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Doel van het project

Deze voorbeelden op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

zijn ter inspiratie bij het opstellen van masterplannen voor 

watersportkernen in Fryslân.

Heeft u nog een inspirerend voorbeeld bij één van de bouwstenen ruimtelijke

kwaliteit en duurzaamheid? U kunt beeld met korte toelichtende tekst sturen

naar secrfriesemeren@fryslan.nl

Disclaimer:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zon-

der voorafgaand overleg met de uitgever. De informatie is met zorg samenge-

steld. Aan de informatie in deze voorbeelden kunnen geen rechten worden

ontleend. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele

onjuistheden of onjuist gebruik van informatie.

Deze uitgave is gedrukt op chloorvrij papier



Inspiratie

Economie en ecologie in balans: dat is de uitdaging bij projecten van Het Friese
Meren Project. 
Daarbij gaan we met duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit steeds een stap ver-
der. In de plannen, maar ook in de praktijk. 

Het Friese Merenproject  initieert samen met gemeenten projecten om de toe-
ristische kwaliteit van watersportkernen te verbeteren. Samen met de betrokken gemeenten stelt de
provincie - per watersportkern/toegangspoort- een Masterplan op.  Bij een masterplan vormt de identi-
teit van de plaats het uitgangspunt. Het historische karakter van de plaats en het landschap wordt erin 
meegenomen, net als de sterke en zwakke punten op watersportgebied. Ook individuele initiatieven
(waaronder die van bedrijven, bewoners en verenigingen) worden op een rijtje gezet. Vervolgens wordt
een geïntegreerd plan ontwikkeld, dat moet leiden tot verbetering van aantrekkingskracht, toeganke-
lijkheid en inkomsten.

De masterplannen en de uitwerking daarvan zijn bij uitstek de momenten om goed en creatief te 
kijken naar duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor gebruikt Het Friese Merenproject 
zogeheten ‘bouwstenen’.  Dit zijn 23 aandachtspunten die bij het opstellen van het masterplan 
goed doordacht moet worden om tot een goed resultaat te komen. Voorbeelden zijn de bouwstenen
‘Houd oevers openbaar’ of ‘Borduur voort op de historie van de plek’, maar ook ‘Beperk het 
gebruik van energie' en ‘Pas interactieve planvorming toe’.  Om gemeenten te inspireren bij het opstel-
len van een masterplan geven we nu voorbeelden bij deze bouwstenen.  Voorbeelden ter 
verduidelijking van de bouwsteen, maar vooral ook ter inspiratie 

We hopen dat deze inspirerende voorbeelden veel navolging zullen krijgen. Zodat niet alleen de Friese
Watersportkernen, maar ook andere toeristisch-recreatieve bestemmingen hier inspiratie uit halen.

Krijgt u bij het lezen nog meer interessante voorbeelden voor ogen? Of heeft u bij het uitwerken van
een masterplan een project gerealiseerd dat u graag als inspirerend voorbeeld aan anderen wilt laten
zien? Laat het ons weten via secrfriesemeren@fryslan.nl 

Zoals u ziet, hebben we gekozen voor een losbladig systeem om de voorbeelden te presenteren. 
Een bewuste keuze: graag willen wij u inspireren. Maar liever nog  willen we  dat u ons inspireert en op
de hoogte brengt van goede voorbeelden en  nieuwe ontwikkelingen. De voorbeelden 
zullen wij voor iedereen toegankelijk online plaatsen op de site www.friesemeren.nl.

Zo blijven we met elkaar werken aan onze watersportkernen. Om van elke watersportkern: “een kreas
plakje te meitsjen wêr’t wy wiis en grutsk op binne”. 

Jannewietske de Vries
Gedeputeerde provincie Fryslân





Belangrijkste conclusies ten aanzien van het proces en het 
inzetten van de klankbordgroep waren:
• Dankzij de combinatie van lokale deskundigen en expertise

kwam vanuit verschillende invalshoeken en belangen veel
informatie op tafel. Die informatie is nodig om een volledig
beeld te hebben en een realistische visie te maken. Boven-
dien zorgde het voor levendige discussies om tot de kern te
komen.

Bewoners, ondernemers, waterspor-
ters en natuurkenners: de gemeente
heeft bij de samenstelling van de
klankbordgroep voor het Masterplan
Heeg bewust gekozen voor een
brede samenstelling, op basis van
persoonlijke kennis en ervaring.
De klankbordgroep had tot taak om
kennis en ideeën over ontwikkelin-
gen in Heeg vanuit verschillende 
invalshoeken te inventariseren en de
waarde ervan onderling te bespre-
ken. Daarmee was de klankbord-
groep een belangrijke voedingsbron
voor de landschapsarchitecten.

De klankbordgroep is drie keer op 
inspirerende plekken bij elkaar ge-
weest. Het waren actieve werksessies
die van 16.00 tot 21.00 uur duurden.
Tussentijds werd gegeten en gedron-
ken. Uitgangspunt was dat iedereen
zich vrij voelde om alles te kunnen
zeggen, zodat het volle zicht op wen-
sen en opinies zou ontstaan. De com-
binatie van werken met een gezellige
maaltijd droeg bij aan een ontspan-
nen en open sfeer. Er waren leven-
dige discussies, soms voltallig en soms
in groepjes. Geregeld was er een
spanningsveld tussen belangen. In
dat spanningsveld opereerde de 
projectorganisatie zorgvuldig, door
steeds aan te geven dat alle inbreng
gelijkwaardig zou worden gewogen,
met een onafhankelijk advies door
Atelier Fryslân als resultaat.

1.1    Pas Interactieve planvorming toe

Wat: Instellen klankbordgroep bij opstellen Masterplan Heeg

Waar: Heeg

Meer info: www.atelierfryslan.nl, zie bij gevraagde adviezen

Klankbordgroep met bewoners, ondernemers, watersporters en 
natuurkenners - Foto’s: Atelier Fryslân



• In het spanningsveld tussen de inbreng van de
gemeente, het provinciale beleid en kennis uit
de klankbordgroep was het zoeken naar de
juiste balans. Onafhankelijke procesbegelei-
ding leverde hierin een goede bijdrage.

• De gekozen werkwijze was essentieel voor het
verzamelen van alle relevante informatie van-
uit verschillende perspectieven. De werkvor-
men droegen er aan bij dat iedereen zijn
verhaal kon doen.

• Over de samenstelling van de klankbordgroep
zijn de meningen verdeeld. De brede klank-
bordgroep droeg er aan bij dat veel informa-
tie werd gedeeld, wellicht ook informatie die
minder relevant was. De ‘gewone bewoner’

werd door sommigen teveel gemist. Het zake-
lijke belang kreeg hierdoor soms de overhand.

• Deelname aan de klankbordgroep was op per-
soonlijke titel. Om het evenwicht in de klank-
bordgroep te behouden is het nodig dit
regelmatig te benoemen.

• De tijdsinzet en het aantal bijeenkomsten is
positief ervaren. Mede omdat vooraf helder is
gecommuniceerd welke tijdsinzet van de
klankbordgroep zou worden gevraagd. De be-
trokkenheid en opkomst van de leden van de
klankbordgroep was hoog.

(Bron: Atelier Fryslân: Waterfront Heeg, verslag
van een proces)



In het tweede Atelier zijn de plannen gepresenteerd en de
keuzes toegelicht en eventuele alternatieven besproken. 

Voor deze Ateliers zijn organisaties die belangen hebben aan
of met het water op naam uitgenodigd. Daarnaast is er in de
media bekendheid gegeven aan de beide bijeenkomsten 
(iedereen was welkom). 

Meerwaarde van de Ateliers was dat er veel nieuwe initiatie-
ven naar boven kwamen. Sommige plannen waren er al zoals
bochtverruiming en een insteekhaven. Door gezamenlijk te
werken aan planvorming ontstaat een breed draagvlak. Wat
essentieel is bij de vervolgstappen om tot uitvoering te komen.  

Voor de watersportkern Franeker is
een masterplan opgesteld. Vanuit
verschillende invalshoeken is naar de
kern gekeken en een visie opgesteld
hoe Franeker aantrekkelijker en toe-
gankelijker te maken. Bij het opstel-
len van het Masterplan is
nadrukkelijk gekozen voor burger-
participatie. Hiervoor zijn ' ateliers'
georganiseerd waar ondernemers, in-
woners en deskundigen op het ge-
bied van waterrecreatie hun ideeën
konden inbrengen. 

Uit het eerste inventariserende Ate-
lier kwamen 64 zeer verschillende
ideeën, bijvoorbeeld heel concreet
door met kleine maatregelen de bin-
nengrachten bevaarbaar te maken
(fietsen uit de grachten halen aan
het begin van het vaarseizoen) en zo
de kansen voor de kleine recreatie-
vaart benutten. Ook werden ver-
gaande maatregelen voorgesteld
zoals de vaarroutes vanuit het zuiden
(Bolsward) op te waarderen en zo te
laten aansluiten op de Noordelijke
Elfstedenroute en de kleiroute. Ver-
der is de noodzaak van de bochtver-
ruiming onderschreven en een idee
om een insteekhaven te realiseren
voor chartervaart en grotere
(zeil)boten op een steenworp afstand
van de binnenstad. De ingebrachte
ideeën zijn daarna gerubriceerd en
geprioriteerd (op basis van de bij-
drage aan de toename van de beste-
dingen aan de wal) 

1.2    Pas Interactieve planvorming toe

Wat: Ateliers bij opstellen masterplan Franeker

Waar: Franeker

Meer info: www.franekeradeel.nl en www.friesemeren.nl, zie bij plannen voor de toekomst

Atelier Franeker met ondernemers, inwoners en deskundigen op gebied
van waterrecreatie - Foto: Klaas Talma





Transition Towns zijn initiatieven die in
lokale gemeenschappen ontstaan, om
zelf aan de slag te gaan om de manier
van wonen, werken en leven minder
olie-afhankelijk te maken en meer duur-
zaam. Piekolie en klimaatverandering
zijn de belangrijkste drijfveren om in
actie te komen. Bij initiatiefnemers van
Transition Towns is de verwachting dat
een omslag met name van onderop zal
moeten komen.
Transition Towns willen met de hulp van
ieders gezonde verstand, sociale gedrag
en actieve inzet een veerkrachtig net-
werk van lokale gemeenschappen op-
bouwen. Het streven is om met steeds
meer mensen, buurten en bedrijven, de
overgang te maken naar een leven zon-
der fossiele brandstoffen. In de vorm van
vele kleinschalige en betaalbare projec-
ten zoals bijvoorbeeld buurtmoestuinen,
reparatiecafés, coöperaties voor duur-
zame energie en netwerken van lokale
producenten en consumenten. Transition
Towns staan open voor iedereen die zich
in deze aanpak kan vinden en iets con-
creets wil doen voor een gezonde en vei-
lige toekomst voor het leven op aarde.

Ontstaat zo’n Transition Town bij een
watersportkern, zoals bijvoorbeeld bij
Joure, dan biedt dit mooie kansen om
plannen en projecten gezamenlijk uit te
werken. 

1.3 Pas interactieve planvorming toe

Wat: Transition Towns
Waar: Joure
Meer info: www.transitiontowns.nl en tt-joure.weebly.com





Nederland telt 1,7 miljoen mensen
met een lichamelijke beperking. Dat
is bijna 10% van de bevolking. Deze
groep zal in de toekomst met name
door de vergrijzing nog toenemen.
Houd bij de inrichting van een
(jacht)haven rekening met een toene-
mend aantal watersporters met een
lichamelijke beperking. 
Hierbij kan je denken aan:
- steigers zonder obstakels;
- goed bereikbare toegangspaden bij
hoogteverschillen naast een trap ook
een aflopend talud;
- realiseren van zogenaamde 'vinger-
steigers’ (kleine zijsteigers naast een
box) om opstappen en afstappen te
vereenvoudigen;
- speciale aanlegplekken reserveren
voor minder validen. Met goede af-
stapmogelijkheden.
- minder validen botenlift die mensen
in een rolstoel aan boord van kade
naar bootdek kan overbrengen.

2.1 Maak de watersportkern levensloopbestendig

Wat: Houd bij de inrichting en aanleg van de infrastructuur van de haven rekening met water
sporters met een beperking.

Toenemend aantal rollators aan boord - Foto: Hanneke Schmeink

Speciale goed toegankelijke aanlegplaat-
sen voor minder validen 
- Foto: Galema-Advies Brede steigers zonder obstakels 

- Foto: Hanneke Schmeink





2. 2 Maak de watersportkern levensloopbestendig

Wat: Houd bij de voorzieningen rekening met diverse doelgroepen 

Voorzieningen voor diverse doelgroepen: gezinswasruimte, 
kampeermogelijkheid voor kleine watersport 
- Foto's: Hanneke Schmeink

Bij de voorzieningen in de haven is
het goed rekening te houden met
verschillende doelgroepen. 
Zo kan je denken aan een sanitaire
voorziening voor minder validen en
aan gezinswasruimtes. Maar ook aan
een kampeermogelijkheid voor kleine
watersporters. En afhankelijk van
type haven een trap- of speelveldje,
een ontmoetingsplek (met vaste bar-
becue of vuurplaats) geschikt voor
grotere groepen.





2. 3 Maak de watersportkern levensloopbestendig

Wat: Houd bij de inrichting van de kern of haven rekening met diversiteit en 
verandering van de vloot

De schepen worden over het 
algemeen langer, breder, hoger en
dieper. Daarbij is er een toenemende
diversiteit. Nu zijn sloepen populair
en de senioren watersporters stappen
over van zeil- naar motorboot. Houd
bij de inrichting van een haven reke-
ning met de diverse schepen met 
boxmaten maar ook met afstapmoge-
lijkheden. Een zeegaand jacht met
hoge boeg heeft behoefte aan een
hoge steiger. Een sloepvaarder stapt
graag af van een lage vingersteiger,
een kleine zijsteiger naast de lig-
plaats. 

