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I. Varen is vooruitzien 

De ontpoldering van De Hegewarren in combinatie met de aanleg van een nieuwe vaarweg naar 

Drachten is alweer een tijdlang in onderzoek. Het is een co-creatie waarin de “vaarweg wellicht een 
bijvangst kan zijn van de totale gebiedsontwikkeling”. Mooi gesproken en kennelijk eerlijk, maar “wat 

kost dat?” zullen velen met en zonder bootje zich afvragen. De voorlichting over het projectidee is 

kortgeleden met een halfjaar doorgeschoven naar zomer 2022.  

Nieuwe ontwikkeling; Per 8-12 -21 In de besluitvorming over de Hegewarren en de vaarweg worden 

de onderwerpen nu los van elkaar behandeld. De Hegewarren in de eerste maanden van 2022, de 

vaarweg rond de zomer. Vanaf februari organiseren we diverse bijeenkomsten over de vaarweg en 

daar willen we ook deze onderdeel van maken. Zo hebben we nu meer aandacht voor de 

Hegewarren én meer tijd om de verschillende bijeenkomsten over de vaarweg goed voor te 

bereiden. 

De vaarweg naar Drachten is al decennialang een dankbaar onderzoeksonderwerp van de lokale en 

provinciale overheid. Aanleg nieuwe Vaarweg geschikt voor Klasse V schepen. 

 

 

Momenteel varen Klasse V schepen met ontheffing - foto: Willem Wilstra 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Onderzoeksnotitie Hegewarren 

Het rapport /onderzoek Hegewarren was in eerste instantie gebaseerd op een onderzoek van de 

Hegewarren in combinatie met de nieuwe aan te leggen vaarweg met alle aspecten van dien en geeft 

volgens ELP het idee dat deze twee onderdelen niet afzonderlijk van elkaar uitgevoerd zouden 

kunnen worden. 

Blijkbaar komen de onderzoekers en de provincie ondertussen tot inzicht, dat door deze projecten te 

combineren de weerstand tegen het geheel van de problematiek van de Hegewarren juist kan 

frustreren, omdat menigeen de aanleg van de vaarweg niet ziet zitten, maar de aanpak van het 

weidegebied van de Hegewarren wel. 

Met deze notitie wil ELP alle zaken benoemen die een rol spelen om tot een juiste afweging en 

uiteindelijk beslissing te komen betreffende de aanleg van een nieuwe of optimaliseren van de 

huidige vaarweg. 

ELP wil daarom graag de discussie op gang brengen door onze opgezochte informatie met u te delen. 

De veranderde omstandigheden, zoals we die benoemen in deze notitie, zijn aanleiding om een 

nieuw standpunt te overwegen in het dossier Nieuwe Vaarweg Drachten. 

Graag uw reactie/mening op; info@ELP.frl 
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III. Huidige status vaarweg Drachten 

Provinciaal blad van Fryslân 2021, 5534, publicatiedatum 07-07-2021 

Artikel 1 Vaststellen maximale afmetingen 

De maximaal toegelaten afmetingen (met inbegrip van de last) voor schepen, drijvende inrichtingen 

en drijvende voorwerpen voor vaarwegen worden vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit 

gevoegde bijlage, genaamd ‘Lijst A provinciale vaarwegen, Aanhangsel B, Maximaal toegestane 
afmetingen schepen’. De bijlage maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit besluit.  

Artikel 2 Citeertitel en inwerkingtreding  

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit maximaal toegelaten afmetingen VVF 2014” en dit besluit 
treedt in werking op 8 juli 2021. 

 

A 003 Vaarweg naar Drachten, 

via geul Krúswetters, 

betonde geulen Lange 

Sleatten en Sydsdjip, 

Fokkesleat, Headamsleat, 

betonde 

geulen Wide Ie, Wide 

Mûntsegroppe, Geaster 

Djip en Nije 

Kanaal (gedeeltelijk), vanaf 

PMK tot monding 

insteekhaven Drachten 

80,00 x 10,00 x 2,75 90,00 x 10,50 x 2,75 Boegschroef/ voorspan; 

Verplicht melden bij 

Hooidambrug 

95,00 x 10,50 x 1,60 Boegschroef/ voorspan; 

Reisontheffing; 

Verplicht melden bij 

Hooidambrug 

 Duwstel “enkel” 
schroef maximaal: 

102,00 x 9,50 x 2,30 

 

Duwstel “dubbel” 
schroef maximaal: 

102,00 x 9,50 x 2,75 

Boegschroef/ voorspan; 

Verplicht melden bij 

Hooidambrug; 

Tussen 1 juni-1 september alleen 

varen uitsluitend voor 10.00 uur 

en na 18.00 uur; 

Maximaal 5 Beaufort. 

