeft inzicht in gebruik, waardoor beter monitoren. 

§ Minder grote aanschaf dan betaalkaartautomaten. In sommige 

gevallen is software te koppelen aan bestaande hardware. Note: 

Theoretisch is dit vaak mogelijk. Echter in praktijk vraagt dit medewerking 

van verschillende marktpartijen.  

 

Nadelen digitale betaalsystemen 

§ Niet direct klantvriendelijk. Handeling vereist voordat van voorziening 

gebruik kan maken. 

§ Consumenten moeten wennen vooral in begin periode. Door 

introductie van parkeerapp is betalen via smartphone al meer  

ingeburgerd.  

§ Percentage afdracht naar software ondersteuner voor financiele 

afhandeling en ondersteuning. Variabel per partij circa 5-15%.  
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4. BEBORDING & BEWEGWIJZERING
 

Voor bewegwijzering en aanduidingen op provinciaal water zijn beleidsregels 

van toepassing. De Turfroute en de aansluitende vaarwegen zijn provinciaal 

vaarwater. De regels zijn vastgelegd in paragraaf 10 Vaarwegbewijzering en 

informatieborden van de Beleidsregel Nota Beheerbeleid voor Provinciale 

vaarwegen. Hierin staan routeborden als volgt omschreven. 

 

Routeborden; borden ter aanduiding van een route, zoals bedoeld in de 

vigerende Richtlijnen Scheepvaarttekens, bijvoorbeeld de Elfstedenroute, 

Turfroute etc.;   

Beoordelingscriteria voor het plaatsen van routeborden 

  
Routeborden Thematische routes ten behoeve van de recreatievaart worden 

getoetst aan:  

a. consistentie in verwijzing van de route: de melder toont aan dat andere 

overheden of particulieren ingestemd hebben met het plaatsen van 

borden voor de routering, voor zover de route (deels) buiten de reikwijdte 

van het provinciaal beheer valt;   

b. De wijze waarop de melder het beheer en onderhoud van de 

routeborden heeft geregeld en wie daarvoor verantwoordelijk is.   

 

 

 
Bewegwijzering	volgens	Richtlijn	scheepvaartekens	(RST	2008)	
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Rond de Turfroute staan diverse bebordingen en aanduidingen op  

kruispunten van vaarwegen. Daarbij is onderscheid in bebording tussen 

enerzijds het noordelijke trace tussen Hijkersmilde en Akkrum en het zuidelijk 

deel van de Turfroute. De borden op kruisingen zijn in beeld gebracht.  

 

Borden in Zuideli jk deel van de Turfroute 

In het zuidelijk deel van de route is de aanduiding door middel van 

plaatsnamen en waternamen met groen witte borden. Op sommige plaatsen 

zijn ook witte borden met zwarte letters gebruikt als bewegwijzering.  

 

 
Bebording bi j  Driewegsluis  

 
Bebording vanaf Ossenzij l  (Weerribben-Wieden) 

 

 
Groen witte bebording bi j  Zevenbuurt 
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 Groene witte bebording bi j  Heerenveen 

  

De entree bi j  It  Deel van het  Heerenveens kanaal  v ia de Deelsbrug 
naar het  Mûntsjerak en de Deelen r ichting  de staat  geen r ichting of 
plaatsaanduiding . Wel informat ie over de brugbedien ing.   
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Borden in noordeli jk trace van de Turfroute 

In het Noordelijk deel van de route tussen Appelscha en Akkrum staat bij de 

entrees specifiek de Turfroute als aanduiding gegeven via groen witte borden 

ondersteund door zwarte witte plaats aanduiding. Op de Drentse Hoofdvaart 

bij Hijkersmilde staat ook een aanduiding Turfroute. Dit is het deel van de 

Turfroute waar de Stichting Nije Compagnons haar activiteiten richtte. Op 

onderstaande kaart aangegeven in het rood. In 2015 is het polderhoofdkanaal 

geopend. Hiermee is een extra entree in het noorden gerealiseerd van de 

Turfroute.  

 

Van de Turfroute naar de Drentse Hoofdvaart staat een matrix bord met 

welkom en praktische info rond bedieningstijden en stremmingen.  

 

 
  

Bebording bi j  Akkrum 
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Langs Drentse Hoofdvaart/Hijkersmilde 

 
Uilesprong 

 
In Drenthe aan Apperschastervaart bi j  Hi jkersmilde  

 
Appelschastervaart bi j  Witte Wijk . 
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Oosterwolde Sluis I I I   

Polderhoofdkanaal/Nije Feart 

 
De Veenhoop ingang Polderhoofdkanaal 
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Waterkaarten en apps 
Watersporters maken gebruik van waterkaarten en de bebording is daarbij 

ondersteunend.  

 

In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van digitale waterkaarten in 

aanvulling op de traditionele gedrukte kaarten. 

