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1.Inleiding 
 

1.1 Aanleiding  

Plaatselijk Belang Mildam en Plaatselijk Belang “Eensgezindheid” hebben al een aantal jaren ieder afzonderlijk de wens om de fietsverbinding langs de Tsjonger te 
verbeteren. In 2021 ontdekte men de gedeelde wens en hebben ze de handen ineen geslagen en hebben ook de Plaatselijke Belangen van Katlijk, Nijeholtpade,  
Oldeholtpade, Oldeberkoop en Oudehorne & Nieuwehorne erbij betrokken.  
 
Na overleg met de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf is besloten de haalbaarheid van deze fietsverbinding te onderzoeken. Deze haalbaarheidsstudie is 
daar onderdeel van en wordt financieel mogelijk gemaakt door de betrokken 7 Plaatselijke Belangen, de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf en de 
provinsje Fryslân. 
 

1.2 Doelstelling 

Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de praktische, technische en financiële aspecten van het beoogde fietspad en daarmee 
voortgang in de planvorming te verkrijgen.  
 

1.3 Initiatiefnemers: 

Plaatselijk Belang Mildam vertegenwoordigd door Herman Miedema 
Plaatselijk Belang “Eensgezindheid” vertegenwoordigd door Rob de Kan en Ruud Verhoef 
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2. Gebiedsbeschrijving 
De Tsjonger of Kuunder is een riviertje dat van het zuidoosten naar het zuiden van Fryslân. loopt. Er wordt afwisselend de Friese benaming Tsjonger gebruikt of de 
Stellingwerfse naam Kuunder. De Tsjonger maakt deel uit van de Friese Turfroute. Dat is een toeristische vaarroute in Zuidoost-Friesland dat een netwerk volgt van 
vaarwegen dat vanaf de 16de eeuw werd aangelegd om turf uit het omliggende veen na het steken te kunnen afvoeren. Strategisch vormde de Tsjonger ook een 
belangrijk onderdeel van de zogenaamde Friese linie. Vroeger lagen er verdedigingswerken bij de belangrijkste bruggen.  
 
Ooit was de Tsjonger een meanderende rivier, maar inmiddels is het al meer dan een eeuw een strak kanaal. Er zijn maar mondjesmaat een paar meanders bewaard 
gebleven. Ten noorden van de Tsjonger liggen wel hier en daar wat rivierduintjes. De afgelopen tientallen jaren is er veel geïnvesteerd in natuurontwikkeling rond de 
Tsjonger. Het is een open biotoop met een unieke flora en fauna. Weidevogels als de wulp, grutto, scholekster, kemphaan, leeuwerik, kievit, gele kwikstaart en 
patrijs nestelden hier tot het begin van de 21e eeuw.  
 
De Tsjonger is 41,7 kilometer lang. Inclusief de bovenloop (de Boven Tsjonger) en de benedenloop (de Bij of Tusschenlinde) is de Tsjonger ongeveer vijftig kilometer 

lang. Het gebied rondom rivier De Tsjonger wordt de Tsjongervallei genoemd, de vallei werd uitgesleten in de ijstijd door het smelten van grote hoeveelheden ijs. 

Mede daardoor was de rivier lange tijd moerassig, waardoor later veengebieden konden ontstaan. Het gebied van de Tsjongervallei is gelegen tussen Mildam en 

Makkinga. 

De Tsjongervallei omvat twee natuurgebieden, de Ketlikerschar, Ketlikerheide &Tsjongerdellen en Meulebos. Deze zijn in eigendom en beheer van It Fryske Gea. 
 
Het gebied van Ketlikerschar, Ketlikerheide & Tsjongerdellen is een ruim 400 hectare groot natuurgebied in de middenloop van de Tsjonger en bestaat uit bos, 
heiderestanten, (venige) beekdalgraslanden en houtwallen. Het gebied is een restant van de vroegere uitgestrekte heidegebieden in Zuidoost Fryslân.  Ketlikerschar 
is vanouds de naam voor een vrijwel verdwenen heidegebied tussen Nieuwehorne en Mildam. Een "Skar" was qua begroeiing een heide, maar er moeten verschillen 
zijn geweest in het gebruik of exploitatie. Te midden van het bos van het Ketliker Skar bevindt zich een weilandje met een bijzondere geschiedenis. Het Friese verzet 
heeft in de tweede wereldoorlog deze plek uitgezocht om wapendroppingen te laten plaats vinden. Uiteindelijk hebben in november 1944 drie succesvolle 
wapendroppings plaatsgevonden.  
In het noorden sluit het Skar aan bij de Katlijkerheide en naar het zuiden sluit het aan bij de Tsjongerdellen. De Tsjongerdellen is een nat natuurgebied in de vallei de 
Tsjonger. Ooit slingerende in dit gebied de Tsjonger.  
 
Het gebied Meulebos omvat de natuurgebieden Meulebos, ’t West en Meulereed. Het Meulebos is een voormalig hakhoutbos ten zuiden van Oldeberkoop.  
’t West is een circa 50 hectare groot natuurterrein en ligt aan de zuidzijde van de Tsjonger ten noordoosten van Nijeholtpade en bestaat uit natte (kwelafhankelijke) 
(dotterbloem)graslanden met enkele verlande petgaten. Meulereed is een circa 35 hectare groot natuurgebied aan de zuidkant van de Tsjonger en bestaat uit 
hooilandjes en ruiglandjes.  
 