Ponton + duwboot > 

80,00 x > 10,50 x 

1,40  

(Zodra één van de 

waarden, lengte/ 

breedte, wordt 

overschreden 

gelden 

voorwaarden) 

Boegschroef/ voorspan; 

Verplicht melden bij 

Hooidambrug; 

Tot maximaal hoogte 3 meter 

gemeten vanaf waterlijn; 

Hoogte ≥ 3,01 meter begeleiding 
provincie; 

Reisontheffing. 

 

 

 



 

 

Er is momenteel een lobby voor de klasse V. 

 

De CEMT-klasse schepen: de huidige wensen van gemeentebestuur en havenondernemers, nl. klasse 

V. 

(De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klasses om de afmetingen 

van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. De klasse-indeling is in 1992 bepaald door 

de Conférence Européenne des Ministres de Transport vandaar de term CEMT-klasse). 

Om Drachten aan een vaarweg Klasse V te verbinden is het aanleggen van een nieuwe 

vaarverbinding tussen de Hooidammen en het Prinses Margriet kanaal noodzakelijk. 

De route via Eernewoude zou een doorlopende vaarbeweging van klasse V schepen niet aan kunnen 

volgens deskundigen!? Dit roept de vraag op of dit in alle opzichten klopt en zo ja, of klasse V in de 

nabije toekomst een must is, en ook of er dan nog meer consequenties zijn die geld kosten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. De 3 varianten 

Om deze vaarweg te kunnen realiseren, zijn er enkele routes onderzocht nl. kortweg 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bovenstaande afbeelding is een oud voorstel van 3 varianten 

 

En het volgende geconcludeerd: 

Variant III  te duur en te gecompliceerd; 

Variant I volgens deskundigen niet haalbaar i.v.m. ruimte rond Eernewoude en de Alde 

Feanen; 

Variant II deze route wordt onderzocht wel of niet in combinatie met aanpak Hegewarren. 

 

Variant II heeft bij de lobbyisten de voorkeur. Bij natuurverenigingen is weinig enthousiasme over 

variant II maar ook vanuit het dorp Grou, gemeente Leeuwarden en de vele recreanten welke 

gehuisvest zitten op de Hegewarren, is er geen draagvlak voor dit plan. 

 

www.vaarsnelwegnee.nl 

https://www.degrouster.nl/opinie/item/vaarsnelweg-drachten-wanneer-keert-de-wal-het-schip 

 

 
 
Nieuwe vaarweg (lichtblauw van kleur) door natuurgebied Hege Warren en Burd 

 

 

 

http://www.vaarsnelwegnee.nl/
https://www.degrouster.nl/opinie/item/vaarsnelweg-drachten-wanneer-keert-de-wal-het-schip


 

 

Voormalig schipper Willem Wilstra schrijft regelmatig over het nut en onnut van deze keuze: 

 

Hieronder een citaat uit de Leeuwarder Courant; 

https://lc.nl/opinie/Opinie-Naar-Drachten-via-bestaande-vaarweg-23097222.html 

 

Een nieuwe vaarweg door De Burd en de Hege Warren is niet nodig. De bestaande route kan met 

aanpassingen nog decennia dienst doen. 

 

In Smallingerland is het muisstil, maar in Grou springt de bevolking in de bres om de boze plannen te 

keren van een vaarweg door De Burd en de Hege Warren naar Drachten. (De Hege Warren is 

Smallingerland!) Een ingenieursbureau heeft opdracht gekregen om weer een duur plan te schrijven 

en veel water en zeilscheepjes ingetekend op de plaats waar nu nog boeren hun producten voor de 

mensheid zwaar moeten bevechten – economie! 

 

Het zijn eigenlijk twee voorstellen: 1. Een kanaal graven met rechtopstaande oevers. Hiervoor hoeft 

men minder land aan te kopen en kunnen wellicht nog een paar boeren op de Hege Warren blijven 

bestaan. Of 2.: Alle boeren uitkopen en land opkopen, het land onder water zetten en een vaargeul 

graven, met flauw oplopende oevers. In het plan zijn wel de gas-transportbuizen van de Gasunie 

benoemd, die dwars door het gebied lopen. Die moeten veel dieper worden gelegd, maar dat is niet 

in de berekening meegenomen. Een berekening van mijn kant voor deze duurste optie, komt uit op 

een kostenplaatje van 80 tot 100 miljoen euro. Is deze ‘afbraak’ te verantwoorden voor de haven van 
Drachten? 