Veel gedrukte kaarten bieden ook een app in combinatie met een gedrukte 

kaart. De app verstrekt naast vaartechnische informatie ook toeristische 

verdieping en additionele informatie.  

 

Niet alle waterkaarten zijn up to date wat betreft voorzieningen langs de 

Turfroute. Zo zijn vuilwaterinzamelstations niet altijd gelocaliseerd. En de 

aanlegvoorzieningen in het Polderhoofdkanaal staan nog niet op alle 

waterkaarten.  

 

Routes weergeven is niet gebruikelijk in waterkaarten. Wel bieden de 

additionele apps hier mogelijk aanknopingspunten of mogelijkheden voor.  

 

 
Voorbeeld van gedrukte waterkaart 'De nieuwe vaarkaart met met 

bi jbehorende app NL Waterland 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
Hieronder volgen conclusies en aanbevelingen op basis van de (veld) 

verkenning en de interviews. 

 

(Toegankelijke) voorzieningen  
Langs de Turfroute zijn voor watersporters de belangrijkste voorzieningen: 

water, stroom en sanitair in voldoende mate en in principe voldoende 

verspreid aanwezig. Alleen in Heerenveen ontbreken voldoende 

passantenligplaatsen met passende voorzieningen nabij het centrum. 

 

De voorzieningen zijn over het algemeen kleinschalig en uiteenlopend van 

aard en schaal. Deze diversiteit en kleinschaligheid is geen probleem mits het 

maar schoon, heel en goed toegankelijk is. Nagenoeg alle voorzieningen zijn al 

de nodige jaren in gebruik en vragen om een kwalitatieve verbeterslag. Het 

vervangen van onderdelen of met kleine aanpassingen verbeteren.  

 

Gastvrij onthaal bestaat niet alleen aan het aanbieden van de voorzieningen 

maar ook dat deze ook goed toegankelijk zijn. Dit is niet alleen van belang 

voor watersporters maar vooral ook voor de landrecreanten. De 

toiletvoorzieningen langs de Turfroute worden veel gebruikt door fietsers en 

wandelaars. Niet alle voorzieningen zijn eenvoudige toegankelijk doordat per 

toiletbezoek met gepast muntgeld betaald moet worden. 

Er zijn niet direct voorzieningen die gemist worden door de watersporters. 

WIFI is daarin het meest genoemd. Echter de opmars van 4G en aanbod van 

WIFI via andere stromingen zal in deze behoefte voorzien en vraagt geen 

directe actie vanuit dit project.   

 

Aanbevelingen/acties 

Het is een wens om de voorzieningen langs de Turfroute te harmoniseren. De 

meeste winst bij voorzieningen zit niet in het grootscheeps aanleggen of 

verbouwen van alle sanitaire voorzieningen. Compact en schoon met 

bezieling voldoet zeker zo goed als groot. Het is wel van belang met gerichte 

aanpassingen de kwaliteit van bestaande voorzieningen op korte te 

verbeteren naar een goed niveau. En op langere  termijn is een aantal 

sanitaire voorzieningen zoals Donkerbroek aan vervanging toe.  

 

Voor een gastvrij onthaal en vooral ook om de dagjesvaarder en de 

landrecreant goed te bedienen zouden toiletvoorzieningen overdag 

kostenloos en vrij toegankelijk moeten zijn. Het meeste oneigenlijke gebruik 

vindt in de avond- en nachturen plaats. Dan kan het toiletgebouw afgesloten 

worden en alleen toegang verschaffen aan verblijfsrecreanten via een digitaal 

betaalsysteem (zie ook bij betaalsystemen). 
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Fietser is belangrijke gebruiker/doelgroep van (voorzieningen van) de Turfroute
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Gastheerschap en profileren 
Een gastheer op de locatie die ontvangt en wegwijs maakt, waarderen 

bezoekers zeer. Daarbij ervaren de beheerders van voorzieningen die de 

gastheerschapsrol oppakken dit als leukste deel van het havenbeheer. In 

Appelscha krijgen bezoekers een envelop met toeristische informatie, in 

Olderberkoop ligt uitgebreide informatiemap met routebeschrijvingen, in 

Driewegsluis is de havenmeester ook gastheer voor het Natuurpark Rottige 

Meente en in Akkrum verzamelt de havenmeester zelf toeristische info om 

aan de gasten te verstrekken. Op de overige locaties wordt zeer beperkt 

informatie versterkt. Dit wordt als gemis en gemiste kans ervaren. Daarnaast 

is toeristisch weinig verbinding tussen de verschillende locaties. Men weet 

vaak niet van elkaar wat men te bieden heeft en welke activiteiten en 

mogelijkheden het achterland biedt. Voorheen zorgde de Stichting de Nije 

Kompanjons voor invulling van het gastheerschap en verbinding tussen de 

locaties onderling. Deze verbinding en gastheerschapsinvulling wordt gemist. 