De beoogde fietsverbinding zal kunnen bijdragen aan het beleven van dit fraaie gevarieerde landschap.  
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3. Haalbaarheidsstudie 
De studie bestaat uit drie fasen: 

- Bepalen voorkeursverbindingen; 
- Waarden en kenmerken van een fietspad 
- Economische haalbaarheid. 

 
Elk onderdeel sluit af met een samenvatting waarbij de mening, wensen en ambities van de initiatiefnemers leidend zijn. Uiteindelijk is door middel van een 
beoordeling gekomen tot een voorkeursvariant voor de beoogde fietsverbinding. Eén en ander is verbeeld in (matrix) tabellen en/of overzichtstekeningen.   
 

3.1 Bepalen voorkeursvarianten 

 

3.1.1 Mogelijke verbindingen langs weerszijden Tsjonger 

Weerszijden van de Tsjonger zijn bekeken voor mogelijke fietsverbindingen. Daarbij is gekeken naar de bestaande infrastructuur alsmede mogelijkheden om deze te 
verbeteren danwel daarop aan te sluiten. Als startpunt is de het dorp Mildam genomen en vervolgens in noordelijke richting en in zuidelijke richting Oldeberkoop of 
Nijeholtpade of Ter Idzard. 
 

Noordzijde  

- Vanuit Mildam in oostelijke richting ligt een vrijliggend fietspad langs de Schoterlandsweg. 
 

- Na ca. 900 meter in zuidelijke richting loopt de Tsjongervallei. Het is een landweg met aan weerszijden een grasberm. Er mag 60 km per uur gereden 
worden.  

o aan deze weg is een verhard kavelpad tussen de erven Tsjongervallei 2 en 4 te Katlijk gelegen. Dit kavelpad loopt door tot aan het laatste weiland 
aan de zijde van de Tsjonger.  

o In de bocht loopt een pad naar een gemaal gelegen aan de Tsjonger.  
o Op de kruising met Oldeberkoperweg (N353) is via het vrijliggende fietspad het dorp Oldeberkoop te bereiken. 

 
- Via het Sevenaerpad of een fietspad meer zuidelijk, is de eerste sluis en De Meulestuw in de Tsjonger te bereiken. Via een smalle ophaalbrug over de sluis en 

een vaste brug over de stuw is de overzijde van de Tsjonger te bereiken. Dat fietspad sluit aan op de Meulereed.  
 

- Aan het einde van het Sevenaerpad is een fietspad gelegen aan de noordzijde van de Tsjonger. Dat fietspad komt uit op de brug van de Oldeberkoperweg 
(N353) waarbij via het vrijliggend fietspad het dorp Oldeberkoop wordt bereikt.  

 
  



Route opties noordzijde



Route opties zuidzijde
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Zuidzijde  

- Het Bruggelaantje aan de zuidwestzijde van Mildam gaat over in de Ottersweg. De Ottersweg is een weg met aan weerszijden een grasberm. Tevens is op 
enkele plaatsen een verharde passeerstrook aanwezig.  Er mag 60 km per uur gereden worden. 

o Vanaf de brug van Mildam loopt aan de noordzijde van de Tsjonger een voetpad (Jaagpad). Deze loopt dood aan het eind van het dorp. 
o Vanaf de brug van Mildam loopt aan de zuidzijde van de Tsjonger een onverhard schouwpad over de dijk langs te Tsjonger.  

o Ter hoogte van Ottersweg 13-15 loopt een kavelpad naar een gasdrukstation.   

o Ter hoogte van de kruising met de Stelweg loopt een waterloop/dijk die overgaat in een schouwpad.    

 

- Na ca. 2 km loopt in oostelijke richting (naar de Tsjonger) de Ruskemadenweg. De Ruskemadenweg is een landweg met aan weerszijden een grasberm. Er 

mag 60 km per uur gereden worden. De Ruskemadenweg loopt richting de Tsjonger en loopt daarna in zuidelijke richting naar Ter Idzard. 

 

- Bij het gemaal Ruskemadenweg 6 Ter Idzard loopt een pad in oostelijke richting langs de Tsjongerdellen. Het pad loopt tot de zandwinning en loopt dan in 

zuidelijke richting tot aan de Vriesbrugweg – Hoofdweg welke gelegen zijn tussen Ter Idzard en Nijeholtpade. 

3.1.2 De drie voorkeursvarianten 

Door de beide plaatselijk belangen is een keuze voor drie voorkeursvarianten gemaakt die vervolgens nader onderzocht zijn.  
 
De voorkeursvarianten zijn ontstaan door deductie waarbij (mogelijke)verbindingen met een mogelijke lastige, nadelige, onaantrekkelijke situatie zijn weggestreept. 
De volgende mogelijke)verbindingen zijn weggestreept. 
 