Probeer zoveel mogelijk flexibel te
zijn zodat aanpassingen in de toe-
komst mogelijk zijn. Denk daarbij aan
verschillende boxmaten en (extra)
ruimte tussen steigers zodat er vol-
doende manoeuvreerruimte beschik-
baar blijft bij toenemende
bootlengte. 

Houd ook oog voor vernieuwingen en
ontwikkelingen. Op dit moment is
elektrisch varen in opmars. Het kan
praktisch zijn een specifieke ruimte te
reserveren voor elektrische schepen
en daar de voorzieningen op aan te
passen. 

Vingersteigers, kleine zijsteigers bij een ligplaats voor afstap vanaf
sloepen - Foto: Hanneke Schmeink

Hoge vrijboord van jacht in combinatie met lage
steiger maakt helaas hulpmiddelen als keuken-
trapjes noodzakelijk om af te stappen. 
- Foto: Hanneke Schmeink





3. 1 Houd rekening met klimaatverandering

Wat: Positioneer gebouwen zodanig dat een stijgend waterpeil geen probleem is.
Waar: Havengebouw en sanitaire voorziening Texel

Meer info: www.waddenhaventexel.nl 

Sommige watersportkernen krijgen in de toe-
komst mogelijk te maken met structurele of inci-
dentele waterpeilstijgingen. Bij het aanleggen
van voorzieningen is het zinvol maatregelen te
treffen, zodat verhoogd waterpeil niet tot
(water)schade leidt en voorzieningen bereikbaar
blijven. 

Bij de waddenhaven Texel is het havenkantoor zo
geplaatst en uitgerust dat hoge waterstanden

Havenkantoor en sanitair op hoogte - Foto: Hanneke Schmeink

geen problemen opleveren. De benedenverdie-
ping waar zich het sanitair bevindt, is uitgerust
met een waterdichte deur die bij hoge waterstan-
den gesloten kan worden. De bovenverdieping
blijft toegankelijk via een hogere ingang aan de
dijkzijde. Op de bovenverdieping is ook aanvul-
lend sanitair als de benedenverdieping niet be-
reikbaar is. 





3. 2 Houd rekening met klimaatverandering

Wat: Realiseer drijvende voorzieningen 
Waar: Comfortparc Wessem (L)

Sommige watersportkernen krijgen in de 
toekomst mogelijk te maken met een stijgend
waterpeil. Hoeveel en in welk tempo is nog on-
duidelijk. Bij de aanleg van nieuwe voorzienin-
gen kan het zinvol zijn drijvende voorzieningen
te overwegen. 

In de Midden-Limburgse Maasplassen is een voor-
beeld van een drijvend maritiem vakantiepark.
Het park herbergt een jachthaven, watersport-

Drijvende voorziening - Foto: Waterrecreatie Advies

camping en comfortships: een luxe (woon)boot
met veel leefruimte en een drijvend terras. Cen-
traal in het park ligt een groot drijvend complex
waarin zich o.a. de receptie, een restaurant, 
vergaderfaciliteiten en een groot terras bevin-
den. Ook is in het complex een watersportschool
en een fitnessruimte aanwezig.





3.3 Houd rekening met klimaatverandering

Wat: Alternatieven voor dijk verhoging  

Waar: Hindeloopen

Meer info: www.fryslanleeftmetwater.nl,
www.atelierfryslan.nl en www.ecoshape.nl (zie bij de zachte zandmotor)
en www.rijksoverheid.nl (zie bij deltaprogramma IJsselmeergebied). 

Het klimaat verandert. Als gevolg daarvan zullen
we in de toekomst rekening moeten houden met
een zeespiegelstijging. Over de omvang van de
stijging en het tempo waarin die plaats zal vinden
is nog veel onduidelijkheid, maar vast staat dat
we in de toekomst kunnen rekenen op hogere
waterstanden langs de Friese kust. Diverse par-
tijen buigen zich over de vraag over hoe om te
gaan met een mogelijke zeespiegelstijging. 
Neem bij het opstellen van een masterplan kennis
van de laatste inzichten uit deze studies en pilots
en betrek inhoudelijke experts.

Mogelijke oplossing voor stijgend waterpeil bij Hindeloopen - Beeld: Atelier Fryslân

Zo heeft Atelier Fryslân voor de kustplaatsen een
aantal suggesties gegeven waarbij uitgangspun-
ten het open water en voldoende ontwikkeling
van watersportgebonden recreatie zijn. Een sug-
gestie is om voor de dijk stranden te ontwikke-
len. De stranden hebben een golfremmende
werking en voorkomen dat de dijken integraal
verhoogd moeten worden. (Bron: Atelier Fryslân;
Klimaatverandering en ruimtelijke kwaliteit, kan-
sen voor het Friese Kustlandschap)

Vanuit het project de ‘De zachte zandmotor’ 
(samenwerking van It Fryske Gea, EcoShape, 



Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân.) wordt
gekeken naar een andere oplossing: het creëren
van een zandbank voor de kust. De plaatselijke
ondernemers en bewoners hebben bij deze optie
de grote angst dat er nog meer zandbanken
komen, waardoor er onvoldoende diepte is voor
waterrecreanten en er een verslechtering plaats
vindt van de waterkwaliteit. Zij sturen aan op een
pilot om te onderzoeken of het mogelijk is het

reeds overtollige zand naar het strand te sturen
en niet voor de kust of in de haven zoals nu het
geval is. (Bron: Natuur inzetten voor behoud 
recreatieve waarden Friese IJsselmeerkust Verslag
bijeenkomst 20 april 2011)

Ook vanuit het Deltaprogramma IJsselmeer-
gebied (onderdeel van het Landelijke Deltapro-
gramma) worden diverse gebiedsstudies uitge-
voerd. Waarbij overheden en regio's samen naar
oplossingen en mogelijkheden kijken. 



4.1 Het landschap is de basis 

Wat: Landschapstypen en bijbehorende beplanting in Fryslân

Beeld: Hilde Kloosterziel

Beeld: Provinciaal Team Ruimtelijk Kwaliteit/ kaart verordening ruimte

Fryslân kent als provincie de grootste variatie aan
landschappen van de Nederlandse provincies.
Ruimtelijke kwaliteit begint bij weten in welk
landschap je je bevindt. De landschappelijke on-
dergrond is bepalend bij de keuze van beplan-
ting. Van Fryslân bestaat een kaart met
landschapstypen. Bij die landstypen horen kern-
kwaliteiten die weer richting geven aan bijbeho-
rende streekeigen beplantingen. 

Bij het opstellen van een Masterplan is het zinvol
eerst te kijken in welk landschap de stad of dorp
zich bevindt, dit is dan een uitgangspunt voor de
verdere uitwerking.
Zo ligt bijvoorbeeld Heeg op het veen waar de es,
els en wilg het goed doen.



Beeld: Landschapsbeheer Nederland



4.2 Het landschap is de basis 

Wat: Doorwerking landschappelijke onderlegger in de structuur van Heeg

Beeld: Bleeker en Nauta -  Watersportkernen en ruimtelijke kwaliteit - Atelier Fryslân

De ligging van dorpen aan water, vaarten en
wegen bepaalt ook nu voor een belangrijk deel
de opbouw. Het oorspronkelijke agrarische kavel-
patroon werkt door in de opbouw van de oudere
dorpsuitbreidingen. Het geeft de dorpen een
uniek en eigen karakter. (Bron: Atelier Fryslân:
Watersportkernen en ruimtelijke kwaliteit. Het
waterfront Heeg als voorbeeld)





Balk ligt op de overgang van zand naar veen, de
overgang van bos naar open landschap en water.
Balk is van ver zichtbaar vanuit het open land-
schap.
Het silhouet vanaf het Slotermeer kan –nu er
nieuwe ontwikkelingen spelen- worden ver-
nieuwd en versterkt om een aantrekkelijk en

4.3 Het Landschap is de basis

Wat: Handhaaf en benadruk de landschappelijke structuur
Waar: Landschappelijke onderlegger als basis voor de herontwikkeling van Balk.

gastvrij onthaal te bieden aan bezoekers. Het
bos, een bleek, een wal en water sluiten goed
aan bij het landschap en bieden aanknopings-
punten voor nieuwe ontwikkelingen om het
eigen gezicht van Balk behouden. Hierbij is de
verkavelingsstructuur een belangrijke onderleg-
ger (zie schets).

Landschappelijke onderlegger als basis voor de herontwikkeling van Balk. 
Een schetsbeeld van het nieuwe silhouet en waterfront van Balk vanuit het open landschap rond het Slotermeer. 
Beelden uit de planvorming voor ‘Bouwen aan Balk’ en het masterplan Waterfront Balk ‘Balk, bos en water’
Beelden: Sandra van Assen / NoordPeil, 2005





5.1  Bewaak zichtrelaties met het landschap

Wat: Zicht vanuit stad naar de omgeving
Waar: Sloten

Vanuit de dorpen is er vanouds een hechte relatie
met het omringend landschap. Vaak kun je vanuit
het hart van het dorp het landschap in kijken,
zoals in Woudsend en Sloten vanaf de brug. Plek-
ken met een mooi uitzicht zijn wenselijk als rust-

punten in het netwerk van wandel- en 
fietspaden. Ze moeten gekoesterd worden. 
(Bron: Atelier Fryslân: Watersportkernen en ruim-
telijke kwaliteit. Het waterfront Heeg als voor-
beeld)

Foto: Bleeker en Nauta -  Watersportkernen en ruimtelijke kwaliteit - Atelier Fryslân





5. 2 Bewaak zichtrelaties met het landschap

Wat: Zichtlijnen onderbreken en toch behouden
Waar: Oranjewoud

Bij het plaatsen van Museum Belvédère in Land-
goed Oranjewoud is de zichtlijn in het landschap
wel onderbroken maar toch behouden door te
kiezen voor een transparant gebouw.

Foto: Hanneke Schmeink





5. 3 Bewaak zichtrelaties met het landschap

Wat: Behoud doorkijkjes vanuit kern naar het landschap

Waar: Stavoren en Leerdam

Behoud de doorkijk en de doorsteek
vanuit de kern naar het achterlig-
gende land. Doorzichten en verbin-
dingen met het landschap vertellen
waar je je in de kern bevindt en hou-
den het landschap beleefbaar vanuit
de kern. Deze afgebeelde doorsteken
voor voetgangers verbinden het cen-
trum met het waterfront. In bijvoor-
beeld Stavoren kun je vanuit de kern
de IJsselmeerdijk zien en oplopen om
te genieten van het weidse zicht over
het IJsselmeer. 

Doorloop en
doorkijk 
vanuit 
centrum naar
jachthaven 
Foto: 
Sandra van
Assen

Doorloop en doorkijk vanuit centrum naar jachthaven 
Foto: Hanneke Schmeink





6.1 Het silhouet in het landschap is verzorgd

Wat: Verzorgd geheel maakt een waterfront aantrekkelijk

Waar: Heeg

De presentatie van een dorp vanaf
het water bepaalt voor een belang-
rijk deel de aantrekkelijkheid van wa-
terfronten. Als een dorp er van een
afstand al verzorgd en aantrekkelijk
uitziet, zal een passant eerder beslui-
ten een bezoek te brengen. De zicht-
baarheid van de kerk versterkt de
herkenbaarheid van een dorp. 

Een verzorgd geheel draagt bij aan een aantrekkelijk waterfront.- Foto: Sandra van Assen





6.2 Het silhouet in het landschap is verzorgd

Wat: Aandacht voor aangezicht van de kern vanaf water en land.
Waar: Stavoren

Voor een verzorgd silhouet wordt aandacht 
besteed aan het aanzicht van de kern vanaf het
water en het land. Dit kan door het aanbrengen
van beplanting en door regie over de samenhang
en uitstraling van gebouwen. (Bron: Atelier 
Fryslân: Watersportkernen en ruimtelijke kwali-
teit. Het waterfront Heeg als voorbeeld)

Samenhangend en herkenbaar silhouet onder andere door beplanting en kleinschalige bebouwing met oranjerode
daken 
Foto: Sandra van Assen

Het waterfront van Stavoren is samenhangend en
herkenbaar door de lange IJsselmeerdijk, beplan-
ting, de kleinschalige bebouwing met 
oranjerode daken en de herkenbare kerktoren.





6.3 Het silhouet in het landschap is verzorgd

Wat: Groen bedrijventerrein op gepaste afstand van het water

Waar: Heeg
Meer info: Belevingsonderzoek Friese Meren: www.friesemeren.nl

Uit een belevingsonderzoek (Friese
Merenproject/Noordpeil 2008,
www.friesemeren.nl) blijkt dat land-
en waterrecreanten de authentieke
dorpen en landschappen in het 
Merengebied waarderen. Het wordt
minder gewaardeerd als er te grote
of fel gekleurde gebouwen te dicht
bij het water staan. Bij de afronding
van dorpskernen richting het water is
het daarom van belang het silhouet
van het dorp te bewaken of te ver-
sterken. Er zijn hiervan goede voor-
beelden zoals beschreven in de
plannen voor de afronding van het
watersportgebonden bedrijventer-
rein van Heeg, de Skou. De gemeente
en provincie voeren hier samen de
regie. Natuur en bedrijventerrein
worden naast elkaar ontwikkeld. De
bedrijfserven zijn groen en voor de
bebouwing en beplanting is inspira-
tie ontleend aan boerenerven in de
streek. De erven staan op afstand van
het water van de Wijde Wijmerts. 
De ontwikkeling vindt plaats door
één partij die samenhang en eendui-
digheid waarborgt in de architectuur
van de gebouwen en de landschap-
pelijke inrichting. 

Schets: Kolpa Architecten, Rotterdam 

Afronding waterfront Heeg, de bedrijfserven zijn groen, de 
bebouwing samenhangend. Er is afstand van het water. Dit leidt tot
een rustig en aantrekkelijk beeld -  Foto: Sandra van Assen





6.4 Het silhouet in het landschap is verzorgd

Wat: Samenhangend beeld door gebiedseigen architectuur en kleurgebruik

Waar: Earnewoude

In Earnewoude geven de bedrijven
door eenheid in kleur, materiaal-
keuze en de ingetogen bouw een 
samenhangend beeld naar buiten.