 

Aanbevelingen/acties 

Het is wenselijk bij de ligplaatsen bij dorpen en kernen een havenmeester aan 

te stellen die welkom heet en wegwijs maakt. Deze havenmeester hoeft niet 

de hele dag aanwezig te zijn, maar maakt 1 of 2 keer per dag een ronde 

eventueel aangevuld met permanente telefonische beschikbaarheid. Bij 

voorkeur betreft het een combinatiefunctie. De invulling en combinatie vraagt 

maatwerk per locatie. De ene locatie heeft een actieve dorps- of 

ondernemersvereniging, de andere locatie heeft een brug-of sluiswachter in 

de nabijheid en in sommige dorpen kan dorpsconciërge een dergelijke rol 

invullen. Indien sluis-en brugwachters of dorpsconcierges een informerende- 

en gastheerschapsrol krijgen is het van belang deze taakverbreding mee te 

nemen in de selectie. Als ook deze goed te informeren en toe te rusten op 

hun taak. 

 

Daarbij verdient het aanbeveling om een zowel een samenwerkingsoverleg als 

ook een gastheerschapsoverleg te initiëren voor de beheerders en gastheren 

langs te Turfroute. Zodat men beter kennis heeft van elkaar en van de diverse 

toeristisch-recreatieve mogelijkheden en voorzieningen. Het is een praktisch 

uitwisselingsmoment van promotie- en informatiemiddelen. Maar ook ter 

inspiratie en lering van elkaar en om samen zaken op te pakken of te 

ontwikkelen. Bijvoorbeeld rond praktische beheerstechnische onderwerpen 

als legionella en boekhouding.  

Met elkaar van gedachten wisselen; wat werkt goed of niet goed en zijn 

activiteiten of aanvullende voorzieningen toepasbaar op meerdere plaatsen? 

Zoals de witte fietsen in Olderberkoop. Dit is op meerdere plaatsen mogelijk 

en kan een USP zijn voor de Turfroute.  Of het ontwikkelen van concepten of 

arrangementen. Zo is de Turfroute niet alleen interessant voor senioren. Er 

zijn diverse leuke activiteiten voor kinderen in het achterland. In 

Olderberkoop naar het hertenkamp en de activiteiten/ 

pannenkoekenboerderij, in Appelscha naar het klimbos en het blote 

voetenpad, Hermik naar Speelbos Sparjeburd, Gorredijk lekker shoppen, 

Heerenveen naar de bios en indoorspeeltuin JUMPxl en in Drachten naar de 

Naturij of winkelen.  

 

Samen met elkaar invulling geven en beter uitdragen van Turfroute als 

toeristische entiteit voorziet zowel in een wens en behoefte. In het verbinden 

en aanjagen ligt mogelijk een rol voor het Toeristisch Netwerk Friese Wouden. 
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Beeldmerk en vlag 

Zowel vanuit passanten als beheerders is de wens geuit om weer een 

Turfroute vlag te initiëren. Een symbool om te laten zien dat je op de 

Turfroute bent geweest. Een vlag kan ook dienen als een markering van 

voorzieningen die annex zijn met de Turfroute. Hiervoor zou een eigentijds 

beeldmerk ontworpen moeten worden, al dan niet afgeleid van het tot nu toe 

gebruikte symbool door de Stichting Nije Kompagnons of het gebruikte 

symbool bij de Turfroute krant van het openingsweekend. Een symbool of 

merkteken kan bij consitent gebruik in diverse uitingen in bredere zin een 

bijdrage leveren om de Turfroute meer te profileren en body en beleving te 

geven. Zo maken veel verhuurorganisaties melding van de Turfroute. Een 

eenduidig beeldmerk wat terugkomt op internetsites en bebording in het veld 

werkt versterkend.  

 

 
Logo gebruikt door Nije Kompanjons  

 
Logo gebruikt Turfroute krant openingsweekend 2018 

  

Aanduiding gebruikt bi j  inspiratiekaart Turforute 2018 

 
Envelop gevuld met toeristische informatie uitgedeeld bi j  Sluis Appelscha 
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Betalingssystemen 
Langs de Turfroute gelden verschillende tarieven en betalingssystemen. Dit is 

in de praktijk niet praktisch en klantvriendelijk. Daarbij is het betalen voor 

eenmalig toiletbezoek vanuit een schoonwater campagne en verminderen van 

lozen van toiletwater op het oppervlaktewater niet wenselijk.  

 

Een conclusie uit de verkenning is dat niet overal liggeld wordt gevraagd maar 

dat op veel locaties de driedagen regeling van kracht is. In de praktijk 

resulteert dit erin dat mensen na drie dagen een locatie verlaten terwijl ze 

eigenlijk nog wel een dag langer hadden willen blijven om een fietstocht te 

maken of een attractie in de buurt te bezoeken. Dit staat haaks op de wens 

om passanten langer te laten verblijven en meer te laten besteden. 