- Particulier kavelpad omwille van mogelijke belemmering van de agrarische bedrijfsvoering. 
- Voetpad aan de rand van Mildam vanwege privacy en voorkomen overlast voor de aanliggende woonerven. 
- Kavelpad naar het gasdrukstation vanwege geplande bouwwerkzaamheden en afscherming van het terrein.  

 
Daarop is bezien waar de verbindingen aan weerszijden van de Tsjonger kunnen worden gelegd. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de lokale kennis van 
initiatiefnemers van paden danwel verbindingen die in eerste instantie niet als zodanig bedoeld zijn. Daarmee zijn de volgende verbindingen geïdentificeerd: 
 

• het pad vanaf de bocht van de Tsjongervallei naar een gemaal gelegen aan de Tsjonger raakt aan de overzijde de Ruskemadenweg. 

• Het pad vanaf het gemaal Ruskemadenweg 6 tot de zandwinning komt uit op een dijkje welke richting de Tsjonger loopt. Vervolgens is via de dijk langs de 

Tsjonger in oostelijke richting via de Meulestuw de Tsjonger te bereiken. Deze verbinding is lopend en met ATB-fiets begaanbaar.  

  



Keuze te onderzoeken routes 
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3.2 Waarden en kenmerken van een fietsverbinding 
 

3.2.1 minimale vereisten, wensen en pluspunten 

Aan welke waarden en kenmerken dient de beoogde fietsverbinding te voldoen? Daarbij is onderscheidt gemaakt in minimale vereisten (√), wensen (●) en 
pluspunten (+). 
 
Aantrekkelijkheid/beleving 
De ambitie is de fietsverbinding zodanig te situeren dat deze voor fietsers een optimale beleving geeft van de omgeving. Daarbij zijn de volgende waarden en 
kenmerken van belang: 
 

√ Beleefbaarheid van de Tsjonger en Tsjongerdellen 
√ Verbinding tussen Mildam en Ter Idzard en/of Nijeholtpade 
  
● Rustpunten en/of horecagelegenheden op danwel aansluitend aan de fietsverbinding  
● Bezienswaardigheden zoals gemalen, karakteristieke bebouwing langs de fietsverbinding 
  
+ Mogelijkheden voor meer rustpunten 
  

Bruikbaarheid 
De ambitie is de fietsverbinding zodanig in te richten dat deze optimaal bruikbaar is. Daarbij zijn de volgende waarden en kenmerken van belang: 
 

√ Ruimte om de fietsverbinding voldoende veilig (conform de eisen) in te richten 
√ Aantrekkelijk voor de recreatieve fietser 
  
● Te gebruiken met een duofiets 
● Aansluiting op andere fietspaden c.q. routes 
  
+ Gedurende het gehele jaar functioneel te gebruiken (geen wateroverlast, geen tijdelijke verboden) 
  

3.2.2 Beoordeling per variant 

Op basis van deze waarden en kenmerken wordt elke variant getoetst en gewaardeerd.  
 
Daarbij zijn de volgende uitgangpunten gehanteerd: 

• De wettelijke (wegenverkeersweg) maximale breedte van een fiets: 
o Fietsen op twee wielen mogen niet breder zijn dan 0,75 meter.  
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o Fietsen op meer dan twee wielen en fietsen met zijspanwagen mogen niet breder zijn dan 1,50 meter.    

• De voorgeschreven (Ontwerpwijzer Fietsverkeer) minimale breedte van een vrij liggend fietspad is 2 meter. Voor een druk fietspad of waar ook brommers 
rijden, adviseert de ontwerpwijzer een minimumbreedte van 2,50 meter. 

 
In onderstaande schema’s hebben wij de score aangegeven met sterretjes. Als in de huidige toestand volledig wordt voldaan aan het vereiste, de wens danwel het 
pluspunt is dat aangegeven met drie sterretjes (***), als deels wordt voldaan met twee sterretjes (**), en als slechts beperkt wordt voldaan met één sterretje (*). 
Voor verbinding C is sprake van twee opties. In de schema’s is de optie nabij Mildam benoemd als optie 1 en de optie bij de zandwinningsplas optie 2. 
Daarbij is een toelichting gegeven voor bepaalde aspecten. 
 

 
 
Beleefbaarheid: Verbinding A loopt veelal over wegen waar ook ander verkeer rijdt en slechts een deel omvat een fietspad. Daarmee is de beleefbaarheid van een 
fietsverbinding langs de Tsjonger zwak. Verbinding C optie 1 loopt deels over de Ottersweg wat tevens een weg met ander verkeer is. Daarbij wordt op de Ottersweg 
erg hard gereden waardoor fietsen op deze weg onprettig is. 
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Vrije ruimte: De vrije ruimte om het bestaande fietspad te verbreden ter hoogte van de Meulestuw is beperkt danwel behoeft een aanzienlijke ingreep aan de 
waterbouwkundige bouwwerken. Dit treft alle drie de verbindingen. Als voor verbinding B en C voor de optie (2) wordt gekozen speelt dit niet. 
 
Aantrekkelijkheid: Verbinding A loopt veelal over wegen waar ook ander verkeer rijdt en slechts een deel omvat een fietspad.  
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Aansluiting: Alle verbindingen sluiten aan op een fietsroute (ANWB). De aangegeven sterren zijn bepaald o.b.v. het aantal knooppunten welke de verbinding raakt.   
 