 

Mijn opinie? Sinds ik het betoog van Jan Terlouw heb gehoord en zijn essay Natuurlijk heb gelezen, 

weet ik het zeker. We moeten ten opzichte van natuur en milieu 180 graden draaien en investeren in 

behoud van wat we hebben en de boeren ondersteunen om anders en kleinschaliger te produceren. 

Daarmee zou op de Hege Warren een begin kunnen worden gemaakt: land behouden en nieuwe 

methodes benutten om CO2-uitstoot in het veenweidegebied te bestrijden. En beslist geen 

landerijen meer onder water zetten. We komen steeds terug op de enige voor de hand liggende 

oplossing, namelijk de bestaande vaarweg opwaarderen.  

 

Daar ben ik al 25 jaar voorstander van en ik geloof dat we het nú moeten doen. Deze oplossing zou 

de grootste winst zijn voor natuur en economie. De kosten zullen niet meer dan circa 25 miljoen euro 

zijn. Uiteraard gaan we voor Klasse Va-schepen (110 m. lang en 11 m. breed met maximaal 4 m. 

diepgang). De bottleneck is een stuk van 2 kilometer langs Earnewâld; dat kan met stalen damwand 

en baggeren op de juiste maat worden gemaakt. It Fryske Gea krijgt zodoende een prachtige ‘vaste’ 
brug. De enige brug in de route (Headammen) heeft al vele jaren de juiste maten en verder zijn er 

geen dure kunstwerken nodig. Om de recreatievaart bij Earnewâld veilig in goede banen te leiden 

wanneer er een binnenschip langskomt, is wellicht plaatsing van matrixborden met informatie van de 

brugwachter een adequate oplossing. Nu wordt de vaarveiligheid bij Earnewâld steeds te negatief 

voorgesteld, terwijl zich daar nooit grote problemen voordoen. De geladen schepen varen uiterst 

langzaam en zo nodig kan een leeg schip gebruikmaken van de kopschroef. Degene die het wil horen 

van een deskundige, moet zijn oor te luisteren leggen bij de schipper van de duwboot Antilope. Hij 

vaart bijna dagelijks met duwbakken met veevoer voor Agrifirm vanaf de Kruiswaters (Prinses 

Margrietkanaal) naar Drachten. Afmetingen van de duwboot: 22 m. plus duwbak van 76 m., geladen 

met 1600 ton veevoer, diepgang 2,75 meter. Met vergunning van Provinciale Waterstaat kunnen en 

mogen schepen van 110 m. lengte en 11,40 m. breedte nu ook al naar Drachten. Hoe je het ook 

wendt of keert en welke route ook gerealiseerd wordt, in deze contreien zal de beroepsvaart altijd 

recreatieschippers tegenkomen. Als we allemaal bewust het ‘zeemanschap’ in acht nemen, kunnen 
we met deze oplossing goed het jaar 2050 halen! Belanghebbenden: de vaarweg ligt er! 

 

Willem Wilstra is oud-zeeman en binnenschipper uit Drachten die de bestaande route goed kent. 

https://lc.nl/opinie/Opinie-Naar-Drachten-via-bestaande-vaarweg-23097222.html


 

 

 

Duwbak Agrifirm Hooidambrug -foto: Willem Wilstra 

 

 

Agrifirm varend richting Drachten via Wide Mûntsegroppe 

 

 

Coaster onder begeleiding ijsbreker varend door Hooidambrug via Eernewoude naar Margriet kanaal 

 

 



 

 

V. Investering en dekking aanleg vaarweg door de Hegewarren 

 
Gemeente en havenbedrijven dragen samen 15 mln euro bij, d.w.z. mocht de nieuwe vaarweg 

doorgaan, dan investeert de gemeente 9 miljoen euro, de ondernemers 6 miljoen. 

  

Citaat: Burgemeester Rijpstra is blij dat het geld nu op tafel ligt. "Dit geld is om aan te geven dat de 

gemeente, ondernemers en de provincie samen 30 miljoen op tafel leggen om dit mogelijk te maken. 

De vaarweg kun je afschrijven in 100 jaar, dus in feite zullen in 2030 de lasten voor een gemeente 

niet hoog meer zijn. Voor de begroting maakt het niet veel uit". 

 

Hoe is de verdeling nu precies en wat betalen de inwoners uiteindelijk voor deze 100-jaar-durende 

lening? Ondernemers in Drachten zijn bereid een heffing te betalen voor iedere kilo vracht die ze 

over water aan- en afvoeren. Met het geld dat hiermee wordt opgehaald, willen zij meebetalen aan 

de nieuwe vaarweg voor de beroepsvaart door de Hegewarren bij Oudega.  

 

Verder moet een klein deel van de opbrengst worden gestopt in een nieuwe pot waarmee de 

havenfaciliteiten worden opgeknapt. 