 

Aanbevelingen/acties 

Het is aan te bevelen liggeld te vragen bij die ligplaatsen langs de Turfroute 

waar ook voorzieningen zijn voor watersporters. Enerzijds is dit noodzakelijk 

met oog op de wet markt en overheid. Anderzijds creëer je hiermee ook een 

inkomstenbron om het dagelijks beheer en onderhoud te faciliteren en/of 

meer invulling te geven aan informatievoorziening of promotie en marketing. 

Daarbij is bij het invoeren van liggelden het niet direct noodzakelijk een 

driedagen regeling te hanteren. De bezoekers die langer willen verblijven om 

het achterland te verkennen zijn welkom. En de minder gewenste 'langliggers' 

worden op natuurlijke wijze door het heffen van liggeld geweerd omdat 

stroom, water en sanitair niet toegankelijk zijn. 

 

Voor het gebruiksgemak en het ontzorgen van de gasten op de Turfroute is 

het zinvol om eenheid in het betaalsysteem te creëren. Daarbij gaat de 

voorkeur uit naar een digitaal betaalsysteem met een ontgrendelings-

functionaliteit voor de voorzieningen. Daarbij is het van belang dat toilet 

voorzieningen overdag zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk zijn voor zowel 

water- als landrecreanten. Idealiter introduceer je over de hele Turfroute in 

één keer het zelfde systeem. Het is echter kostentechnische het meest 

praktisch om gefaseerd over te gaan naar een digitaal betaalsysteem. Gestart 

kan worden met die voorzieningen waar nog een betaal systeem ingevoerd 

moet worden of die aan vervanging toe zijn. 

 

Een bijkomend voordeel van een digitaal betaalsysteem is dat additionele 

voorzieningen als huur of gebruik van recreatievoorzieningen als fietsen of 

andere voertuigen ook onder eenzelfde systeem geplaatst kan worden.  

 

Daarbij  z i jn twee opties  

1. De pilot afwachten in Klein Groningen en nader beschouwen of dit systeem 

op te schalen is naar een specifiek systeem voor de Turfroute. 

Nadeel is dat je een solitair systeem hebt dat niet gemeengoed is in 

Friesland/Nederland. Voordeel kan zijn dat je de eigen identiteit van de 

Turfroute benadrukt en het voor meer voorzieningen en activiteiten rond de 

Turfroute benut kan worden. Als blijkt dat pilot niet is op te schalen kan je 

altijd nog kiezen voor een bestaand systeem en dat gefaseerd doorvoeren.  

 

2. Gebruik maken van een bestaand digitaal betaalsysteem. De digitale 

systemen maken op dit moment een grote ontwikkeling door en het is niet 

direct te voorspellen dat één systeem de standaard wordt. Het verdient dan 

ook de voorkeur van 2 of 3 systemen nader de kosten in beeld te brengen De 

mogelijkheid om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande hardware is 

hierbij een belangrijk uitgangspunt.  
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Beheer en onderhoud 
Beheer en onderhoud is op te splitsen in klein beheer en onderhoud. 

Hieronder valt: gastheerschap, innen gelden, schoonmaak sanitair en klein 

onderhoud aan voorzieningen en groen. En het groot onderhoud zoals 

baggeren, groot onderhoud aan steigers, damwanden en sanitair. Het beheer 

en onderhoud wordt op diverse manieren ingevuld. Bij de havens in 

Ooststellingwerf is niet altijd duidelijk schriftelijk vastgelegd wie, hoe en wat. 

Dit geeft onduidelijkheid, wie betaalt nu wat en klachten of verbeterpunten 

komen tussen wal en het schip. 

 

De havens en ligoevers hebben een kleine capaciteit en daarmee weinig 

inkomsten. Het dagelijks beheer en onderhoud is arbeidsintensief en kan op 

de meeste locaties zonder inzet van vrijwilligers niet uit. Sommige locaties 

kennen een sterke betrokkenheid en sociale cohesie, op andere locaties is dit 

minder aanwezig maar zijn weer andere aanknopingspunten vanuit brug- of 

sluisbedienaars of gemeentelijke werkvoorzieningsschap.  

 

Aanbevelingen/acties 

Het verdient de voorkeur om dagelijks en klein beheer- en onderhoud lokaal 

in te vullen met ondersteuning vanuit de gemeente. Net als de invulling van 

het havenmeester/gastheerschapsrol vraagt dit maatwerk. Welke 

mogelijkheden doen zich voor en welke situatie past het beste bij een locatie. 

 

Het groot beheer en onderhoud kan bij de schaal van deze havens niet 

bekostigd worden uit reguliere inkomsten. Dit zal onder de hoede van de 

gemeente moeten blijven.  

 

Met betrekking tot wettelijke onderhoudsactiviteiten zoals legionella controle 

verdient het de voorkeur dit centraal (per gemeente) te organiseren voor de 

verschillende voorzieningen om lokale beheerders te ontlasten en 

schaalvoordeel te realiseren.   