Jaarrond: het verbod vogelbroedgebied op de gronden It Fryske Gea belemmerd de toegang van de verbindingen B en C gedurende 4 maanden. Dat betreft juist een 
deel van het recreatieve fietsseizoen.   
 
Samenvattend: 
Verbinding A scoort gemiddeld. Dat wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat het bestaande wegen en fietspaden omvat waarmee de ruimte en voorzieningen al 
aanwezig zijn. Wel scoort deze verbinding minder op aantrekkelijkheid. En voegt geen nieuwe wegen toe wat wel een nadrukkelijke wens is van de betrokken 
verenigingen.  
 
Verbinding B scoort het hoogst. Deze score sluit aan bij de initiatieven van de betrokken plaatselijk belangen te weten een verbinding die aansluiting heeft met alle 
dorpen en een oversteek (pondje of brug) omvat.  
 
  



Gebied verbod broedseizoen
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3.3 Economische haalbaarheid 
 

3.3.1 Eigendom/ openbaarheid  

Voor de drie gekozen voorkeursverbindingen is globaal gekeken in hoeverre er sprake is van onoverkomelijke belemmeringen op basis van de juridische 
eigendomsstatus. Voor een aantal percelen zijn de eigendomsgegevens opgevraagd. Voor het overige is op basis van het gebruik en situering van de gronden een 
aanname gedaan betreffende de eigendomssituatie.  
 
Bij (particuliere) eigenaren zal de aanleg van een fietsverbinding op meer belemmeringen stuiten dan wanneer een overheidsorgaan of maatschappelijke instelling 
eigenaar is. Een particuliere grondeigenaar zal waarschijnlijk de grond willen afstoten vanwege de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het onderhoud van 
een fietspad. Die grond moet dan beheerd worden door een andere partij.  
 

Verbinding A 
De bestaande vrijliggende fietspaden langs de Schoterlandseweg en de Tsjongervallei kunnen worden gebruikt, dit zijn openbare wegen.  
 
Het fietspad vanaf de Tsjongervallei richting en langs de Tsjonger is een recreatief fietspad en tevens openbaar toegankelijk. Dit fietspad is smaller dan de 
voornoemde voorgeschreven minimale breedte van een vrijliggend fietspad. Dat geldt ook voor de brug over de Meulestuw. Het eigendom ligt bij het Wetterskip. 
De situatie bij de Meulestuw is verbeeld op voorgaande pagina. 
 
De Meulereed en het fietspad vanaf de Meulestuw zijn in eigendom van de gemeente en openbaar toegankelijk.  
 
Daarmee is deze verbinding reeds bestaand en openbaar toegankelijk. Wel zijn bepaalde delen van het recreatieve fietspad en de brug minder breed dan de 
‘Ontwerpwijzer Fietsverkeer’ voorschrijft.  
 

Verbinding B 
Zoals aangegeven kunnen het bestaande vrijliggende fietspad langs de Schoterlandseweg en de Tsjongervallei worden gebruikt, dit zijn openbare wegen.  
 
Het pad vanaf de Tsjongervallei naar de Tsjonger is eigendom van het Wetterskip. Deze is in de huidige toestand afgesloten. Tevens is het een doodlopend pad. Aan 
de overzijde van de Tsjonger is de Ruskemadenweg gelegen. Er is voor deze fietsverbinding een oversteek vereist bijvoorbeeld via een pondje of brug.    
 
Aan de westzijde is de Ruskemadenweg gelegen. Het pad wat vanaf het gemaal (Ruskemadenweg 4) in oostelijke richting loopt is in eigendom van It Fryske Gea. Dat 
geldt ook voor de paden aan de westzijde van de zandwinningsplassen. Deze paden zijn onverhard en afgesloten. Tevens geldt een toegangsverbod ter hoogte van 
het vogelbroedgebied. De situatie is verbeeld op de volgende pagina. Uit navraag blijkt dat dit verbod is gebaseerd op het eigendomsrecht en dat er geen 
bestuursrechtelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Het is wel aannemelijk dat het verbod is vastgelegd in het beheersplan waarop mogelijk financiële 
(beheers)bijdragen zijn gebaseerd.  
Het pad langs de westzijde van de zandwinningsplassen eindigt bij de Tsjonger. Wel loopt er een dijk langs de Tsjonger. Deze is onderdeel van meerdere kadastrale 
percelen. Daarmee is het aannemelijk dat er sprake is van meerdere eigenaren.  



Smalle brug en sluisdeuren Meulestuw
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Verbinding C 

Vanuit Mildam naar de Ruskemadenweg loopt langs de Tsjonger een dijk. De Ruskemadenweg is voor een beperkt deel ook gelegen op danwel nabij deze dijk. Deze 
dijk is afgesloten met een hek. De dijk wordt door het waterschap gebruikt voor onderhoud en is daarvoor voldoende breed.  
 