Gebiedseigen architectuur en kleurgebruik  geven een samenhangend beeld.
Foto: Annemarie Hoogwoud





7.1 Creëer bijzonder plekken aan het water  

Wat: Havenkraan en vuurtoren; verblijfs- en overnachtingsruimte voor twee personen
Waar: Harlingen

In 1998 verloor de vuurtoren van 
Harlingen na 75 jaar zijn functie. Een
ondernemer besloot de vuurtoren te
restaureren en te herinrichten als
tweepersoons accommodatie. Hier-
mee werd een markant punt van 
Harlingen behouden en kreeg het
een nieuwe bestemming die bij-
draagt aan het toeristisch recreatieve
product van Harlingen. 
Hetzelfde geldt voor de havenkraan.
Tot 1996 was de havenkraan in actief
gebruik bij het lossen van houtvrach-
ten uit Rusland en Scandinavië. Om
de kraan als industrieel monument te
behouden is deze omgebouwd naar
tweepersoons verblijf- en overnach-
tingsruimte. Het voormalige machi-
nehuis en de besturingscabine zijn
hiervoor speciaal ingericht. 

Harlingen heeft hiermee twee bijzon-
dere cultuurhistorische plekken aan
het water behouden die bijdragen
aan de herkenbaarheid van het wa-
terfront.

Foto's Hanneke Schmeink





7.2 Creëer  bijzonder plekken aan het water 

Wat: Hotel en restaurant naast schutsluis

Waar: Makkum

Een zonnig terras bij een markant 
gebouw aan de voet van de 
schutsluis van de toegangspoort
Makkum is een prettige verblijfplek
aan het water. Over het algemeen
zijn er weinig zongeoriënteerde 
terrassen bij de Friese Waterfronten.
Een oproep aan ondernemers en 
beleidsmakers om terrassen aan het
water te creëren, liefst op het zuid-
westen. 

Foto's: Hanneke Schmeink





7.3 Creëer bijzonder plekken aan het water 

Wat: Horecagelegenheid naast openbare oevers 
Waar: Gaastmeer

Horecagelegenheden, markante plekken aan het
water en openbare oevers en aanlegplaatsen zijn
sterke combinaties in een watersportkern. In
Gaastmeer vormen het restaurant met terras, de
oever en de centrale brug een aantrekkelijke
punt. Watersporters kunnen hier aan wal gaan
en fietsers en wandelaars kunnen hier ook even
pauzeren. 

Horeca in combinatie met openbare oever in Gaastmeer - Foto: Sandra van Assen

Creëer waar mogelijk terrassen aan het water,
liefst op het zuidwesten. Goed zongeoriënteerde
terrassen zijn dun bezaaid bij de Friese Water-
fronten. Een uitnodiging aan plannenmakers en
ondernemers hier invulling aan te geven.





7.4 Creëer bijzonder plekken aan het water 

Wat: Kunstwerk verwijzend naar historisch verleden
Waar: Stavoren

Een aantrekkelijke watersportkern
heeft altijd oriëntatiepunten en ba-
kens. Dit kunnen herkenningspunten
van vroeger zijn zoals kerken en ge-
bouwen. Maar ook kleine elementen
die verwijzen naar het verleden.
Daaromheen kan een ontmoetings-
plek gecreëerd worden.

Foto: Sandra van Assen





7.5 Creëer bijzonder plekken aan het water 

Wat: Behoud rijksmonumenten vanwege functie en architectonische stijl 

Waar: Hindeloopen

Oriëntatiepunten en bakens maken een plaats
aantrekkelijk en herkenbaar. Het in 1913 ge-
bouwde badpaviljoen van Hindeloopen is een
goed voorbeeld van een herkenningspunt waar-
bij in een uitgesproken architectonische stijl een
bijzondere locatie wordt gekoppeld aan een ge-
bruiksfunctie. Werd in 1913 het paviljoen ge-
bruikt voor het opkomendetoerisme aan het
Zuiderzeestrand, in 2011 is het nog steeds, be-
halve een populaire surfspot, een markante ge-
tuigenis van deze ontwikkeling. Het paviljoen is

Rijksmonument bij Hindeloopen
Foto: Provincie Fryslân, Monumenten Inventarisatie Project

een rijksmonument en behoort dankzij de functie
en architectonische stijl tot het Nederlands Cul-
tuurhistorisch Erfgoed. Het paviljoen bevindt zich
op het moment in slechte staat. Als dergelijke
monumentale gebouwen zich bevinden in het
projectgebied van een Masterplan is het zinvol te
kijken naar mogelijkheden om deze in de totale
ontwikkelingen, al dan niet met een nieuwe of
aangepaste bestemming, mee te nemen. 





8.1 Borduur voort op de historie van de plek

Wat: Restauratie gemeentelijke haven Hindeloopen
Waar: Hindeloopen

Meer info: www.hindeloopen.org

De Stichting Stadsherstel Hindeloo-
pen ontwikkelde een rehabilitatie-
plan voor de haven van Hindeloopen
en de naaste omgeving. De haven
maakte een verwaarloosde indruk en
kenmerkende elementen van de
haven waren in de loop der jaren ver-
dwenen. Het plan moest de haven
weer het aanzien geven uit het begin
van de vorige eeuw. Hierbij werd uit
praktische overwegingen de oude si-
tuatie enigszins aangepast om de re-
creatieve functie van de haven te
waarborgen.
De haven is op zeer zorgvuldige
wijze aangepakt. Opvallend is het
herstel van de glooiing van de zee-
dijk. Hier is walbeschoeiing toegepast
met houten palen. De sluis en de
sluisbrug zijn gerestaureerd. De ge-
bouwen voor sanitair voor passanten
aan de oostzijde van de haven zijn
uitgevoerd in de stijl van de vorige
eeuw met kenmerkende rode dakbe-
dekking en hout. In dezelfde stijl is
een markthal toegevoegd. Deze
markthal was verdwenen en is weer
opgebouwd. Ze heeft een nieuwe
functie gekregen, namelijk een 
watersportwinkel.

Restauratie binnenhaven Hindeloopen met historie als uitgangspunt
Foto's: Hanneke Schmeink





8.2 Borduur voort op de historie van de plek

Wat: Palingaak Heeg en palingklipper Gaastmeer
Waar: Heeg en Gaastmeer
Meer info: www.dehelling.info 

Scheepsbouw en palingvisserij zijn
nauw verbonden met Friese water-
sportkernen, maar dit was niet altijd
te zien en te beleven voor bezoekers.
In Heeg werd door de Stichting Be-
zoekerscentrum Traditionele Scheeps-
bouw het Houtbouwmuseum ‘De
Helling’ opgezet. Om de scheeps-
bouw en vissershistorie nog beter te
beleven werd de palingaak “Korne-
liske Ykes II H” gebouwd en afge-
meerd in het centrum van Heeg aan
It Syl. Voor doorgaande toeristen en
bezoekers is de historie zo goed en
gratis te aanschouwen vanaf de kade
en het terras. De palingaak kan na-
tuurlijk ook van dichtbij en van bin-
nen worden bezichtigd en is tevens
bestemd voor dagtochten. 
In het nabijgelegen Gaastmeer ligt
midden in de watersportkern de pa-
lingklipper “Voorwaarts”. De “Voor-
waarts“ werd als bunschip ingezet
voor vervoer van paling en is de
enige nog varende herinnering van
de Hegemer palinghandel. Het schip
is net als de Palingaak een varend
monument en is recent ingericht voor
personenvervoer. De “Voorwaarts”
kan worden gehuurd voor dagtocht-
jes en in de zomer is het schip ook in
de vaart voor beurtveertochtjes tus-
sen Gaastmeer en Heeg. Zo wordt
een mooie zichtbare, beleefbare en
functionele koppeling gelegd tussen
de verschillende dorpen, schepen en
de historie.

Voorwaarts in Gaastmeer aan de openbare oever

Palingaak in Heeg centraal in kern beleefbaar van terras
Foto's: Hanneke Schmeink





8.3 Borduur voort op de historie van de plek

Wat: Levende geschiedenis bij de passantenhaven 

Waar: Aanleggen bij een bolwerk: Sloten (boven) en Dokkum (onder)

Historische steden en dorpen spreken
tot de verbeelding. Beleefbare ge-
schiedenis voegt veel sfeer toe aan
een dorp. Het naast elkaar bestaan
van oud en nieuw zorgt voor een
zeker welbevinden. De band met het
verleden is gebleven en de geschie-
denis blijft afleesbaar. (Bron: Water-
sportkernen en ruimtelijke kwaliteit,
Het waterfront van Heeg als voor-
beeld) 
Mooie voorbeelden van beleefbare
historie zijn de passantenplaatsen di-
rect gelegen aan de bolwerken zoals
in Dokkum en Sloten. 

Foto: Bleeker en Nauta -  Watersportkernen en ruimtelijke kwaliteit -
Atelier Fryslân

Passantenplekken direct aan bolwerken maken de historie beleefbaar
Foto: Hilde Kloosterziel





8.4 Borduur voort op de historie van de plek

Wat: Toevoegen gebruikswaarde aan historische locatie 
Waar: Sneek

Je kunt de verblijfskwaliteit en belevingswaarde
van een historische plek verhogen door gebruiks-
waarde toe te voegen. 
In Sneek zijn in de directe nabijheid van de wa-
tertoren, aanlegplaatsen en oplaadpunten voor
elektrische boten en sanitaire voorzieningen toe-
gevoegd.

Sanitaire voorzieningen en passantenplaatsen naast Watertoren versterken de verblijfskwaliteit en de belevingswaarde
van locatie - Foto: Sandra van Assen





9.1 Aandacht voor architectuur 

Wat: Landschappelijke inpassing schiphuizen
Waar: Harense Meer

Samenhangende vriendelijke 
architectuur van schiphuizen bij het 
Harense Meer voegt waarde toe aan
de aantrekkelijkheid van de oevers
van het Harense meer. Met een stevig
en helder welstand- en beeldkwali-
teitsbeleid en een helder monumen-
tenbeleid kan een gemeente meer
regie voeren op de bebouwing in het
buitengebied.

Samenhangende vriendelijke architectuur van schiphuizen bij Harense Meer. 
Foto: Sandra van Assen





9.2 Aandacht voor architectuur 

Wat: Passende moderne architectuur
Waar: Oudegaaster Brekken

Aandacht voor architectuur betekent niet altijd
dat de historische stijl gehandhaafd moet wor-
den. Er kan ook gekozen worden voor uitda-
gende moderne architectuur mits deze wel
aansluiting vindt bij de omgeving of de reeds
aanwezige architectuur.

Foto: Arthur Blonk/TWA Architecten 

Dat hedendaagse of vernieuwende architectuur
goed samengaat met ruimtelijke kwaliteit en
duurzaamheid is ook te zien in voorbeeld 19.2
Sinnehuskes IJlst. 





9.3 Aandacht voor architectuur 

Wat: Lieuwe Daam  één van de oudste parken met recreatiewoningen
Waar: Gaastmeer

Vakantiecomplex fraai ingepast aan
de rand van het meer bij Gaastmeer,
het betreft een ingetogen samenhan-
gend geheel.

Landschappelijke inpassing van vakantiecomplex
Foto: Bleeker en Nauta -  Watersportkernen en ruimtelijke kwaliteit - Atelier Fryslân





10.1 Kies voor stedenbouwkundige menging  

Wat: Combinatie werken, wonen, voorzieningen
Waar: Stavoren

Waterfronten zijn van oudsher plekken waar
functies (handel, voorzieningen, wonen en  wer-
ken) bij elkaar komen. In Stavoren draagt een
mix van activiteiten bij aan de dynamiek van het
waterfront: winkels, tanken, aanleggen en
wonen.

Mix van activiteiten aan waterfront - Foto: Sandra van Assen

Dat ruimtelijke kwaliteit niet perse duur hoeft te
zijn bewijst de nieuwbouw van de bescheiden en
vriendelijke huurwoningen, hiermee ontstaat een
aantrekkelijke kade. 





10.2 Kies voor stedenbouwkundige menging  

Wat: Functionele menging naast stedenbouwkundige menging 
Waar: Woudsend

De houtzaagmolen de Jager in Woudsend is een
interessant voorbeeld van functionele menging.
In de jaren 60 werd een watersportcentrum in de
houtzagersmolen gevestigd. De molen werd zo-
veel mogelijk in tact gehouden. En in 1982 werd
de molen weer in gebruik genomen. Vrijwillige
molenaars runnen de molen en op de zaterdagen

Functionele menging bij watersportfront - Foto: Hanneke Schmeink

is hij geopend voor bezoekers. Aan de voet van
de molen en in het voormalig molenhuis bevindt
zich nog steeds een zeilschool. De combinatie van
commerciële zeilschool en een door vrijwilligers
gerunde molen zorgt voor een gemêleerde be-
drijvigheid in het dorp.





11.1 Het contrast tussen binnen en buiten is een kwaliteit van 
de toegangspoort 

Wat: Sprekend contrast van binnen en buiten 
Waar: Hindeloopen

Behoud de onbebouwde dijk als scheiding van
het weidse stille water en achterliggende land
met activiteiten. 

Tevens is dit een fraai voorbeeld van een ver-
zorgd silhouet, bouwsteen 6.

Foto: Hanneke Schmeink





11.2 Het contrast tussen binnen en buiten is een kwaliteit van 
de toegangspoort 

Wat: Sluis als overstappunt van binnen- naar buitenwater
Waar: Harlingen

De sluis is een natuurlijke overgang
van het drukke bedrijvige binnenwa-
ter naar rust en weidsheid van het
buitenwater. Probeer bij ontwikkelin-
gen dit contrast vast te houden en te
versterken.

Sluis Harlingen overgangspunt binnen- naar buitenwater. 
Foto: Sandra van Assen





11.3 Het contrast tussen binnen en buiten is een kwaliteit van 
de toegangspoort 

Wat: Dijk als scherpe scheiding tussen binnen en buiten
Waar: Stavoren

Zorg voor behoud van het sterke 
contrast tussen de buitenzijde, het
open weidse water en de binnenzijde
met land en kleinschaligheid. De dijk
zorgt voor de scherpe scheiding en is
minder geschikt voor bijvoorbeeld
nieuwe attractiepunten.