 

Het is praktisch om een modelgebruiksovereenkomst op te stellen. Deze 

modelovereenkomst is een handvat voor het vastleggen van afspraken met 

de verschillende beherende partijen bij een watersportvoorziening. De 

modelovereenkomst bestaat uit modules met omschrijving van de 

werkzaamheden: klein beheer en onderhoud (o.a.schoonmaken, kleine 

reparaties, legionela controle, winterklaarmaken voorzieningen), groot 

beheer- en onderhoud (o.a. vervanging of verbouw van sanitair en steigers en 

oevers), gastheerschap (welkom heten en informatievoorziening). En 

mogelijke opties om dit in de uitvoering te organiseren bijv. met behulp van 

vrijwilligers, (lokaal) inhuur, gemeentelijke werkzoekenden of 

werkvoorzieningschap, centraal gemeentelijk organiseren (bijv legionella 

controle). Daarnaast staan van de diverse onderdelen de vaste en variabele 

kosten benoemd met richtlijnen en uitgangspunten voor tariefstelling en 

(prijs)afspraken.  

 

Per locatie wordt of een gebruiksovereenkomst opgesteld of indien 

nodig/wenselijk een bestaande overeenkomst aangepast. Dit laatste is mede 

afhankelijk of liggelden geind gaan worden op locaties waar dit nog niet het 

geval was. De liggelden bieden interessante aanknopingspunten om lokale 

inhuur voor schoonmaak te bekostigen of lokale kleinschalige toeristische-

ontwikkelingen te stimuleren.   
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Bewegwijzering en bebording 
In de communicatieuitingen rond de Turfroute wordt gesproken over een 

grote en kleine Turfroute. Waarbij het rondje tussen Akkrum, Hijkersmilde en 

Heerenveen als kleine Turfroute werd betiteld en de grote Turfroute ook door 

Drenthe en Overijssel loopt. Van oudsher is vooral het Noordelijke trace van 

de Turfroute bestempeld als 'de Turfroute'. Daar zijn de verwijzingen op het 

water ook middels bebording met  'Turfroute' terwijl het zuidelijk deel op 

bebording de plaats- en waternamen staan weergegeven. Het 

polderhoofdkanaal wordt niet als onderdeel van de Turfroute gepositioneerd 

en als zodanig met bebording aangeduid.  

 

De bebording en bewegwijzering rond de Turfroute is niet eenduidig maar 

voor de waterrecreanten geeft het voldoende richting en orientatie op het 

water. Met uitzondering bij de entree van de Turfroute bij de Deels/Spoorbrug 

tussen Akkrum en Heerenveen, waar richtingaanduiding via bebording 

ontbreekt. Naast orientatie en richting speelt bebording ook een rol bij het 

onder de aandacht brengen van specifiek de route. Behalve een deel van het 

noordelijk tracé wordt de Turfroute niet echt gepositioneerd als route. Er is 

geen sprake van echte uitnodigende entrees via bebording of andere 

markeringen zoals bijvoorbeeld bij Nationale Parken het geval is.  

 

De informatie over de Turfroute is op (digitale) waterkaarten en havengidsen 

niet compleet. Voorzieningen ontbreken of informatie is onvolledig. Zo 

ontbreken vaak elektrische laadpunten en vuilwaterinzamelstations. Analoge 

waterkaarten worden veelal ondersteund met apps waarin ook toeristische 

informatie wordt toegevoegd. Dit biedt mogelijkheid om de Turfroute te 

positioneren en onder de aandacht te brengen.   

Aanbevelingen/acties 

Het is waardevol de entrees naar de Friese Turfroute sterker te accentueren 

en/of markeren zodat de bezoeker echt ervaart dat hij/zij de Turfroute 

opkomt. Daarnaast is het van belang eenmaal op de Turfroute zowel duidelijk 

richting aan te geven ter vaarorientatie als ook aan te geven dat de vaarweg 

onderdeel is van de Turfroute.  

 

Het cruciaal eerst duidelijk te bepalen welk tracé wordt aangewezen als 

Turfroute. Dit hangt nauw samen met hoe je de Turfroute wilt positioneren.  

Het is het meest consistent om de Turfroute in zijn geheel als Turfroute aan te 

duiden en de entree's naar het hele Friese deel te accentueren. Het Friese 

deel van de Turfroute volgt dan het tracé zoals deze ook is gehanteerd op de 

inspiratiekaart Turfroute uitgegeven in 2018. Daarmee wordt meteen ook het 

deel tussen Weststellingwerf en Akkrum via Heerenveen sterker 

gepositioneerd als onderdeel van de Turfroute. Het Polderhoofdkanaal 

behoort op de huidige kaarten nog niet tot de Turfroute maar is wel een 

logische en gewenste uitbreiding van de Turfroute. Vanuit die gedachte 

fungeert de Veenhoop ook als entree naar de Turfroute. 
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Om zowel de Turfroute te positioneren als de waterrecreant duidelijk wegwijs 

te maken zijn drie type locaties met samenhangende bebording wenselijk. 