Langs de voornoemde dijk nabij Mildam is een gasregelstation gelegen. Dit kan als belemmering worden gezien voor een fietsverbinding op enkele meters afstand.  
Daarmee is reeds gekeken naar een alternatieve route. Daarvoor zou de verbinding over een deel van de openbare Ottersweg lopen tot aan de kruising met de 
Stelweg en vervolgens via de dijk tegenover de Stelweg naar de Tsjonger lopen. Deze dijk en het weideperceel nabij de Tsjonger zijn in particulier eigendom.  
 
Deze verbinding loopt vanaf de aansluiting op de Ruskemadenweg gelijk aan verbinding B.  
 
Samenvattend 
Verbinding A omvat reeds geheel bestaande wegen en fietspaden. Een deel van de fietspaden behoeven aanpassing om te (kunnen) voldoen aan de ‘Ontwerpwijzer 
Fietsverkeer’. 
 
Ten behoeve van verbinding C zal een nieuw fietspad aangelegd moeten worden. Tevens verloopt een deel van de verbinding over particuliere gronden.  
 
Bij verbinding B spelen zaken zoals genoemd betreffende verbinding C. Als daarbij gekozen wordt voor de optie om aan te sluiten op de Hoofdweg is naar 
verwachting geen sprake van gronden welke in eigendom zijn van particulieren. In alle gevallen zal een voorziening getroffen moeten worden om de oversteek over 
de Tsjonger te kunnen maken.  
 
Gezien voornoemde heeft vanuit het aspect ‘Eigendom / openbaarheid’ Verbinding A de minste belemmeringen.  
 

3.3.2 Planologisch regiem 

We hebben gekeken of het gebruik en/of aanleg van de recreatieve fietsverbinding planologisch is toegestaan. Daarbij merken wij op dat gekeken is naar de huidige 
plannen zoals deze nu gelden. Met een herziening of inwerkingtreding van nieuwe wetgeving kan daar verandering in komen.  
Er is bezien of er op voorhand sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. Bij een nadere uitwerking van (één van) de fietsverbindingen zullen op basis van een 
gemaatvoerd plan de regels getoetst moeten worden en kunnen eventuele voorwaarden worden overwogen.  
 
Noordzijde 
Betreffende de fietsverbinding gelegen binnen de gemeente Heerenveen zijn de ‘Correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2007 (kaart 5) en de 
‘Correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2007 (kaart 5) van toepassing.  
Daarin is extensief dagrecreatief medegebruik als volgt gedefinieerd: een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van 
de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, een vissteiger, een picknickplaats, of een naar de 
aard daarmee gelijk te stellen medegebruik.  
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De bestaande wegen zijn bestemd tot ‘Verkeersdoeleinden’. Deze mogen zoals de bestemming al aangeeft gebruikt worden als wegen.  
 
Het pad naar het gemaal aan de Tsjonger is bestemd tot ‘Agrarisch gebied 1’. Het bestaande recreatieve fietspad naar de Meulestuw is bestemd tot ‘Natuurgebied’. 
En de Tsjonger is inclusief de dijken bestemd tot ‘Water’. Voor deze bestemming is (ondergeschikt aan de bestemming) extensief dagrecreatief medegebruik 
toegestaan.  
 
Indien ten behoeve van verbinding B een bouwwerk (denk aan een brug of aanlegsteiger) wordt geplaats is sprake van bouwen. Zover er geen sprake is van een 
vergunningsvrije activiteit (artikel 3 bijlage 2 Bor) zal voldaan moeten worden aan de bouwregels van het bestemmingsplan. 
 
Tevens is voor de tot 'Natuurgebied' bestemde gronden sprake van een vergunningplicht voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden zoals het aanleggen of verharden van wegen en paden en/of het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief 
medegebruik.  
 

Zuidzijde (Weststellingwerf) 
Binnen de gemeente Weststellingwerf geldt, ter hoogte van de drie onderzochte verbindingen, het bestemmingsplan Buitengebied 2014 (vastgesteld 2016-09-22).  
 
Daarin is dagrecreatief medegebruik als volgt gedefinieerd: een recreatief (mede)gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, vissen en picknicken of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 
medegebruik en waarbij geen sprake is van nachtverblijf. 
 
De tot 'Agrarisch', 'Natuur' en 'Water' bestemde gronden zijn o.a. bestemd voor dagrecreatief medegebruik. Daarmee is de recreatieve fietsverbinding qua gebruik 
bij recht toegestaan.  
De voor 'Bedrijf - Zandwinning' aangewezen gronden zijn niet bestemd voor dagrecreatief medegebruik. Voor deze gronden zal een zogenaamde buitenplanse 
afwijking nodig zijn. Het college van B&W van de gemeente Weststellingwerf is daarbij het bevoegd gezag.  Dit betreft de verbindingen B en C.  
 
Indien ten behoeve van verbinding B een bouwwerk (denk aan een brug of aanlegsteiger) wordt geplaatst is sprake van bouwen. Voor zover er geen sprake is van 
een vergunningsvrije activiteit (artikel 3 bijlage 2 Bor) zal voldaan moeten worden aan de bouwregels van het bestemmingsplan.  
 
Tevens is voor de tot ‘Agrarisch', 'Natuur' en 'Water' bestemde gronden sprake van een vergunningplicht voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden zoals het aanpassen van oeverbeschoeiingen en/of aanbrengen van oppervlakteverhardingen danwel het aanleggen of verharden van wegen 
en paden.  
 