De dijk bij Stavoren als scherpe scheiding tussen binnen en buiten
Foto: Sandra van Assen





12.1 Maak aantrekkelijke entrees en logische routes 

Wat: Aanlegmogelijkheid voor dagpassanten en duidelijke aanduiding voor passanten waar 
ze voor welke activiteit moeten zijn

Waar: Scharendijke  

Bij een kern die veel watersporters ontvangt, die
willen aanleggen voor dagelijkse boodschappen
of een kort bezoek, kan het zinvol zijn hiervoor
een specifieke aanleglocatie te reserveren. Een
gastvrije goed toegankelijke plek dicht bij de
voorzieningen. Het scheiden van dagpassanten

Duidelijke aanduiding voor dagpassanten waar ze kunnen afmeren 
Foto: Hanneke Schmeink

van passanten die voor een overnachting wil-
len afmeren komen voorkomt veel gemanoeu-
vreer en ergernis in de haven. Geef bij de
haveningang duidelijk zichtbaar aan waar
dagpassanten en waar watersporters voor de
nacht kunnen afmeren. 





12.2 Maak aantrekkelijke entrees en logische routes

Wat: Vriendelijke entree en duidelijke aanlegplaatsen
Waar: Prinsentuin Leeuwarden

Een aantrekkelijke logische route
voert door de stad langs de Prinsen-
tuin. Het is duidelijk dat hier in de
groene oase binnen het stedelijke
rumoer mag worden afgemeerd. Een
pontje tussen de Prinsentuin en de
Noordergracht verhoogt de 
attractiviteit.

Groene oase met aanlegmogelijkheid.- Foto: Waterrecreatie Advies





12.3 Maak aantrekkelijke entrees en logische routes

Wat: Multifunctioneel botenstation 
Waar: Terherne

Centraal in de kern van Terherne bevindt zich het
botenstation. Het botenstation is het vertrekpunt
voor alle rondvaarten door het Kameleondorp,
naar het avontureneiland en voor diverse andere
evenementen. Het gebouw ligt direct aan een
mooi aangelegde parkeerplaats en ook de water-
recreant kan afmeren in de buurt van het boten-
station. Bij het botenstation 

Centraal punt voor land- en waterrecreanten 
Foto: Bleeker en Nauta -  Watersportkernen en ruimtelijke kwaliteit - Atelier Fryslân

kunnen recreanten naast kaartjes voor rondvaar-
ten, ook voor toeristische informatie zoals fiets-
en wandelkaarten, souvenirs en snoep en ijs 
terecht. 

Voor zowel de land- als waterrecreant is het een
logische route naar het botenstation en heeft het
geheel een aantrekkelijke uitnodigende uitstra-
ling. 





13.1 Zorg voor een gastvrij onthaal en aantrekkelijk 
verblijfsklimaat voor toeristen en recreanten

Wat: Uitnodigende welkomst borden in plaats van verbodsborden 

Een gastvrij onthaal begint bij een
uitnodigend welkom aan de gast.
Laat verbodsborden zoveel mogelijk
achterwege. Vanuit landschappelijk
kwaliteit is het gewenst bordgebruik
in het algemeen te minimaliseren. 

Wolkom in plaats van verboden, verboden ....
Foto: Hanneke Schmeink, Waterrecreatie Advies en Sandra van Assen





13.2 Zorg voor een gastvrij onthaal en aantrekkelijk 
verblijfsklimaat voor toeristen en recreanten

Wat: Faciliteer watersporters met toegankelijke praktische (digitale) informatie
Waar: Waddeneilanden en friese meren gebied
Meer info: www.waddenhavens.nl en www.netzwerktoekomst.org 

Watersporters vinden het prettig
praktische informatie overzichtelijk
bij elkaar te hebben. Waar kan ik af-
meren, zijn er nog plaatsen beschik-
baar, waar is de supermarkt, waar
kan ik brandstof tanken of mijn 
vuilwater kwijt. 

Deze informatie kan via gedrukte
media verspreid worden maar een
sterk toenemend aantal waterspor-
ters beschikt over laptop of smart-
phone aan boord. Een up to date site
met praktische informatie over de
watersportkern heeft dan ook een
grote toegevoegde waarde.

In het Friese Merengebied wordt in
samenwerking met Groningen, Dren-
the en Duitse collega's in het project
Netzwerk Toekomst gewerkt aan een
Waterwegennavigator. Via de 
navigator zijn via telefoon of laptop
straks wetenswaardigheden over het
vaargebied of vaarbestemming op te
vragen. De waterwegennavigator
geeft straks niet alleen  nautische
informatie, maar ook toeristische en 
recreatieve informatie.





13.3 Zorg voor een gastvrij onthaal en aantrekkelijk 
verblijfsklimaat voor toeristen en recreanten

Wat: Overdekte picknickplek 
Waar: Langweer

In oude watersportkernen kom je vaak van leu-
genbankjes tegen op een centraal punt. Bij ver-
beteringen of uitbreidingen van een
watersportkern is het interessant zulke centrale
ontmoetingsplekken aan het water een nieuw

Overdekte picknickplek, ontmoetingsplaats voor passanten 
Foto: Bleeker en Nauta -  Watersportkernen en ruimtelijke kwaliteit - Atelier Fryslân

jasje te geven. In Langweer is een overdekte pick-
nickplek aan het water gerealiseerd. Deze pick-
nickplek draagt bij aan een gastvrij onthaal voor
de passanten van met name open boten die
Langweer bezoeken.





13.4 Zorg voor een gastvrij onthaal en aantrekkelijk 
verblijfsklimaat voor toeristen en recreanten

Wat: Vriendelijk havenkantoor en entree
Waar: Makkum

Gastvrij welkom bij Makkum. Niet 
alleen duidelijk gemaakt met 
bebording. Maar de entree in het
hele gebied straalt een gastvrijheid
en vriendelijkheid uit waardoor het
voor watersporters een 
aantrekkelijke afmeerplaats wordt.

Welkom in Makkum! Foto's: Waterrecreatie Advies





13.5 Zorg voor een gastvrij onthaal en aantrekkelijk 
verblijfsklimaat voor toeristen en recreanten

Wat: Goede verzorgde voorzieningen en passantenplaatsen op loopafstand van het centrum 

Waar: Joure

Een aantrekkelijk verblijfsklimaat
voor watersporters betekent onder
andere: verzorgde en schone sani-
taire voorzieningen, goed toeganke-
lijke stroom- en watertappunten en
een inzamelpunt voor huishoudelijk
afval. Informeer watersporters ook
waar de voorzieningen zijn zoals 
gasverkoop, fietsenverhuur etc. Voor
waterrecreanten is het aantrekkelijk
als er een grasveldje naast de afmeer-
plek ligt. Naast een uitnodigende
sfeer biedt dit ook speelruimte voor
kleine kinderen en een plek om 
prettig te vertoeven buiten de eigen
boot.

Passantenplekken op loopafstand
van het centrum zijn essentieel. Bij de
plaatselijke horeca en de midden-
stand besteden de recreanten hun
geld. Extra aanlegpunten praktisch in
het centrum, zoals de sloepenhaven
in Joure, maakt het eenvoudig en
aantrekkelijk voor watersporters om
een bezoek aan de kern te brengen.

Overzicht voorzieningen Joure en jachthaven Joure 
Beeld: Waterrecreatie Advies, foto's Hanneke Schmeink





14.1 Zorg voor een netwerk van wandel- en fietspaden

Wat: Wandel-en fietsverbinding door Skarsterlân 
Waar: Pont Noorder Ouderweg bij Broek (Skarsterlân)
Meer info: Informatie over pontverbindingen in Skarsterlân: www.skarsterlan.nl 

Skarsterlân is een waterrijke gemeente. Voor fiet-
sers en wandelaars is daarom een aantal pontjes
in de vaart. Het is een aanbeveling deze wandel-
en fietsvoorzieningen te koppelen aan water-
sportkernen of havens. Zo is bij Broek het pontje
bij Rufus, een watersportcentrum met passanten-

Fietspont Noorder Ouderweg - Foto Hanneke Schmeink

haven, camping en groepsaccommodatie. Het
pontje is onderdeel van het fietspadenplan en zo
zijn er direct vanaf de ligplaats diverse fietsrond-
jes te maken. Tevens is door het plaatsen van een
pontje bij een bestaande activiteit het beheer en
de bediening eenvoudiger te realiseren.





14.2 Zorg voor een netwerk van wandel- en fietspaden

Wat: Realiseer een TOP (toeristisch overstap punt) bij aanlegplaatsen

Waar: Blauwe top Hemrik en Sellingen

Een TOP is een toeristisch overstap punt. Een TOP
is een goed bereikbare locatie waar toeristen hun
auto kunnen achterlaten, informatie krijgen over
de mogelijkheden in de regio en vervolgens zelf
te voet of per fiets het gebied kunnen verkennen
door het volgen van routes. Bij een TOP starten
tenminste 3 bewegwijzerde fiets- of wandelrou-
tes. Bij de TOP staat ook een infopaneel met de 
routes. Soms is er ook een horeca gelegenheid bij
de TOP.

Toeristisch overstappunt met aanlegplaats voor waterrecreanten
Foto: Hanneke Schmeink

Er zijn ook special ‘blauwe’ TOP’s. Hier kan de
boot achtergelaten worden om te gaan wande-
len en fietsen of is er de mogelijkheid om in een
kano te stappen. Bij Hemrik is een blauwe TOP
langs de Turfroute geplaatst. Ook in Oost Gronin-
gen zijn 4 speciale blauwe TOP’s gerealiseerd.
Deze TOP’s zijn voor de waterrecreanten om deze
te stimuleren wat langer af te meren en het ach-
terliggende gebied te ontdekken. 





14.3 Zorg voor een netwerk van wandel- en fietspaden

Wat: Leid fietsknooppunten en routes langs aanlegplaatsen 

Veel watersporters nemen fietsen
mee aan boord. Leid routes en
knooppuntensystemen langs havens
en aanlegplaatsen.

Fietsroutes langs aanlegplaatsen
Foto: Hanneke Schmeink





14.4 Zorg voor een netwerk van wandel- en fietspaden

Wat: Houd bij nieuwe recreatievormen ook rekening met gebruik vanuit de watersportkern

Skeeleren, kitesurfen, surfen op de weg.... Er zul-
len in de toekomst nieuwe vormen van (routege-
bonden) recreatie ontstaan. Houd bij nieuwe
ontwikkelingen en de aanleg van voorzieningen

Foto: Sandra van Assen

er rekening mee dat watersporters vanaf hun
aanlegplaats direct aansluiting vinden op de 
routes en voorzieningen.





15.1 Houd oevers openbaar

Wat: Openbare goed toegankelijke oever voor water en landrecreanten
Waar: Sloten

Nabij de watersportkern Sloten is een
goed toegankelijke kade. Waterspor-
ters hier afmeren als ze de kern 
willen bezoeken. De route naar de
kern is ook gemarkeerd. Landrecre-
anten kunnen vrij langs de oever
wandelen en fietsen. De oever is ook
onderdeel van het fietsroutenetwerk
Sûdwest Fryslân. 

Oever met aanlegmogelijkheid en openbaar fietspad op loopafstand
van de de kern - Foto's: Hanneke Schmeink





15.2 Houd oevers openbaar

Wat: Openbare oever met stedelijke functies
Waar: Alphen aan den Rijn

Door Alphen aan den Rijn loopt de
Oude Rijn, een druk bevaren vaarwa-
ter. Het vaarwater is onderdeel van
de staande mastroute van Vlissingen
naar Delfzijl. 

Midden in Alphen is naast de Oude
Rijn een groot openbaar toegankelijk
plein aangelegd met daaraan gele-
gen een theater gebouw. Het plein
leent zich voor evenementen en bui-
tenvoorstellingen, maar ook zonder
georganiseerde activiteit is het een
levendig waterfront.

Openbare aanlegplaatsen bij plein - Foto's Hanneke Schmeink





15.3 Houd oevers openbaar

Wat: Levendige openbare oevers
Waar: Scheveningen

Houd oevers openbaar en levendig. Combineer
de kades waar aangemeerd kan worden met een
wandelkade met terrasjes en biedt mensen de
mogelijkheid langs de oevers te flaneren, skeel-
eren etc. Vanaf het land het water kunnen bele-
ven en bootjes kunnen bekijken geeft een gebied
sfeer en bezieling. 

Sfeer en dynamiek bij oever in Scheveningen - Foto: Hanneke Schmeink





15.4 Houd oevers openbaar

Wat: Wandelpromenade langs waterfront 
Waar: Grou

Vooral in kernen moeten de kades openbaar zijn
en uitnodigend om aan te leggen. Voor bewo-
ners en bezoekers is het extra aantrekkelijk als je
langs het water kunt blijven lopen. In Grou zijn
extra steigers neergelegd zodat een lange wan-
delpromenade is gerealiseerd langs het gehele
waterfront. 

Wandelsteiger langs oever en passantenhaven - Foto: Waterrecreatie Advies





16.1 Water en groen

Wat: Overtuinen 
Waar: IJlst

IJlst staat bekend om haar overtuinen. Tuinen die
door een weg of water van de woning wordt ge-
scheiden. Vroeger werden ze gebruikt voor de
bleek, een grasveldje geschikt om het linnen te
bleken. De overtuinen raakten eind vorige eeuw
in verval.  De gemeente heeft in samenwerking

Groene overtuinen geven sfeer aan waterfront - Foto: Hanneke Schmeink

met de bewoners de overtuinen in ere hersteld. Nu
zijn de leilindes met grasveldjes en haagjes het pa-
radepaardje van IJlst.
Voor de passerende watersporter levert het een
sfeervol beeld met een verhaal op.