 

1. Entrees naar de Turfroute.  

Doel is een warm welkom en een duidelijke aanduiding van het entreepunt 

van de Turfroute. Dit is minimaal met een groen wit bord Turfroute. Het is 

echter sterk aan te bevelen de entree wat meer op te tuigen in aanvulling op 

de ontwikkeling van de landpoorten. En de waterrecreanten zichtbaar welkom 

te heten op de Turfroute. Hiervoor dient een bord ontworpen te worden in 

lijn met de profilering van de entrees en toegangspoorten op land.  

 

Onderstaand de entrees van de Turfroute met gewenste actie 

§ E1: De Veenhoop --> entreebord plaatsen 

§ E2: Akkrum vanuit Grou:  --> indien keuze nieuw ontwerp huidige bord 

vervangen.  

§ E3: Akkrum vanuit Terherne --> entreebord plaatsen 

§ E4: Zevenbuurt --> entreebord plaatsen 

§ E5: Driewegsluis --> entreebord plaatsen 

§ E:6 Appelscha --> indien keuze nieuw ontwerp huidige bord vervangen. 

 

  

Referentiebeelden entree bebording 
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2. Splitsingen in de Turfroute 

Het doel is op kruisingen van waterwegen in de Turfroute zowel duidelijk 

maken dat de waterrecreant zich op de Turfroute bevindt, als de vaarrichting 

aangeven naar plaatsen aan de route.  

Hiervoor zijn drie bebordingsopties 

1. Een groen wit bord Turfroute in aanvulling op beslissingsaanduiding naar 

plaatsen 

2. Turfroute (al dan niet met beeldmerk) opnemen in beslissingsaanduiding 

Beide opties zijn uitvoerbaar op één verkeerspaal  

3. Eén totaalbord met Turfroute en beslissingsaanduidingen. 

 

Onderstaand de splitsingen met gewenste acties: 

§ S1: bij entree naar de Heasleat (de Deelen) vanaf het Heerenveens kanaal 

--> Bord Turfroute en aanduiding Akkrum, Heerenveen, De Deelen 

§ S2: Uilesprong; Kruising Healsleat, Nije Feart en Nijdjip --> bestaande bord 

vervangen door Turfroute met aanduiding Akkrum, Gorredijk, Nijbeets en 

Heerenveen  

§ S3: Polderhoofdkanaal naar Nije Feart --> eenrichtingsbebording 

Turfroute vervangen door Turfroute en aanduiding Akkrum en Gorredijk 

§ S4: bij de Feanskieding in Heerenveen --> aanvullen met verwijzing naar 

Turfroute,  nu alleen aanduiding Heerenveen en Tjonger. 

§ S5: bij de kruising Tjonger en de Van Engelenvaart --> aanvullen met 

verwijzing naar Turfroute nu alleen plaatsaanduidingen. 

§ S6: Sluis III bij Oosterwolde --> aanvullen met verwijzing naar Turfroute, nu 

alleen plaatsaanduidingen 

 
  

Optie 1: Turfroute aanvullend op 
beslissingsaanduiding 

Optie 2:  Turfroute opnemen in  
beslissingsaanduiding 

Referentiebeelden bebording op één verkeerspaal  

Optie 3:één totaalbord 
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3. Aanloop richting de Turfroute. 

Doel is de vaarrichting aangeven naar entree van de Turfroute.  

Het gaat om groene witte stroken borden met Turfroute en een richtingspijl. 

 

Onderstaand de locaties met suggestie voor aanloopbebording. De richting 

dient nog nader getoetst en afgestemd te worden op de praktijksituatie en 

beste lokalisering van de bebording.  

§ A1: Vierhuis vanaf Tjeukemeer --> bord plaatsen Turfroute naar rechts 

§ A2: De Driesprong vanaf Overijssel --> bord plaatsen Turfroute naar links 

§ A3: Kromme Ie vanaf Goengahuizen --> bord plaatsen Turfroute naar 

rechts 

§ A4: Hooidamssleat vanaf Alde Feanen --> bord plaatsen, Turfroute 

rechtdoor 

§ A5: Drachten --> bord plaatsen, Turfroute naar links 

§ A6: Hijkersmilde vanuit Drenthe --> geen actie nodig is reeds bord 

Turfroute aanwezig. 
 

Waterkaarten 

Naast analoog steviger positioneren is het van belang ook op analoge 

waterkaarten en digitale waterapplicaties de Turfroute steviger neer te zetten. 

Het is van belang de volgende partijen jaarlijks van goede informatie te 

voorzien zodat deze uptodate zijn.  

§ de meest gebruike waterkaarten; zoals ANWB, De nieuwevaarkaart, DWK 

Stentec, NV Atlas. 