Daarnaast zijn bepaalde gronden aangeduid met de dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ en ‘Leiding – Gas’. Op deze gronden is sprake van een 
vergunningplicht voor bodemingrepen en is sprake van een vergunningplicht.  
 



Versie 1.3 4 januari 2023        Pagina 17 

Zuidzijde (Ooststellingwerf) 
Binnen de gemeente Ooststellingwerf geldt, ter hoogte van de drie onderzochte verbindingen, het bestemmingsplan ‘bestemmingsplan Buitengebied 
(geconsolideerde versie 2020)’.  
 
In dit bestemmingsplan is dagrecreatief medegebruik als volgt gedefinieerd: een recreatief (mede)gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de 
bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, vissen en picknicken of een naar de aard daarmee gelijk 
te stellen medegebruik en waarbij geen sprake is van nachtverblijf; 
 
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd o.a. voor dagrecreatief medegebruik, in de vorm van voet-, fiets- en ruiterpaden, picknickplaatsen, 

parkeervoorzieningen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen, met dien verstande dat dit gebruik niet is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

‘overige zone – weidevogels’.  

De voor ‘Natuur – 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor o.a. dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van bestaande ruiterpaden, picknickplaatsen en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen en bestaande voet- en fietspaden. Voor deze gronden zal een zogenaamde buitenplanse afwijking nodig zijn. 

Binnen dit gebied behoeven zover nu bekend geen bouwwerken te worden gewijzigd danwel opgericht. Daarmee laten wij het benoemen van bouwregels 

achterwege.  

Tevens is voor de tot ‘'Agrarisch' bestemde gronden sprake van een vergunningplicht, voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden, voor het aanleggen van landbouwontsluitingswegen, voet-, fiets- en ruiterpaden en dagrecreatieve voorzieningen, zoals picknickplaatsen. 
 
Daarnaast zijn bepaalde gronden aangeduid met de dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’. Op deze gronden is sprake van een vergunningplicht voor 

bodemingrepen.  

Samenvattend 
Gezien voornoemde hebben vanuit het aspect ‘Planologisch regiem’ geen van de onderzochte verbindingen een duidelijke voorkeur. Alle verbindingen omvatten 
meerdere gemeenten. 
 

3.3.3 Waterwet 

Op grond van de huidige waterwet spelen een aantal zaken een rol. Deze zijn hieronder genoemd. Bij een nadere uitwerking van (een van) de fietsverbindingen zal 

op basis van een gemaatvoerd plan dit getoetst moeten worden en kunnen eventuele voorwaarden worden overwogen. 

Hoofdwateren: De hoofdwateren hebben een belangrijke aan-, af- en doorvoerfunctie. Aan weerszijden van een hoofdwatergang ligt een beschermingszone van 5 

meter. De beschermingszone is nodig voor de bereikbaarheid voor beheer en onderhoud aan de hoofdwatergang. Werkzaamheden binnen de beschermingszone 

van hoofdwatergangen zijn vergunningplichtig.  
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Regionale en/of lokale waterkeringen: Werkzaamheden binnen de zonering van de lokale- en/of regionale waterkering zijn vergunningplichtig.  

Kaderrichtlijn water: Wanneer een ontwikkeling een ecologische opgave raakt die is aangewezen vanuit Kaderichtlijn Water is deze richtlijn van toepassing. 

Doelstelling is dat de huidige ecologische situatie niet mag verslechteren. Vanuit Wetterskip Fryslân is er volgens de Kaderrichtlijn Water en de Waterwet de plicht 

om maatregelen te nemen om de ecologische doelen te bereiken die per waterlichaam zijn vastgelegd en ook om deze te beschermen. 

Vrij voor de boezem: Het plangebied ligt deels vrij voor boezem (streefpeil: -0,52 m NAP). Dit betekent dat het plangebied niet door een boezemkade is beschermd 

tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. Er dient rekening te worden houden met hoogwater in het kader van regionale wateroverlast.  

Verharding: Het is niet toegestaan zonder watervergunning neerslag versneld tot afvoer te laten komen indien daarbij meer dan 1500 m² in landelijk gebied wordt 

bebouwd of verhard. Er geldt een vrijstelling van de vergunningplicht wanneer wordt voldaan aan de compensatieregels. De meest voorkomende manier van 

compenseren is het graven van extra oppervlaktewater. Bij het graven van extra oppervlaktewater wordt een compensatienorm van 5% op de Friese boezem 

gehanteerd.  

Samenvattend 
Voornoemde treft alle verbindingen en daarmee is er voor geen van de onderzochte verbindingen een duidelijke voorkeur.  De verbindingen B en C zullen het effect 
van hoge waterstanden het meest ervaren, maar het is de vraag of dat gezien moet worden als belemmering of juist een toevoeging qua beleving van dit gebied.  
 

3.3.4 Natuurwetgeving 

Er zal bij de nadere planontwikkeling en/of uitvoering, rekening moeten worden gehouden met de Wet Natuurbescherming. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming: Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen in Nederland speciale beschermingszones aangewezen die 
een hoge wettelijke bescherming kennen. Hiervoor zijn Natura 2000 gebieden en gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
aangewezen.  
 