16.2 Combineer water met groen 

Wat: Masterplan Pekelharinghaven 
Waar: Medemblik

Een robuuste groenstructuur draagt
bij aan de totale sfeer van een haven-
kom. Bovenstaande beelden van de
bestaande en gewenste situatie in de
Pekelharinghaven in Medemblik
geeft aan dat met relatief simpele in-
grepen een volledig andere sfeer en
beeldkwaliteit te bereiken is. Door de
aanleg van een steiger verhoog je de
gebruikskwaliteit van de haven.

Transformatie van stenige autokade naar aantrekkelijke groene 

wandelkade Beeld en Planvorming Pekelharinghaven Medemblik:

Sandra van Assen/Sterke Stedenbouw , Erik Overdiep/HOLAndschaps-

ontwerp en Waterrecreatie Advies (foto Google Streetview)





16.3 Combineer water met groen 

Wat: Leilindes passend bij historie en omgeving
Waar: Balk

Groen passend bij de omgeving en historie zorgt
voor sfeer en beleving en daarmee de aantrekke-
lijkheid van een gebied. Reserveer bij ontwikke-
lingsplannen ruimte voor de beplanting.

Beplanting zorgt voor sfeer en beleving bij waterfront
Foto: Bleeker en Nauta -  Watersportkernen en ruimtelijke kwaliteit - Atelier Fryslân





16.4 Combineer water met groen 

Wat: Breng beplanting aan bij waterfront
Waar: Oudega

Groen versterkt de sfeer in een watersportkern.
Het hoeft bij groen niet altijd te gaan om (grote)
bomen. Ook een haag zoals in Oudega draagt bij
de havenkom bij aan sfeer en is een natuurlijke
zoneringsvorm.

Dubbel pad met haag in de havenkom van Oudega - Foto: Sandra van Assen





17.1 Versterk lokale biodiversiteit 

Wat: Natuurvriendelijke oevers met aanlegmogelijkheden

Waar: Oudega

Bij het realiseren van aanlegmogelijk-
heden wordt snel gedacht aan een
rechte damwand. Vaak zijn natuur-
vriendelijke oevers een goed en
sfeervol alternatief.

Zeker als een haven of vaart vol-
doende ruimte heeft voor een aflo-
pend talud is dit goed te combineren
met verschillende afmeermogelijkhe-
den met steigers voor de oever. Ook
biedt het soms meerwaarde te kiezen
voor één wal met walbeschoeiing
voor afmeren en aan de andere zijde
een natuurlijke oever. Deze natuur-
lijke zonering maakt voor de water-
sporters meteen duidelijk waar het
gewenst is af te meren en waar niet.

Natuurvriendelijke oever met steigers

Natuurvriendelijke oever in combinatie rechte oever voor afmeren
Foto's Hanneke Schmeink





17.2 Versterk lokale biodiversiteit 

Wat: Natuurvriendelijke oevers in bebouwde omgeving 
Waar: Bolsward en de Kaai

Natuurvriendelijke oevers bieden een
toegevoegde waarde ook in de be-
bouwde omgeving. De groene oever
draagt bij aan de sfeer en beleving
van een gebied en natuurlijk draagt
het bij aan de flora en fauna. 

Naast het aanbrengen van natuur-
vriendelijke oevers is het ook interes-
sant om te kijken naar
natuurvriendelijke vormen van be-
heer en onderhoud. Soms kunnen
schapen een bijdrage leveren zoals in
Bolsward. Maar ook een aangepast
maairegime waarbij bijvoorbeeld ge-
faseerd gemaaid wordt, zodat er al-
tijd stukken met voldoende vegetatie
blijven staan die als uitwijkplaats
kunnen dienen voor dieren.

De kaai - Foto: Arjen de Haan

Bolsward - Foto: Sandra van Assen





17.3 Versterk lokale biodiversiteit 

Wat: Natuurvriendelijke oevers 
Meer info: www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

Bij het aanleggen of herinrichten van
oevers zijn natuurvriendelijke oevers
vaak goede duurzame alternatieven
voor bijvoorbeeld damwanden. 

Bij de aanleg van natuurvriendelijke
oevers wordt de overgang van water
naar land juist geleidelijk gemaakt.
Daartoe zijn dijktaluds en kanaaloe-
vers minder steil gemaakt of zijn on-
diepe oeverzones aangelegd achter
de beschoeiing. Natuurvriendelijke
oevers bieden een geschikt leefmilieu
voor veel planten, insecten, vissen,
amfibieën, vogels en zoogdieren.
Ook zorgen ze ervoor dat dieren,
vooral zoogdieren, makkelijker het
water kunnen verlaten waardoor ze
minder vaak verdrinken. (Bron:
www.compendiumvoordeleefomge-
ving.nl) Naast gunstig voor fauna
hebben natuurvriendelijke oevers
ook een esthetische waarde met
veelal meer bloeiende planten en
een grotere variatie.

Op de foto wordt bij de Pasfearbrêge
is een plasdrass zone aangelegd tus-
sen vaarwater en oever. Daarbij
wordt extra riet aangeplant. Om dit
riet goed te laten aanslaan worden
enige stortstenen aangebracht als
golfwering. Mooie rietkragen zijn
zeer waardevol voor vleermuizen en
ander fauna. Bij de Boazumerfeart is
een eco-oever aangelegd. In plaats
van stortsteen zijn daar lange bun-
dels wilgentenen tussen paaltjes van
ongeveer 1 meter als golfwering ge-
bruikt.

Eco-oever Boazumerfeart - Foto Kick Dull

Rietaanplant bij de Pasfearbrêge in de oever van de Loaiingeaster
Feart - Foto Bonne Bruinsma





17.4 Versterk lokale biodiversiteit 

Wat: Kleine aanpassingen ter bevordering biodiversiteit
Meer info: www.vleermuizenindestad.nl

Om de lokale biodiversiteit te vergro-
ten moet flora en fauna zoveel mo-
gelijk worden ontzien en indien
mogelijk zelfs versterkt worden. Het
kan dan ook gaan om relatief een-
voudige aanpassingen zoals het af-
zien van veel brugverlichting ten
gunste van vleermuizen of het aan-
leggen van uittreedplaatsen voor die-
ren in de oever. Ook nestkasten of
een oeverzwaluwwand dragen bij
aan het versterken van de biodiversi-
teit. Voor vleermuizen is het goed in
de planfase al rekening te houden
met vliegroutes. Doordat vleermui-
zen zich vaak verplaatsen door of
langs opgaande begroeiing zijn ze
relatief makkelijk te sturen in het
landschap en zijn maatregelen bij
wegen daardoor ook meestal wel
mogelijk. (Bron en meer informatie:
www.vleermuizenindestad.nl)

Vaak dragen eenvoudige toepassin-
gen zoals bijvoorbeeld een plankje
voor zwaluwen in de toiletruimte bij
aan het besef en gevoel voor natuur-
waarde en biodiversiteit bij bezoe-
kers.

Naast voorzieningen om biodiversi-
teit te bevorderen is het ook een
meerwaarde voorzieningen aan te
brengen om flora en fauna te ontlas-
ten. In het Prinses Margriet kanaal
zijn visplekken gerealiseerd. Hiermee
faciliteer je niet alleen vissers maar
voorkom je ook dat ieder zijn eigen
plekje in de oever gaat maken.  

Zwaluwwand Joure - Foto: Hanneke Schmeink

Nestkasten Hindeloopen - Foto: Hanneke Schmeink
Stortsteen vissteiger Prinses Margriet Kanaal  - Foto: Sportvisserij 
Fryslân

Foto Galema-Advies





18.1 Stimuleer productie en gebruik duurzame energie 

Wat: Kleine windturbines voor energie voor verlichting steiger
Waar: Vlieland

In de waddenhaven Vlieland zijn op de steigers
meerdere kleine windturbines geplaatst. 
De windturbine draait geruisloos waardoor de
havenbezoekers geen last hebben van geluids-
overlast.

De windturbine zoals te zien op de foto’s is ge-
koppeld aan het net. De jaarlijkse productie is
meer dan 700 kWh. Het is ook mogelijk de tur-
bine op accu's aan te sluiten en er is ook een gro-
tere uitvoering.

Windturbine voor steigerverlichting - Foto's Hanneke Schmeink

Kleine windmolens zijn vanwege de hoge aan-
schafkosten eigenlijk alleen rendabel als ze op
plaatsen worden geïnstalleerd met veel wind.
Wel gaan de ontwikkelingen met kleine windtur-
bines erg hard waardoor het rendement stijgt en
kosten dalen. Op plaatsen waar het wenselijk is
decentraal energie op te wekken en in gebieden
waar grote molens niet landschappelijk inpasbaar
zijn, zijn kleine windmolens een interessant alter-
natief.





18.2 Stimuleer productie en gebruik duurzame energie 

Wat: Zonne energie: zonnepanelen en zonneboiler 
Waar: Sanitaire voorzieningen in jachthavens 
Meer info: www.landvanenergie.nl 

Zonne-energie is energie die wordt op-
gewekt uit zonnestraling. Dit gaat via
zonnepanelen en zonnecollectoren. 
De termen zonnepaneel en zonnecol-
lectoren worden vaak door elkaar ge-
bruikt maar het gaat eigenlijk om twee
verschillen systemen die de kracht van
de zon benutten. 
- Bij een zonnepaneel wordt door foto-
voltaïsche cellen (ook wel PV cellen ge-
noemd) het licht van de zon omgezet
in elektriciteit. 
- Bij een zonnecollector vaak een zon-
neboiler wordt de straling van de zon
omgezet in warmte, vaak door middel
van panelen met vloeistof die de
warmte opvangen. 

Beide systemen zijn goed toepasbaar
in jachthavens. Vaak worden zonneboi-
ler geplaatst voor douchewater en
wastafels. Ook op een minder zonnige
dag leveren zonneboilers vaak vol-
doende warm water. De ontwikkeling
van zonnepanelen gaat op dit moment
erg hard. Zowel de technologische ont-
wikkeling om het rendement van de
panelen te verbeteren. Maar ook ont-
wikkelingen om de kosten van panelen
te reduceren. Op sommige plaatsen
wordt collectief panelen ingekocht
waarmee dusdanige kortingen worden
bedongen dat zonnepanelen ook zon-
der subsidies rendabel zijn.

Naast aangeven dat de haven gebruikt
maakt van zonne-energie is het ook
heel inspirerend om nadere informatie
aan gasten van een haven te geven.

Zonnecollectoren op havenkantoor met sanitaire voorziening Marina
den Oever - Foto: Waterrecreatie Advies

Infopaneel in waddenhaven Texel 
Foto: Hanneke Schmeink 

Dit kan eenvoudig via een infopaneel zoals in waddenha-
ven Texel waar gasten kunnen zien hoe het systeem werkt
en wat op dat moment het rendement van de panelen en
de boiler is. Naast de zonne-energie die zelf wordt opge-
wekt wordt de overige energiebehoefte van de waddenha-
ven Texel afgenomen van TexelEnergie. Dit is een
kleinschalig energiebedrijf dat duurzame stroom en duur-
zaam gas levert aan particulieren en bedrijven op Texel. 





18.3 Stimuleer productie en gebruik duurzame energie 

Wat: Stimlueer en faciliteer elektrisch varen
Waar: Provincie Fryslân
Meer info: www.fryslan.nl en www.seff.nu en www.friesemeren.nl

De provincie Fryslân is de proeftuin
voor Elektrisch varen. Elektrisch varen
is stil en schoon. Het bevorderen van
elektrisch varen levert een bijdrage
aan een duurzame omgeving en biedt
nieuwe werkgelegenheid in de water-
sport en het toerisme. Daarom stimu-
leert de provincie samen met de Friese
bedrijven en de Stifting Elektrysk Farre
Fryslân en de onderwijsinstellingen het
elektrisch varen. 

In 2009 werd gestart met een subsidie-
regeling voor elektrificering van de
verhuurvloot en een regeling voor wa-
tersporters die een elektrische aandrij-
ving in een nieuwe boot wilden
installeren of de verbrandingsmotor in
bestaande boot wilden laten vervan-
gen door een elektrische aandrijving.
De regeling was een efficiënte manier
om de toename van elektrische boten
op de Friese wateren te stimuleren.
Maar daarnaast droeg de regeling ook
bij aan de ontwikkeling van kennis en
ervaring met het inbouwen van elektri-
sche motoren. In 2011 is wederom een
subsidie beschikbaar voor het elektrifi-
ceren van verhuurkruisers.

Voor het stimuleren van elektrisch
varen is ook een provincie dekkend
laadpunten systeem van groot belang.
Zodat watersporters 's nachts laden en
overdag kunnen varen. 

Elektrisch laadpunt met krachtstroom voor grotere schepen in Sneek 
Foto: Hanneke Schmeink

De eerste oplaadpunten zijn er al, zowel voor kleinere als
grotere boten. Natuurlijk met groene stroom. De komende
jaren streeft de provincie een netwerk van minimaal 200
oplaadpunten in Fryslân. In 2011 stelt de provincie subsidie
beschikbaar voor elektrische oplaadpunten. Dit kan een op-
laadpaal zijn of een kast met aansluitmogelijkheden (220V
of 400V) voor meerdere boten. Gemeenten en jachthavens
kunnen subsidie aanvragen. 

Naast een goede infrastructuur kunnen elektric only routes
bijdragen aan het elektrisch varen: vaarroutes die alleen
toegankelijk zijn voor elektrische boten. Dit is in omrin-
gende en eigen land(-en) al vaker met succes toegepast om
traditionele verbrandingsmotoren te weren. In de Nieuw-
koopse plassen droeg het openstellen van een vaarverbin-
ding exclusief voor elektrische schepen ertoe bij dat het
aantal elektrische boten in het gebied sterk toenam. Kijk bij
een watersportkern naar mogelijkheden voor laadpunten
en routes.





18.4 Stimuleer productie en gebruik duurzame energie 

Wat: Benutten restwarmte
Waar: Zwembad en fabriek Domo in Beilen
Meer info: www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/restwarmte

De overtollige warmte op de ene loca-
tie benutten voor verwarming van een
andere locatie: benutten van rest-
warmte is een praktische toepassing
waar niet vaak aan wordt gedacht. Ter-
wijl er diverse toepassingen zijn als cre-
atief gekeken wordt naar een gebied
en de spelers. 