§ havengidsen;  

§ waterapps; NL Waterland (in combinatie Nieuw vaarkaart), NV charts (in 

combinatie NV Atlas) en Stentec navigation app (in combinatie Stentec)  

riverquide. 

 

  
Aanloopbebording 
naar Turfroute 

 

 

Routeknooppuntensysteem Recreat ievaart 
Op moment van schrijven wordt op provinciaal niveau overwogen om eventueel 

een knooppuntensysteem voor recreatieve vaarwegen in Fryslân te ontwikkelen. 

Een knooppuntensysteem volgens de systematiek van wandel- en 

fietsknoopsystemen. Vooralsnog lijkt de voorkeur uit te gaan naar het ontwikkelen 

van een digitaal knooppuntensysteem. Knooppunten zullen dan niet aangegeven 

worden met borden langs vaarwegen maar via digitale waterkaarten aangeboden 

worden. Als een digitaal knooppunt systeem tot ontwikkeling komt, is dit een goede 

aanvulling het gastvrij wegwijs maken van de waterrecreant op de Turfroute.  

Een knooppuntensysteem draagt niet direct bij aan het markeren van de entree of 

het profileren van de Turfroute. 
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Overzicht bebordingslocaties Turfroute 

  

Entrees van de Turfroute 
E1: Entree Veenhoop  
E2: Entree Akkrum 
E3: Entree Akkrum 
E4: Entree Zevenbuurt 
E5: Entree Driewegsluis 
E6: Entree Appelscha 
 

Spl its ingen op de Turfroute 

S1: Heerenveens kanaal --> de Deelen 

S2: Uilesprong 

S3: Polderhoofdkanaal naar Nije Feart 

S4: de Feanskieding in Heerenveen 

S5: kruising Tjonger en de Van Engelenvaart  

S6: Sluis III bij Oosterwolde 

 

Aanloop naar de Turfroute 

A1: Vierhuis vanaf Tjeukemeer 

A2: De Driesprong vanaf Overijssel 

A3: Kromme Ie vanaf Goengahuizen 

A4: Hooidamssleat vanaf Alde Feanen 

A5: Drachten 

A6: Hijkersmilde vanuit Drenthe 
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H6 Hoe verder: kwaliteitsimpuls en maatwerk 
Resumerend is de conclusie en aanbeveling dat een gastvrij onhaal en de 

gewenste harmonisatie van voorzieningen niet schuilt in een strakke 

blauwdruk voor voorzieningen en op elke locatie hetzelfde. Maar de eenheid 

en verbetering zit in:  

§ een kwaliteitsimpuls op maat per locatie voor goed toegankelijke en 

verzorgde voorzieningen ; 

§ (gefaseerd) uitrol len van één digitaal betaalsysteem over de hele 

route 

§ een maatwerk invulling per locatie om in een gastvri je welkom te 

voorzien. 

§ samenwerken om de Turfroute als geheel stevig te 

posit ioneren en profi leren. De kansen van Turfroute als een 

toeristische entiteit benutten en lokale kwaliteiten verbinden.  

 

De voorgenoemde punten zijn de uitgangspunten voor het op te stellen 

investerings- en uitvoeringsplan. Voor dit plan is een nadere uitwerking van de 

volgende onderdelen gewenst per locatie en routebreed om concrete 

verbeteringen aan te brengen. Hieronder de vervolgstappen; 

1.  Kwaliteitsverbeterplan sanitaire voorzieningen; In samenspraak 

met de huidige beheerder een kwaliteitsverbeterplan per locatie opstellen 

met een bijbehorende kostenindicatie. 

2.  Modelgebruikersovereenkomst: Opstellen 

voorbeeldgebruiksovereenkomst. Deze voorbeeld gebruiksovereenkomst 

biedt bouwstenen met handvatten en richtlijnen om per locatie specifiek 

taken, verantwoordelijkheden en financiele aspecten uit te werken en af 

te spreken.  

3. Maatwerk invull ing klein beheer en onderhoud & 

gastheerschap: Gericht met huidige betrokken en mogelijke nieuwe 

partijen verkennen en uitwerken van de invulling voor klein beheer en 

onderhoud en havenmeester/gastheerschap. Dit geldt voor locaties waar 

(op onderdelen) nog geen duidelijke afspraken gemaakt zijn of op 

afzienbare termijn eindingen.  

Hierbij gaat de eerste voorkeur uit naar een invulling met een lokale partij. 

Indien een lokale partij het beheer en onderhoud op zich neemt, is het 

erg belangrijk dat er sprake is van intrinsieke motivatie om de 

watersportvoorziening te beheren of dat er een directe belang of 



 

 55	

andersinds betrokkenheid is. Liggelden kunnen bij de uitwerking een 

belangrijke sleutel zijn.  Naast een lokale invulling is het kansrijk om 

combinaties nader te verkennen; bijvoorbeeld gemeente breed via 

gemeentelijke werkzoekenden of provinciaal in combinatie met sluis- en 

brugwachter.  