Soortbescherming: De werkingssfeer van de Wet Natuurbescherming is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal aangewezen gebieden, maar geeft soorten 
overal in Nederland bescherming. Op grond van de Wet Natuurbescherming gelden algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van beschermde 
plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. 
 
De effecten op flora en fauna zullen te zijner tijd in beeld moeten worden gebracht door middel van een verkennend natuurwaardenonderzoek. Als blijkt dat 
bepaalde soorten en of habitattypes verjaagd danwel belemmerd worden zal sprake moeten zijn van mitigerende maatregelen. Daarvoor zal een ontheffing danwel 
vergunning van de provinsje Fryslân vereist zijn. 
 
De effecten van de stikstofuitstoot zullen te zijner tijd in beeld moeten worden gebracht door middel van een Aeriusberekening.  De Aeriusberekening zal met name 
de aanleg omvatten. Als de uitstoot te hoog is kunnen werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd en/of zal elektrisch materieel vereist zijn.  
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Samenvattend 
Voornoemde treft alle verbindingen en daarmee is er voor geen van de onderzochte verbindingen een duidelijke voorkeur.  De verbindingen B en C lopen tevens 
door het gebied van It Fryske Gea. Het daar geldende toegangsverbod (broedvogelgebied) is zover bekend niet gebaseerd op de Natuurwetgeving. Ook hierbij is het 
de vraag of dat gezien moet worden als belemmering of juist een toevoeging qua beleving van de natuurlijke omgeving.  
 

3.3.5 Financieel 

Deze studie betreft een bureaustudie. Na een keuze en het verkrijgen van financieringen zal tot een ontwerp gekomen moeten worden. In die fase kan op basis van 
het ontwerp en onderzoeken naar de draagkracht van de bodem de kostprijs worden berekend. Om in deze initiatieffase reeds een indicatie te kunnen geven van de 
kosten van de verbindingen is een zeer ruwe berekening maakt.  
 
De berekening is baseert op kengetallen welke geëxtraheerd zijn uit aan aantal projecten voor fietspaden. Daarvan zijn de lengtes, breedtes, oppervlaktes en de 
aanneemsom tegen elkaar afgezet en op basis daarvan is een gemiddelde prijs per m1 en m2 uitgerekend. Daarbij is een prijsstijging van materiaal te verwachten. In 
dezen is de berekende gemiddelde prijs met 20% verhoogd. Op basis van voornoemde is voor onderstaand kostenplaatje gerekend met een prijs van € 210,-- per 
m1. Uitgaande van een fietspad met een breedte van 2,50 meter.  Dat komt uit op een indicatieve kostprijs van € 210.000,- per kilometer. 
 
De voornoemde verbindingen omvatten ook delen met een smal fietspad. Het aanpassen van deze delen fietspad zal in veel gevallen betekenen dat een nieuw 
fietspad over het bestaande wordt aangelegd. Daarmee is gerekend met dezelfde gemiddelde kostprijs per meter.  
 
Voor deze indicatie is gemeten vanaf luchtfoto’s en uitgaande van een mogelijk verloop van de verbinding. De afstanden waarmee gerekend is zijn tevens een ruwe 
schatting voor deze indicatie. 
 

  

verbinding indicatieve kostpijs per km1 geschatte lengte inducatie kosten 

aanleg/aanpassen fietspad*

verbinding A 210.000,00€                                 2,3  €                                483.000,00 

verbinding B 210.000,00€                                 6,1  €                             1.281.000,00 

verbinding B - optie 1 210.000,00€                                 4,2  €                                882.000,00 

verbinding C 210.000,00€                                 8,1  €                             1.701.000,00 

verbinding C - optie 1 210.000,00€                                 7,8  €                             1.638.000,00 

verbinding C - optie 2 210.000,00€                                 6,2  €                             1.302.000,00 

* niet mee berekend zi jn kosten voor het real iseren van een brug of pondje, aanpassen brug en s luisdueren bi j de meulestuw.
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In voornoemde tabel is geen rekening gehouden met het aanleggen van een brug danwel een pondje met bijkomende voorzieningen. Er is ook geen rekening 
gehouden met de kosten voor het aanpassen dan wel vervangen van de brug en sluisdeuren bij de Meulestuw.  
 
Samenvattend 
Verbinding A omvat de minste kosten voor het aanpassen van het fietspad vanaf de Tsjongervallei naar de Meulereed.  Echter zal het aanpassen of het vervangen 
van de bestaande brug en pad over de sluisdeuren nog de nodige kosten met zich meebrengen.  
 
Verbinding B omvat daarna de minste kosten voor aanleg van fietspaden. Waarbij optie 2 (langs de zandwinning naar de Hoofdweg) lager uitvalt. Daarbij zal het 
realiseren van een brug of pondje over de Tsjonger de nodige kosten met zich meebrengen. Navraag door initiatiefnemers heeft uitgewezen dat er een brug 
beschikbaar is welke mogelijk kan volstaan. Of deze ook daadwerkelijk geschikt is en ook (nog) voldoet aan de geldende eisen zal onderzocht moeten worden. In het 
geval deze toepasbaar is zullen de kosten beperkt blijven tot het vervoer, plaatsen en vereiste voorzieningen zoals fundatie en aansluitingen.  
 