Het zwembad en de school in Beilen
worden bijvoorbeeld volledig ver-
warmd met restwarmte van de DOMO
melkpoederfabriek. Naast energiebe-
sparing geeft het project ook een be-
sparing op het waterverbruik van het
bad.
Het zwembad is een fors zwembad
met drie binnen baden en twee bui-
tenbaden. Desondanks is alleen een
kleine gasketel geïnstalleerd voor na-
verwarming van het douchewater. De
verwarming van de baden, de ventila-
tielucht, de gebouwen en de voorver-
warming van het douchewater wordt
volledig verzorgd met warm conden-
saat van de nabijgelegen melkpoeder-
fabriek. Dit condensaat gaat met een
temperatuur van 70 ºC naar het zwem-
bad toe en komt vervolgens met een
voor de fabriek bruikbare temperatuur
van 28 ºC weer terug.

Beeld: Agentschap NL

Opmerkelijk is, dat een deel van het condensaat niet terug
gaat, maar door het zwembad gebruikt wordt als schoon
water voor de baden. 
Het gebruik van restwarmte uit de industrie in een zwem-
badcomplex en/of school levert een aanzienlijke besparing
op aardgasverbruik op. Daarnaast levert het gebruik van
het condensaat ook een besparing op ten aanzien van de
winning van drinkwater uit de bodem. (Bron: www.agent-
schapnl.nl)

Een dergelijke toepassing is ook goed mogelijk bij het ver-
warmen van sanitaire voorzieningen in jachthavens of ha-
venkantoren. Het biedt kansen om bij een Masterplan goed
in kaart te brengen welke spelers zich bevinden in een ge-
bied en inventief te kijken naar mogelijke allianties.





18.5 Stimuleer productie en gebruik duurzame energie 

Wat: Landschapsherstel in combinatie met energieopwekking 
Waar: Biomassa installatie in Beetsterzwaag
Meer info: www.netwerkplatteland.nl

In Beetsterzwaag staat een biomassa
installatie die 'draait' op houtsnippers
uit de directe omgeving. Een stichting
exploiteert de installatie.

Een agrarische natuurvereniging on-
derhoud op contractbasis houtwallen
en houtsingels. Het vrijkomende hout
wordt versnipperd en aangeleverd bij
de biomassa-installatie. Daar worden
de snippers verbrand en met de vrijko-
mende warmte worden de gebouwen
van Revalidatie Friesland en school
Lyndensteyn in Beetsterzwaag volledig
verwarmd. Hier wordt duurzame ener-
gie geproduceerd uit het snoeihout
van de houtwallen en houtsingels uit
de directe omgeving. Naast een forse
besparing op het aardgasverbruik
wordt ook een forse besparing gereali-
seerd op de CO2-uitstoot (circa 640 ton
per jaar). Voor de geleverde warmte
wordt een marktconforme vergoeding
betaald aan de stichting (referentie
zijn de geldende energieprijzen). Met
de energie opbrengst van het snoei-
hout kan daarmee voor een belangrijk
deel het onderhoud van de houtwallen
en houtsingels worden betaald.

Hiermee wordt een dubbel doel be-
reikt. De landschapselementen worden
beheert en onderhouden en er wordt
duurzame energie geproduceerd. De
betreffende landbouwers, de agrari-
sche natuurvereniging en Revalidatie
Fryslân hebben er allen voordeel bij.  

De Biomassa Installatie in Beetsterzwaag - Foto: Klaas Talma

Een toepassing als in Beetsterzwaag is wellicht ook moge-
lijk bij een watersportkern. Hierbij moet wel gerealiseerd
worden dat het moet gaan om een langdurig te verwarmen
object. Bij watersport gaat het om seizoensgebonden ver-
blijfsaccommodaties (piekbelasting). Voor het optimale ge-
bruik van een biomassa installatie zal een combinatie
gezocht moeten worden met een andere afnemer die de
dalperioden benut.  





19.1 Beperk het gebruik van energie

Wat: Beperk electrificering bijvoorbeeld door handmatige bediening kleine bruggen
Waar: Kalenberg

Vaak wordt geïnvesteerd in duurzame
energiebronnen. Een goede stap in het
terugdringen van het gebruik van fos-
siele brandstoffen. 

De meeste winst zit toch vooral ook in
een stap ervoor: het terugdringen van
onnodig energieverbruik. Dit kan door
bijvoorbeeld goede isolatie, LED ver-
lichting of bij het positioneren van ge-
bouwen rekening te houden met de
zoninval. Vaak schuilt er echter veel
winst in hele simpele creatieve oplos-
singen. Plaats bijvoorbeeld een terras
op het zuidwesten; een terrasverwar-
mer is dan minder snel nodig. Ook is er
winst te halen door functies en proces-
sen niet automatisch te elektrificeren.
Zo is het bijvoorbeeld in minder druk
bevaren vaarwater niet altijd noodza-
kelijk om bruggen elektrisch aan te
drijven. In Kalenberg bij de Wieden,
Terkaple en de fietsbrug bij Drieweg-
sluis zijn enkele kleine bruggen nog
met de hand te bedienen door de pas-
serende watersporters. Naast energie-
winst draagt het handmatig openen
van de brug ook bij aan de belevings-
waarde voor vaar- en landrecreanten.

Met de hand openen van brug bespaart niet alleen
energie maar is ook een attractie op zich
Foto's: Hanneke Schmeink





19.2 Beperk het gebruik van energie

Wat: Herbestemming en renovatie voormalige werf in centrum IJlst

Waar: IJlst 

In IJlst is een voormalige scheepswerf volledig 
gerenoveerd. Het complex herbergt nu een 
schepenhal, appartementen en flex- en vergader-
plekken. 
De appartementen worden ook wel sinnehuskes
genoemd vanwege de hoge mate van energie au-
tonomiteit. Mede doordat bij de bouw rekening
is gehouden met energiebesparing door forse iso-
latie en slimme ventilatie.
Aan de steiger bij het sinnehuske ligt een elek-
trisch aangedreven schouwtje. Voor de accommo-

Sinnehuskes in IJlst - Foto: Hanneke Schmeink

datie en de bootjes is zon de belangrijkste ener-
giebron aangevuld met een aardwarmtepomp.
Bij de bouw zijn verantwoorde houtsoorten 
gebruikt.
De materiaal keuze zorgt er onder andere voor,
dat de voormalige werf ondanks de herkenbare
opvallende contouren past in de omgeving van
de watersportkern. Daarmee is het een mooi
voorbeeld van samengaan van ruimtelijke kwali-
teit en duurzaamheid.





19.3 Beperk het gebruik van energie

Wat: Duurzaam verlichten openbare ruimte
Waar: Oudehaske

Meer info: www.agentschapnl.nl bij openbare-verlichting, het verlichtingsplan 
gemeente Leeuwarden: www.leeuwarden.nl en ontwerpwedstrijd Heerenveen: 
www.lightchallenge.nl

Energie besparen op verlichting gaat verder dan
alleen de spaarlamp vervangen door een LED
lamp. Dit geldt zeker voor openbare verlichting.
Maatschappelijke en technische ontwikkelingen
maken dat bij nieuwe situaties kritisch gekeken
moet worden of er (kunst) licht moet komen en
hoe licht of donker het moet zijn. Openbare ver-
lichting moet naast sfeervol, veilig en betaalbaar
ook duurzaam en milieuvriendelijk zijn. Ook bij
de ontwikkeling van een Masterplan is het van
belang stil te staan bij de openbare verlichting in
het plangebied.
Veel openbare verlichting is gemeentegrens over-
schrijdend. Daarom is in 2010 op initiatief van de

Mesopische verlichting bij fietspad - Foto: Hanneke Schmeink

St. OV Fryslân samen met 17 andere Friese ge-
meenten een duurzaam en energiebesparend be-
leidsplan opgesteld, dat verder op lokaal niveau
kan worden uitgewerkt. De provincie zelf zorgt
voor de verlichting van de provinciale wegen.
Daar wordt ook kritisch gekeken of deze wel ver-
lichting nodig hebben en of er alternatieven zijn. 
Veel gemeenten zijn inmiddels aan de slag met
nieuwe plannen voor de openbare verlichting. Zo
heeft de gemeente Leeuwarden in april 2011 een
concept beleidsplan gemaakt om haar openbare
verlichting aan te passen. Ambitie hierbij is: don-
ker tenzij en licht op maat.



Voorgestelde maatregelen zijn o.a.: 
- Geen licht plaatsen waar het niet nodig

is; 
- Lichtmasten verwijderen waar het kan;
- Het licht uitzetten waar en wanneer het

nog niet nodig is, bijvoorbeeld bij nog
niet in gebruik genomen industriegebie-
den; 

- Het toepassen van wit licht; 
- Het toepassen van reflectie, indien dit

mogelijk is als alternatief voor open-
bare verlichting; 

- Het dimmen van licht waar en wanneer
dat kan;

- Het inbouwen van statische dimsyste-
men voor OVL bij grotere vermogens
(>32 Watt), bij geplaatste armaturen
jonger dan 10 jaar;

- Het toepassen van dimsystemen voor
nieuwe lichtmasten;

- Het toepassen van lange levensduur
lampen (zoals bijvoorbeeld led en Aura-
light);

Bron: Concept-Beleidsplan “Het Donker
Belicht”

Gemeente Heerenveen schreef een ontwerp-
wedstrijd uit waarbij studenten teams een
nieuw verlichtingsconcept mochten beden-
ken voor een woonstraat; De Light Chal-
lenge.
Het nieuwe lichtconcept moest:
- energieneutraal maar het liefst energie-

positief zijn;
- de ‘woonkwaliteit’ (leefbaarheid) in de

straat verbeteren;
- de verkeersveiligheid garanderen;
- het veiligheidsgevoel in de woonstraat

optimaliseren;
- vervaardigd zijn van duurzame 

materialen, waarbij het Cradle to Cradle
principe een pré 

- economisch en prijstechnisch haalbaar
voor toepassing op grote schaal. 

Najaar 2011 worden de prototypen van het
nieuwe verlichtingsconcept daadwerkelijk
gepresenteerd in de Valeriaan in Heeren-
veen.

Ook andere gemeenten zijn al concreet aan
de slag met nieuwe verlichting. Zo heeft ge-
meente Harlingen al de verlichting in de
Noorderhaven vervangen door LED verlich-
ting en gaat deze in de nachtelijke uren op
50% draaien. De gemeente Skarsterlân heeft
recent bij een herinrichting moderne LED-
verlichting toegepast die energiezuinig is en
groen licht geven. Dit noemt met ook wel
oriënterende verlichting waarbij met weinig
licht veel zicht gecreëerd wordt. Groen licht
wordt goed verdragen door mens en dier,
vooral vleermuizen. Er is onderzoek gedaan
naar de praktische bruikbaarheid van be-
paalde kleurenspectra in openbare verlich-
ting, zogenoemde mesopische lichtniveaus.
Meer info hierover via www.agentschapnl.nl
(zoek via mesopisch zien) Bij de Haak om
Leeuwarden, zal een proef met mesopisch
zien en openbare verlichting plaats vinden. 



20.1 Voorkom schade aan het leefmilieu

Wat: Cradle to cradle toepassing bij onmoetingsgebouw 
Waar: Natuurkampeerterrein Nieuw Soerel Nunspeet
Meer info: www.cradletocradle.nl

De Cradle to cradle (C2C) filosofie gaat uit van
het principe afval is voedsel. Alle materialen die
worden gebruikt zouden na hun leven weer zon-
der kwaliteitsverlies moeten worden hergebruikt
in een ander product. Dan ontstaan er feitelijk
twee kringlopen. Een biologische kringloop voor
organische grondstoffen zoals hout of katoen.
Deze grondstoffen kunnen worden gecompos-
teerd en zijn zo weer voedsel voor nieuwe orga-
nische grondstoffen. En een technische
kringloop, dit zijn de niet organische 

Houten ontmoetingsgebouw - Foto: Hanneke Schmeink

grondstoffen zoals metaal en kunststof. Deze
worden uit elkaar gehaald en onderdelen her-
gebruikt of zo ontleed dat ze weer als basis-
grondstof kunnen dienen.

Veel partijen zowel overheid als markt streven
C2C na in hun projecten of producten. Naden-
ken over mogelijkheden voor C2C helpt ook
nadenken over materiaalgebruik in het alge-
meen. Is het materiaalgebruik te reduceren en
bij gebruik van materialen kan het product



aan het eind van zijn toepassing in de bio-
logische kringloop of technische kringloop
opgenomen worden. Streven naar C2C 
toepassingen levert soms hele eenvoudige
maar leuke en doeltreffende oplossingen. 
Zo is bij het vervaardigen van een ontmoe-
tingsgebouw op een natuurkampeerterrein
gebruik gemaakt van hout afkomstig uit
de directe omgeving.

Dit voorbeeld geeft ook aan dat C2C lang
niet altijd ingewikkeld is en vaak op veel
plaatsen toe te passen is. 



20.2 Voorkom schade aan het leefmilieu

Wat: Gebruik natuurlijke materialen in gebouwen
Waar: Wolfheze en Nunspeet

Gebruik bij gebouwen zo veel mogelijk
natuurlijke materialen die passen bij
de omgeving. 

Zo is bij de sanitaire voorziening van
Camping Lindehof bij Wolfheze ge-
bruik gemaakt van een hout stapel
bouwhuisje met een grasdak. Naast
grasdak zijn er nog vele varianten in
groene dakbedekking zoals kruiden,
struiken, mossen en vetplanten. Zelfs
bomen zijn mogelijk. In het dak zijn so-
latubes geplaatst voor het benutten
van daglicht. via een kleine lichtkoepel
wordt daglicht opgevangen dat via
een reflecterende spiegelbuis geleidt
wordt naar de ruimte waar licht is ge-
wenst. De solatubes zijn aangevuld
met ledverlichting. Daarnaast heeft het
gebouw vloerverwarming en is het
voorzien van een zonneboiler voor
warm water.