4. Digitaal betaalsysteem. Met twee of drie aanbieders in gesprek over 

een te realiseren digitaal betaalsysteem over de hele route. Wat zijn 

kosten en mogelijkheden met als uitgangspunt dat optimaal gebruik 

gemaakt kan worden bestaande hardware. Aan de hand van 

mogelijkheden, de voor- en nadelen en kosten een keuze maken voor 

totale of gefaseerde invoering. 

5. Bebording; Met de projectgroep een besluit nemen of het voorgestelde 

trace in de aanbeveling consequent en consistent de aanduiding 

Turfroute krijgt. Aansluitend een keuze maken voor bestaand of nieuw 

ontwerp entreeborden. Eventueel een ontwerpbureau een nieuw 

beeldmerk en entreebord laten ontwerpen. Op basis van de 

aanbevelingen met provinciale waterstaat de voorgestelde bebording 

afstemmen en realiseren.  

6. Brede samenwerking Turfroute. In samenspraak met beheerders, 

ondernemers, dorpsbelangen het gastheerschap, samenwerken, 

positioneren en vermarkten van de Turfroute nader invulling geven. Te 

starten met twee bijeenkomsten per jaar. Bij voorkeur wordt een brede 

informatieve bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken partijen 

langs de route om een start te maken met een goede invulling van de 

gastheerschapsrol. Aanjagen en initiëren is bij dit punt onmisbaar. Het 

Toeristisch Netwerk Friese Wouden zou hierbij een coördinerende rol 

kunnen vervullen. Bij voorkeur uit hoofde van de vijf gemeenten.  
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7.  Optioneel:  opt imaliseren Brug- en sluisbediening 
Het nader beschouwen van brug- en sluisbediening maakte geen onderdeel uit van 

deze verkenning. Uit gesprekken is wel een inzicht naar voren gekomen wat van 

belang is voor een gastvrij welkom op de Turfroute. Mogelijk kan dit in de verder 

uitwerking meegenomen worden. 

 

De bedieningstijden op de Turfroute zijn overal gelijk. Echter in gebruik is een groot 

verschil tussen meerdaagse gasten en dagrecreanten.  

Meerdaagse gasten zoeken vaak in de middag een ligplaats voor de nacht en varen 

zeer beperkt in de avonduren. Dagrecreanten met name sloepvaarders varen ook 

vaak een rondje in de namiddag en avond.  

Dit vraagt om segmenteren in brug- en sluisbediening afhankelijk van de gebruikers 

van de route en van de vaste brughoogte.   

Na opening van Polderhoofdkanaal is een toename ervaren van dagrecreanten die 

rondjes varen over het noordelijk deel van de Turfroute. Het zou wenselijk zijn daar 

de bruggen en sluizen ook in de avonduren tot 21:00 te bedienen. Dit geldt echter 

niet voor bruggen die een vaste brughoogte hebben van 2 m want daar kunnen 

sloepen onderdoor.  
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Bijlage 1 Gesprekspartners 
Onderstaande personen zijn op diverse wijze benaderd en geconsulteerd, van kort telefonisch, gesprekken in het veld tot diepte interviews op locatie. 

§ Blue Water App; Christiaan Drent 

§ C.A.T. Control Systems B.V.; René Hennephof 

§ Dorpsbelang Donkerbroek; Wiebren Bakker, Jo Kalsbeek en Marij Goote Capel 

§ Gemeente Heerenveen; Jildau Wiersma 

§ Gemeente Ooststellingwerf: Lidia Huisman 

§ Gemeente Opsterland: Fokke Blaauw, Herman Pieter Klaster, Frouwke Kuiper 

§ Gemeente Smallingerland: Wietze Jans 

§ Gemeente Weststellingwerf: Monique Annotee 

§ Heerenveense Watersportvereniging Nannewiid; Arend Smilde, Danielle van Peer, Harry van der Meulen 

§ Involtum: Jorrit Boereboom 

§ Ondernemersvereniging Bornego; Wietske van der Schaaf 

§ Oosterwolde Promotions; Henkjan van Zanten 

§ Passantenhaven Akkrum havenmeester;  Marjan Kamminga 

§ Plaatselijk belang Aldeboarn; Jaqueline Brouwers, Oepke Valk 

§ Plaatselijk belang Nijbeets; Pieter Nauta 

§ Seijsener Rekreatietechniek B.V.: Johan Steur en Ronald van den Heuvel 

§ Stichting H.I.P. Gorredijk - Dik Schippers 

§ Stichting Passantenhaven Kalkovens Gorredijk - Peter en Rutger Kussendrager 

§ Stichting Passantenhaven Olderbekoop; Auke Drent, Jan Nijholt 

§ Stichting Watersportvoorzieningen Appelscha; Arend Pruntel 

§ Watersportvereniging Aldeboarn; Klaske Tamminga, Johannes Groen 

 

Diverse waterrecreanten aan de Turfroute. 