Bij verbindingen B en C speelt mee dat een deel over particuliere gronden loopt. Het is aannemelijk dat de eigenaren gecompenseerd willen worden.  
 
Verbinding C omvat de grootste lengte qua aan te leggen fietspaden en daarmee blijkens de voorstaande tabel de hoogste kosten. Echter is voor deze verbinding 
geen aanleg dan wel aanpassing van bruggen vereist. 
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4. Samenvattend voorstel  
Verbinding A is in verhouding het eenvoudigst te realiseren. Er is geen directe inmenging van particuliere grondeigenaren vereist. Anderzijds is het een bestaande 
route welke geen toevoeging heeft op het bestaande fietsnetwerk.  
 
Voor deze variant is de bereidheid van de plaatselijk belangen om zich daarvoor in te zetten minimaal.  
 
Verbinding B voegt de meeste meerwaarde voor de fietser toe. Doordat de verbinding de Tjsonger oversteekt is de beleving het grootst. Deze verbinding past geheel 
binnen de ambities van de betrokken plaatselijk belangen. Er zijn door een van de betrokken plaatselijk belangen reeds contacten gelegd om een bestaande brug 
over te kunnen nemen. Daarvoor zal nog wel getoetst moeten worden of deze brug, met eventueel, aanpassingen voldoet. Daarbij zijn technische eisen, maar ook 
eisen vanuit het waterschap van belang.  
 
Verbinding C behoeft weliswaar de meeste kosten voor aanleg van het fietspad, maar daarentegen zijn geen nieuwe danwel aanpassing van bruggen vereist. Deze 
verbinding verloopt voor het grootste deel langs de Tsjonger waarmee de beleefbaarheid van de Tsjonger groot is.   
 
Zowel verbinding B als C omvatten gronden van It Fryske Gea waarvoor een verbod tijdens het broedseizoen geldt. Als dit verbod in stand blijft zal deze verbinding 

tijdens een aanzienlijk deel van het recreatieve fietsseizoen niet bruikbaar zijn. Daarmee is het aan te bevelen te onderzoeken op welke wijze het verbod opgeheven 

kan worden zonder te veel inbreuk te maken op de habitat van de broedende vogels.  

Vervolgstappen 
Met deze bureaustudie zijn drie mogelijke verbindingen onderzocht. Het is een aanzet om het overleg op te starten met de betrokken overheden en It Fryske Gea 
om te bezien of deze willen bijdragen aan de verdere uitwerking tot een projectplan voor de aan te leggen verbinding.  
 
Om te komen tot een projectplan zal eerst bezien moeten worden welke partijen hun bijdrage willen doen. Daarop kan een projectorganisatie en/of projectteam 
worden ingericht. Een goede rolverdeling en duidelijk geformuleerde afspraken zijn bepalend voor het resultaat. Daar zullen zaken als de financiële bijdrage(n). 
organisatorische bijdrage en de verantwoordelijkheden tijdens en na het afronden van het project, moeten worden uitgesproken. De gemaakte afspraken kunnen 
geformuleerd worden in een convenant. 
 
 
 
 
 

 
  



Versie 1.3 4 januari 2023        Pagina 22 

5. Aanbevelingen 
 

5.1 Ontwerpeisen 

De Ontwerpwijzer fietsverkeer (2016) uitgegeven door Crow geeft richtlijnen voor fietspaden, stroken e.d. Daarnaast zal een (semi)overheid eigen eisen kunnen 
stellen vanuit hun eigendom en/of beheer positie.  
 

5.2 Maatschappelijke haalbaarheid 

Draagvlak en participatie zijn van aanzienlijk belang bij dergelijke (ruimtelijke) plannen. Dat het een initiatief is van de plaatselijke belangen en dat deze via 
nieuwsbrieven, dorpskrant en/of dorpsvisies de wens voor een fietsverbinding danwel pondje over de Tsjonger al benoemd hebben, geeft al blijk van een aanzienlijk 
draagvlak.  
 

5.3 Economische haalbaarheid 

Organisaties of personen die betrokken zullen moeten worden om te komen tot een ontwerp en vervolgens aanleg en instandhouding van een fietsverbinding langs 
De Tsjonger: 
 
Overheden 

• provinsje Fryslân. 

• Gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf en Ooststellingwerf  

• Wetterskip Fryslân 
 
Grondeigenaren; 

• Voornoemde gemeenten en Wetterskip 

• It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. 

• Particuliere eigenaren. 
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6. Bronvermelding 
https://www.anwb.nl/fietsroutes/fietsknooppuntenplanner 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 
https://bagviewer.kadaster.nl/ 
https://www.google.nl/maps 
https://www.rustpunt.nu/kaart 
https://fietsoplaadpunten.nl/ 
 
 
 
 

https://www.anwb.nl/fietsroutes/fietsknooppuntenplanner
https://bagviewer.kadaster.nl/
https://www.google.nl/maps
https://www.rustpunt.nu/kaart
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