Ook bij de sanitaire voorziening van
natuurkampeerterrein Nieuw Soerel is
gebruik gemaakt van natuurlijke mate-
rialen die passen bij de bosrijke omge-
ving. Hout is het basismateriaal zowel
binnen als buiten en op het dak zijn
zonnecollectoren geplaatst voor de
warmwater voorziening.

Foto: Galema-Advies

Foto: Hanneke Schmeink





20.3 Voorkom schade aan het leefmilieu

Wat: Gebruik gerecycled kunststof bij bijvoorbeeld steigers en damwanden
Waar: Recreatieschap de Marrekrite
Meer info: www.marrekrite.nl, www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/lca/ en www.duurzamewaterbouw.nl

Een goede afweging voor de meest
duurzame materiaalkeuze is te maken
met een Life Cycle Analyse (LCA). Een
analyse van de duurzaamheidprestaties
over de volledige levenscyclus van een
product. Nog niet alle leveranciers kun-
nen LCA’s verstrekken van hun produc-
ten. Waardoor niet altijd met 100%
zekerheid gesteld kan worden dat 
gerecycled kunststof het duurzaamste
alternatief is. Sommige leveranciers ga-
randeren echter wel dat de gerecy-
clede kunststof aan het eind van de
levensduur wederom te recyclen is en
dat de kunststof geen giftige stoffen
naar de omgeving afscheiden. Gerecy-
cled kunststof is dan door de lange le-
vensduur en geringe onderhoud een
duurzame optie bij onder andere stei-
gers en damwanden. Recreatieschap
de Marrekrite vervangt geleidelijk al
haar steigers voor gerecycled kunst-
stof. Recent is bij vervanging van een
damwand bij een eiland gekozen voor
een combinatie van kunststof en hout.
De zogenoemde Combi-Damwand is
een voordelige én duurzame oplossing.
De damwand bestaat uit vuren houten
planken die aan de bovenzijde omspo-
ten zijn met kunststof. Dit heeft als
voordeel dat er op de lucht-water lijn
geen rotting plaatsvindt en dat er
geen onderhoud nodig is. De combina-
tie van hout en kunststof is nieuw in
deze toepassing. De voordelen van
beide materialen worden hierdoor op-
timaal benut, te weten de stijfheid van
hout en de duurzaamheid van kunst-
stof. (bron: www.klp.nl)

Steigers van gerecycled kunststof - Foto: Hanneke Schmeink

In Jachthaven  Tusken de Marren in Akkrum is een perma-
nente expositie ingericht: Expo duurzame Waterbouw. Hier
is praktijksituatie van steigers, meerpalen en damwanden
uit duurzame materialen. Het doel is om deze materialen te
promoten, door voorlichting en informatie maar, ook wor-
den de toegepaste materialen gevolgd in de tijd om te kun-
nen zien hoe elk materiaal zich houdt.





20.4 Voorkom schade aan het leefmilieu

Wat: Herbestemming bestaande gebouwen 
Waar: Makkum

In veel gevallen is het niet nodig een volledige
nieuwe voorziening te realiseren maar kunnen
bestaande gebouwen met aanpassingen een nut-
tige herbestemming krijgen. Zoals in de gemeen-
tehaven van Makkum, wat ooit de visafslag was,
is nu een sanitair gebouw voor de 
gemeentelijke jachthaven.

Voormalig visafslag Makkum nu in gebruik als sanitaire voorziening voor de haven - Foto: Waterrecreatie Advies





20.5 Voorkom schade aan het leefmilieu

Wat: Gescheiden afvalinzameling
Waar: Waddenhaven Texel

Afval scheiden en het verwerken ervan kost tijd
en moeite maar levert ook een aanzienlijke be-
sparing op van grondstoffen. Als afval wordt ge-
scheiden kan driekwart van het afval worden
hergebruikt of gerecycled. Hoe meer er geschei-
den wordt hoe minder er verbrand hoeft te wor-
den en ook komen er minder schadelijke stoffen
in het milieu. Daarnaast kost afvoeren naar de
vuilstort geld. Afval wat kan worden hergebruikt
of gerecycled kan geld opleveren zoals bijvoor-
beeld papier, glas, oud ijzer en textiel. 

Verzorgde gescheiden afvalinzameling bij jachthaven - Foto: Hanneke Schmeink

Voorheen stond in een haven vaak een afvalpunt
voor al het afval. Steeds vaker is ook in havens
het gebruikelijk de afvalstromen te scheiden. Een
aantrekkelijke, schone milieustraat is hierbij es-
sentieel. Naast een ruimtelijk voordeel hebben
ondergrondse containers ook als voordeel dat het
afval op natuurlijke wijze koel blijft en minder
geurhinder veroorzaakt. 





21.1 Kies voor duurzaam waterbeheer

Wat: Uitpompstation op een goed zichtbare en toegankelijke locatie of uitzuigmogelijkheden
bij ligplaatsen.

Waar: Woudsend, Lemmer en Sneek

Meer info: www.vuilwater.info en www.friesemeren.nl

Bij het tegengaan van vervuiling van
het oppervlaktewater is het van groot
belang dat er voldoende uitpompstati-
ons zijn op goed zichtbare en voor 
watersporters toegankelijke plaatsen.
Snel en makkelijk aanleggen draagt bij
aan de gebruiksvriendelijkheid en dus
gebruik van een uitpompstation. Naast
centrale uitpompstations bestaan er
ook individuele vuilwaterinzamel-
stations. Dit zijn systemen waarbij zich
bijvoorbeeld een netwerk van pijplei-
dingen onder de steigers bevindt. Hier-
door kan desgewenst bij elke ligplaats
een snelkoppeling komen voor het uit-
zuigen van de vuilwatertank.

Bij evenementen is het ook een over-
weging een mobiel vuilwaterinzamel-
station in te zetten. Zo is de Berezina
met een mobiel pompstation met suc-
ces ingezet bij de Sneekweek. Als on-
derdeel van de campagne “ stop lozing
afvalwater, lekker fri(e)s” vaart er sinds
2 jaar in de zomer 2 weken een provin-
ciale boot met een vuilwaterinzamel-
systeem door Fryslân, deze zomertour
is een samenwerkingsverband van de
provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân,
het Watersportverbond en de Marre-
krite. 

Vuilwaterinzameling 
Foto: Hanneke Schmeink

De samenwerkende organisaties willen zo watersporters stimule-
ren om niet meer te lozen, tijdens de zomertour worden er over-
zichtskaarten uitgedeeld met daarop de vuilwaterstations in de
provincie Fryslân.





21.2 Kies voor duurzaam waterbeheer

Wat: Helofytenfilter gekoppeld aan sanitare voorziening jachthaven
Waar: Zeilboerderij Rufus in Broek

Een helofytenfilter is een waterzuive-
ringsproces op basis van een natuurlijk
proces. Het water wordt door een af-
gesloten gebied geleid voorzien van
helofyten (riet en planten met een 
zuiverende werking in een zandbo-
dem) dit fungeert als een filter en zui-
vert het water zodat het weer op het
oppervlakte water geloosd kan wor-
den. Voordeel is dat het weinig ener-
gie vraagt en het is vaak
landschappelijk makkelijk in te passen
omdat het relatief weinig ruimte
vraagt;  circa 3m2 filter per persoon
om huishoudelijk afvalwater te zuive-
ren. Vooral in het buitengebied waar
aansluiting op de riolering lastig is, kan
dit een praktische toepassing zijn om
vervuiling van het oppervlaktewater
tegen te gaan.

Zeilboerderij Rufus in Broek vangt het
afvalwater van de boerderij en het sa-
nitair gebouw van de haven op en zui-
vert dit met een helofytenfilter: een
rietveld op een zandbed. Het gezui-
verde water wordt geloosd in een boe-
rensloot. Het systeem is 5 jaar met
succes in gebruik.

Helofytenfilter naast sanitaire voorziening 
Foto: Hanneke Schmeink





21.3 Kies voor duurzaam waterbeheer

Wat: Gescheiden watersystemen
Waar: Jachthaven Naarden en jachthaven Roggebotsluis

Veel watersporters gebruiken leiding-
water om hun schip schoon te maken.
Benutten van het oppervlakte water
om een schip schoon te spuiten en
soortgelijke activiteiten vormt een
enorme waterbesparing. Het geschei-
den aanbieden van het water kan via
twee waterslangen met een eigen
kleur, of via een leidingsysteem onder
de steiger met een duidelijke indicatie
dat het geen drinkwater betreft. Het
oppervlakte water kan met behulp van
een pomp op de steiger worden opge-
zogen. Nog effectiever is het geschei-
den systeem koppelen aan afgevangen
hemelwater.

Gescheiden watersysteem drinkwater en overig water met 
dubbele waterslangen
Foto: Hanneke Schmeink

Pomp op steiger voor oppompen oppervlakte water met 
leidingssysteem met tappunten in steiger. 
Foto: Waterrecreatie Advies





--

21.4 Kies voor duurzaam waterbeheer

Wat: Opvangen hemelwater en hergebruiken water
Meer info: www.hetwaterendestad.nl

Het opvangen van hemelwater en op
diverse manieren hergebruiken van
water is een goede manier om zuinig
om te gaan met drinkwater en het
riool te ontlasten. In stedenbouw is het
opvangen van regenwater op verhar-
ding en hergebruiken een al veelvuldig
toegepaste methode om het riool te
ontlasten. 
Binnen de toeristisch recreatieve sector
zijn ook praktische toepassingen van
hergebruik van (hemel)water. Zo vangt
het Nederlands Openluchtmuseum in
Arnhem al het hemelwater op en voert
dit ondergronds af naar de museumvij-
ver, hierdoor blijft de vijver gevuld en
is de riolering ontlast. Er zijn ook ge-
meenten die bij nieuwbouwprojecten
standaard ondergrondse opvangbak-
ken plaatsen. Zo worden gebruikers in
staat gesteld in hun eigen gebouw het
regenwater te hergebruiken.

Camping en bungalowpark Papillon in
Denekamp gebruikt water van het
zwembad voor het doorspoelen van
het toilet. Het water dat vrijkomt bij
verversen en doorspoelen van het
zwembad wordt opgevangen in de kel-
der en hergebruikt in de toiletten. Het
effect is tweeledig, minder waterver-

Hergebruik water van zwembad voor toilet.- Beeld: Camping
bungalowpark Papillon Denekamp

bruik en minder vuilwater in het riool. Via een infopaneel
worden ook bezoekers geïnformeerd over het systeem, hoe
het werkt en wat het oplevert.
Door creatief te kijken zijn er diverse toepassingen mogelijk
voor water (her)gebruik, ook bij waterfronten. Het is zinvol
daar in de planfase al aandacht voor te hebben en over na te
denken met de betrokken partijen. Ook om te kijken waar
slimme combinaties mogelijk zijn.





22.1 Structureer en financier duurzaam  

Wat: Afspraken over beheer en onderhoud borgen bij aanleg voorzieningen
Waar: Randmeren
Meer info: Stichting Gastvrij(e) meren; www.gastvrijemeren.nl

In veel gevallen financieren overheden wel de in-
vesteringskosten, maar wordt beheer en onder-
houd (inclusief de kosten daarvan) over het
hoofd gezien. Dit leidt in praktijk op termijn tot
vervallen onbruikbare voorzieningen en discus-
sies over verantwoordelijkheden voor opknappen
of renoveren.
Bij duurzame investeringen horen ook afspraken
en financiën voor beheer en onderhoud in de
toekomst.

Bij innovatieve aanbestedingen bij RWS en Prorail
heeft het betrekken van beheer en onderhoud in
de aanbesteding geleid tot andere keuzes. Steeds
vaker wordt naast de aanleg van een nieuwe
voorziening ook het onderhoud van een weg of
spoor contractueel bij een aannemer onder ge-
bracht. Dit heeft er toe geleid dat de aannemer
een duurdere constructie en degelijke constructie

Eiland de Zegge - Zeewolde - Foto: Waterrecreatie Advies



aanbracht die (veel) minder onderhoudslasten
vergt. Dit leidt niet alleen tot lagere totale kos-
ten maar ook tot minder overlast bij de gebrui-
kers (de automobilist of de treinpassagier) omdat
er minder vaak onderhoudswerkzaamheden hoe-
ven te worden uitgevoerd. Ook bij de uitbreiding
van de Johan Friso Sluis Stavoren (zie ook voor-
beeld 22.3) is gekozen om het totale project van
ontwerpen, bouwen en 20 jaar onderhouden aan
1 partij uit te besteden.

Als het beheer en onderhoud niet contractueel in
een opdracht zijn meegenomen, is het toch van
groot belang bij een investering duidelijke af-
spraken te maken en financiën te reserveren om
de voorziening duurzaam en blijvend op niveau
te houden. Het onderhoud onderbrengen in een
publiek-private samenwerking is ook een manier
om de kwaliteit van de voorzieningen te waar-
borgen.

Zo zijn in het Randmerengebied op dertien loca-
ties aanlegplaatsen langs de oevers of op eilan-
den aangelegd. De aanlegplaatsen zijn
aangelegd met subsidie vanuit de Europese Unie,
Rijksoverheid en gemeenten om het gebied als
geheel compleet en aantrekkelijk te maken voor
de watersport. De aanlegplaatsen worden be-
heerd door de Stichting Gastvrij(e) Meren, een sa-
menwerkingsverband van het
Watersportverbond,  HISWA Vereniging en de ge-
meente Dronten. Per aanlegplaats of per cluster
van aanlegplaatsen is door het bestuur van de
Stichting Gastvrij(e) Meren een beheerder aange-
steld. Deze beheerders zijn verantwoordelijk voor
het beheer en onderhoud en mogen hiervoor
gelden innen bij passanten die overnachten. 
Het interessante is dat het reguliere dagelijks on-
derhoud dus niet gesubsidieerd wordt, maar
wordt uitgevoerd door ondernemingen (jachtha-
vens, strandpaviljoen) uit de omgeving. Bij de
aanleg van de voorzieningen is direct een pu-
bliek-private samenwerking opgezet om de voor-
zieningen blijvend op niveau te houden. Groot
onderhoud is overigens nog wel een knelpunt
waarvoor oplossingen worden gezocht. 



22.2 Structureer en financier duurzaam  

Wat: Duurzame investering en exploitatie 

Beeld: Galema-Advies



In voorbeeld 22.1 wordt het belang benadrukt
van duidelijke afspraken over het op niveau hou-
den van voorzieningen op lange termijn. Bij een
nieuwe investeringsbeslissing is het investerings-
bedrag nu vaak de belangrijkste component. De
kosten van beheer en onderhoud zijn echter een
minstens zo belangrijk onderdeel. De totale kos-
ten van beheer en onderhoud is op langere 
termijn (de levensduur van een investeringsbe-
slissing) veelal een veelvoud van het investerings-
bedrag. Gelukkig wordt het wel steeds
gebruikelijker om beheer en onderhoud te 
betrekken bij de beslissing. Toch valt hier nog
veel winst (zowel in geld als in milieu) te halen
door goede afwegingen te maken. Een goede af-
weging is dat de kosten van langjarig beheer en
onderhoud betrokken worden bij de investe-
ringsbeslissing. Goedkoper (geld) en beter 
(milieu, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid etc.)
onderhoud kan dan ook een hogere investerings-
bedrag verantwoorden. Dit hogere investerings-
bedrag (rente en afschrijving) wordt namelijk
terugverdiend door lagere onderhoudskosten.
Het voorkomt dat er te snel weer opgeknapt, 
gerenoveerd of vervangen moet worden en in
veel gevallen zijn de exploitatiekosten veel lager
doordat het energie- of waterverbruik sterk
daalt. 

In het bovenstaande voorbeeld heeft een hotel
haar bestaande (halogeen en peer) verlichting ver-
vangen door spaarlampen en LED verlichting. Dit
resulteerde in besparing aan energiekosten van
38%. De investering kende een terugverdienperi-
ode van minder dan 7 maanden. Dit voorbeeld
van een hotel is ook van toepassing op bijvoor-
beeld jachthavens of horecagelegenheden.  

Bij gemeenten zijn investering en exploitatie nu
vaak twee verschillende werelden. Het is van be-
lang bij een investering echter niet alleen naar de
korte termijn te kijken maar ook naar de lange
termijn. Breng bij aanvang van een nieuw project
deze werelden bij elkaar en start het overleg. Laat
in het geval van verlichting zien dat de energie-
kosten flink teruglopen bij de keuze voor LED en
spaarlampen. Maak vervolgens in een voorstel
naar de gemeenteraad goed inzichtelijk wat con-
sequenties en voordelen op lange termijn zijn. Als
een duurzame investering op termijn rendeert kan
ook een raad hier niet aan voorbij gaan. 
Bij de afweging om voor een duurzame investe-
ring te kiezen spelen naast kosten en terugver-
dientijd ook zaken als: imago, welbevinden van
consumenten, eigen verantwoordelijkheid nemen
voor leefomgeving en aansluiten bij lange ter-
mijndoelen van onderneming of overheidsinstel-
ling een rol. Het is ook goed deze argumenten
mee te nemen in een voorstel. 



22.3 Structureer en financier duurzaam  

Wat: Duurzaam en innovatief aanbesteden
Meer info: www.friesemeren.nl en www.degroenezaak.com

Aanbestedingen zijn vaak gebaseerd op de laag-
ste prijs en daarbij wordt (te) weinig gekeken
naar consequenties op de lange termijn. Dit kan
en moet anders maar biedt vooral ook kansen;
betrek duurzaamheid en innovatie in de uitvraag
bij een aanbesteding. Om te komen tot duur-
zame innovaties en ontwikkelingen moet de
overheid de kennis van de markt benutten en de
dialoog aangaan. 

Deze samenwerking tussen overheid en markt
heeft het kabinet opgenomen in haar regerings-

verklaring met de 'Green Deal'. In de publicatie
'De Green Deal, besturen met de markt' staat in
inspirerende succesverhalen beschreven hoe de
Green deal vormt krijgt en vooral wat het ople-
vert. Uit de voorbeelden blijkt dat wanneer Total
Cost of Ownership1 (TCO) en marktconsultatie
uitgangspunten zijn bij een uitvraag er hele ver-
nieuwende en interessante inzichten ontstaan
met substantiële economische en duurzaamheids-
winsten. Zo veranderde een traditionele uitvraag
naar meubilair in een aanbesteding van de dienst
' zitten'. 

Beeld: Ballast Nedam/adviesbureau Interra

1 totale kosten over de gehele levenscyclus, investering, exploitatie, onderhoud en verwijdering



In plaats van meubilair aan te schaffen kocht de
aanbestedende partij voor een aantal jaar het fa-
ciliteren van werkplekken. Hier vielen ook leve-
ring, tussentijdse aanpassingen, verwijdering en
recycling onder. Waardoor de leverende partij ge-
dwongen en uitgedaagd werd de gehele levens-
duur te betrekken in zijn aanbesteding. Het
zorgde voor een forse economische besparing op
facilitaire kosten en er werd duurzaamheidswinst
gerealiseerd onder andere door besparing op
grondstoffen.

Ook in Fryslân is de provincie bij de aanbesteding
van de Johan Friso Sluis in Stavoren de dialoog
met de markt aangegaan. Bij de uitbreiding van
de sluis werden bouwers en ontwerpers uitge-
daagd om met creatieve en duurzame oplossin-
gen te komen. Middels een prijsvraag werd de
markt geprikkeld niet alleen te komen met de
beste oplossing voor de capaciteitsuitbreiding,
maar ook invulling te geven aan de ambities op

het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duur-
zaamheid. Daarbij ging het om het totale plan
van ontwerpen, bouwen en 20 jaar onderhou-
den. Bij dit project was dus niet alleen de prijs
van invloed op de beoordeling, maar werd ook
veel waarde gehecht aan de kwalitatieve criteria.
Met deze innovatieve aanbestedingsmethode
heeft de provincie Fryslân een vernieuwend en
duurzaam plan gekregen. Een groen energieneu-
traal complex dat meer biedt en minder kost dan
via de 'traditionele' manier.  

Ook voor gemeenten is het aangaan van derge-
lijke innovatieve aanbestedingen interessant;
enerzijds om economisch voordeel te behalen en
anderzijds om concreet invulling te geven aan de
gemeentelijke doelstellingen op het gebied van
duurzaamheid. 



23.1 Kies voor een duurzame bedrijfsvoering   

Wat: Fair trade gemeente

Waar: Gemeente het Bildt en Tytsjerksteradiel

Meer info: www.fairtradegemeenten.nl

Fairtrade staat voor eerlijke handel.
Dat betekent dat producenten in ont-
wikkelingslanden een eerlijke prijs krij-
gen voor hun product. En de
omstandigheden waarin werknemers
werken in de producerende landen
moeten menswaardig zijn. Dus geen
kinderarbeid, geen extreem lange
werkdagen en aandacht voor milieu-
vriendelijke productieprocessen. Door
een gecertificeerd fairtrade product te
kopen, draag je bij aan de vooruitgang
van mensen die het een stuk minder
goed hebben en dat zij ook een betere
toekomst kunnen opbouwen.

Gemeente Het Bildt is de eerste Friese
gemeente die de titel Fair Trade ge-
meente heeft ontvangen. Fairtrade ge-
meente is een eervolle titel die
aangeeft dat een gemeente bijzonder
veel aandacht besteedt aan fairtrade.
Van bedrijven tot het café om de hoek
van school tot sportkantine, in super-
markt en kledingzaak. Op 12 mei 2011
kreeg Tytsjerksteradiel als tweede
Friese gemeente de titel Fairtrade ge-
meente. Het provinciale bestuur van
Fryslân heeft de ambitie uitgesproken
om de hele provincie Fryslân in 2015
tot een Fairtrade Provincie te maken.

Om in aanmerking te komen voor de titel Fairtrade 
gemeente, zijn er een zes criteria:
1. er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven

neemt om de titel te behalen. 
2. De Gemeente spreekt zich uit voor fairtrade en koopt

fairtrade producten in
3. In de plaatselijke winkels en horeca worden eerlijke pro-

ducten verkocht. 
4. Maatschappelijke organisaties en bedrijven gebruiken

fairtrade producten. 
5. Media-aandacht. De werkgroep organiseert lokale 

publiciteit rond de champagne
6. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, oftewel

MVO wordt gestimuleerd.





23.2 Kies voor een duurzame bedrijfsvoering   

Wat: Stimuleer duurzame bedrijfsvoering en behalen van Blauwe vlag keurmerk
Waar: Woudsend, Lemmer, Workum, Vlieland, Terschelling, Jirnsum
Meer info: www.blauwevlag.nl 

Duurzaamheid wordt steeds belangrij-
ker in het keuzeproces bij consumen-
ten. Steeds vaker wordt gekeken naar
herkomst of manier van werken van
een bepaald product of bedrijf. Ook bij
toeristen en recreanten groeit het 
bewustzijn over de gevolgen van het 
vakantiegedrag. Bij Duitse toeristen
geldt, sterker dan nu nog bij Neder-
landse toeristen, dat de mate van
duurzaamheid van de vakantiebestem-
ming een rol speelt bij de keuze. Inspe-
len op duurzaamheid en het zichtbaar
maken van duurzaamheid is daarom
van steeds groter belang. Keurmerken
zijn hierbij een middel. Op het gebied
van jachthavens en stranden is de
Blauwe Vlag het toonaangevende in-
ternationale keurmerk. Jaarlijks wordt
de Blauwe Vlag toegekend aan jach-
thavens en stranden die aantonen te
zorgen voor schoon en veilig water,
mooie natuur en een gezond milieu.
Ook gemeentelijke havens kunnen in
aanmerking komen voor een blauwe
vlag.
In Fryslân hebben de volgende plaat-
sen een Blauwe Vlag: Lemmer, Woud-
send, Workum, Jirnsum en Vlieland en
Terschelling. In vergelijking met Zee-
land (11) en Noord Holland (20) wap-
peren er in Fryslân weinig blauwe
vlaggen in de jachthavens. Dit wil niet
perse zeggen dat er in Fryslân minder
duurzame ondernemingen zijn, het is
alleen niet zichtbaar gemaakt. 

Voor het profileren van Fryslân als duurzame watersportbe-
stemming moeten gemeentelijke en particuliere jachthavens
en stranden gestimuleerd worden om een Blauwe Vlag te be-
halen. Een convenant zoals afgesloten in RIvierenland kan
daarbij een praktisch instrument zijn. In Rivierenland hebben
11 gemeenten een convenant Duurzaamheid gesloten met
ondernemers in recreatie en toerisme. De bedrijven gaan zich
inspannen om een Blauwe Vlag of Green Key te behalen. De
overheid gaat zich inspannen om de controledruk te verla-
gen op bedrijven die reeds over een Green Key of Blauwe
Vlag beschikken.

Blauwe vlag zichtbaar voor recreanten vanaf land en water
Foto's Hanneke Schmeink





23.3 Kies voor een duurzame bedrijfsvoering   

Wat: Stimuleer duurzame bedrijfsvoering en behalen van Green Key keurmerk bij toeristische 
recreatieve bedrijven in de watersportkern 

Meer info: www.greenkey.nl

Zoals aangegeven bij bouwsteenvoor-
beeld 23_2 speelt duurzaamheid een
toenemende rol in het keuzeproces
van consumenten. Daarmee is het
zichtbaar maken van een duurzame
bedrijfs- en beleidsvoering van toene-
mend belang. Herkenbare en goed
zichtbare keurmerken zijn een instru-
ment om dit zichtbaar te maken aan
de consument. Bij het profileren van
een gemeente of provincie als duur-
zame bestemming is een rol wegge-
legd voor de overheden om het
bedrijfsleven te stimuleren tot een
duurzame bedrijfsvoering en dit ook
zichtbaar te maken.
Voor jachthavens en stranden is de
Blauwe Vlag het duurzaamheidskeur-
merk. Voor bedrijven in de toerisme-
en recreatiebranche is de Green Key
(voorheen milieubarometer) het inter-
nationaal duurzaamheidskeurmerk.
Om voor de Green Key in aanmerking
te komen moeten ondernemers diverse
maatregelen nemen met betrekking
tot milieuzorg en MVO. Deze maatre-
gelen zijn deels verplicht, deels optio-
neel. Green Key Nederland kent drie
niveau’s: Brons, Zilver en Goud. Hoe
meer optionele maatregelen een on-
dernemer invult, hoe hoger de uitein-
delijke uitslag is. Green key normen
zijn er o.a voor een: Bungalowpark,
(mini)Camping, Chartervaart, Congre-
slocatie, Dagrecreatie, Groepsaccom-
modatie, Hotel en conferentiecentrum,

Passagiersvaart, Publiekseve-
nement en Strandpaviljoen.
Green key is er dus niet al-
leen voor accommodaties ,
maar ook bijvoorbeeld 
charterschepen en musea
kunnen in aanmerking
komen voor een Green Key
certificaat. Interessant is dat
wanneer een onderneming
gaat voor een Green Key
certificering, dit in de prak-
tijk vaak leidt tot enthousi-
asme en daarmee meer
maatregelen dan verplicht. 

Green key certificering kan
op verschillende manieren
door gemeenten gestimuleerd worden. In een aantal steden
sluit de gemeente bijvoorbeeld een convenant af met hote-
liers om verduurzaming van de hotelbedden na te streven. In
Amsterdam leidde het project Duuzame hotels in vier jaar tot
46 hotels die het milieucertificaat Green Key behaald heb-
ben. In deze 46 hotels bevindt zich 45% van de toeristische
slaapplaatsen in de hoofdstad.
Ook maken sommige gemeenten afspraken met houders van
een Green Key certificaat dat er minder milieu-inspecties bij
hen worden uitgevoerd. Dit leidt tot een vermindering van
administratieve lasten.

Foto: Edmee van der Hoeven