 

 

Bestuurders gemeente Smallingerland en haven gebonden ondernemers geven aan dat ze samen 15 miljoen euro willen 

bijdragen, als het zeker is dat de nieuwe vaarweg er komt. (Bron: Actief Media) 

M.a.w.: de ondernemers betalen een heffing voor iedere kilo vracht welke ze over het water aan en 

afvoeren, dus bij geen vracht of minder vracht is de bijdrage niets of weinig! 

Wie draagt dan het risico van de bijdrage waarvan nu wordt uitgegaan (6 miljoen)? ELP vreest dat dit 

voor risico gemeente zal zijn, dus onze inwoners. 

Dekking van de gezamenlijke bijdrage is mede door huidige ontwikkelingen bij de grootste haven 

gebonden ondernemer en stakeholder Kijlstra Beton helemaal op losse schroeven komen te staan 

volgens de ELP. 

 

Financiële onderbouwing voor de toezegging van de ondernemers om per kilo vracht een heffing te 

betalen is door het uitvallen van ruim 40% aanvoer van Kijlstra beton op losse schroeven komen te 

staan! 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Overige risico`s en onduidelijkheden 
 

Om het gehele traject Klasse V geschikt te maken moeten ook de kosten opgenomen worden van 

verbreding van het oude traject vanaf de Hooidammen en de Industriehaven Drachten. Nu niet 

opgenomen!? 

 

Oude gedeelte waar niets voor is opgenomen loopt vanaf De Veenhoop naar rechts Industriehaven nabij Buitenstvallaat 

Ook de huidige staat van de Industriehaven is niet geschikt voor Klasse V schepen. 

De huidige beschoeiing van de oude haven is in dermate slechte staat dat deze niet geschikt is voor 

Klasse V schepen maar ook de diepgang in de haven zal moeten worden aangepast. 

Wat deze extra kosten gaan bedragen, is niet bekend maar zal zeker enkele miljoenen met zich mee 

brengen. 

 

De Drachtster binnenhaven kent 1,2 kilometer openbare laad- en loskaden 

Knelpunten tussen Hooidambrug en haven Drachten volgens onderzoek: 

Bij Monniken Ee en de Smalle Eesterzanding bevindt zich een drempel die de diepgang beperkt. In de 

huidige situatie is de diepte van de vaarweg onvoldoende voor klasse IV schepen. De schepen kennen 

daarom beperkingen in laadvermogen (maximaal 1.200 ton) en vaarsnelheid. 

  

Buiten de vaargeul is het water zeer ondiep, waardoor een grote snelheid in combinatie met grote 

waterverplaatsing sterk doorwerkt in waterpeilschommelingen en golfvorming. De overschrijding van 

de vaarsnelheid leidt tot overlast (schade aan aangemeerde boten) en onveilige situaties voor 

watersporters die gebruik maken van de vaarweg. 

  

De nautische situatie bij de Groene Deken (toegangen Sânemar) en de kruising bij de Ulekrite is 

onoverzichtelijk en (te) smal. De zichtlijnen voor de recreatie zijn door bebouwing en door 

bomen/bosschages slecht en voldoen niet aan de richtlijnen. 

  

Daarnaast betreft het knelpunten bij de entree bij de Lange Sleat, de zone langs de Hoanekrite 

(Fokkesleat) en bij een aantal punten bij de Headamssleat. 



 

 

VII. Veiligheid vaarweg met de recreatie vaart  

Wat voor de ELP ook van belang is in de discussie over deze vaarweg Klasse V is de veiligheid met de 

recreatie vaart.  

 

Er zijn gelukkig weinig zware ongelukken op de route Drachten - Princes Margrietkanaal, maar op het 

Princes Margrietkanaal zelf zijn de laatste jaren toch wel enkele vervelende ongelukken gebeurd met 

enerzijds recreatie vaart en anderzijds klasse V-schepen, zelfs met slachtoffers. 

 

Ook hebben daar meerdere aanvaringen met bruggen en zelfs een recreatiewoning plaatsgevonden. 

 

“Uit de rapportage Scheepsongevallen (V&W, AVV 2004) blijkt dat er in NL jaarlijks ongeveer 300 

ongelukken gebeuren op de binnenwateren waarbij pleziervaart is betrokken. Jaarlijks vallen er zes 

tot acht doden (V&W, BOVW) bij ongevallen waarbij scheepvaart op de binnenwateren is betrokken.  

Aan de pleziervaart zijn vier tot vijf ongevallen met dodelijke afloop toe te wijzen. Van dit aantal 

wordt 50% veroorzaakt door brand/ontploffing door gas aan boord. De overige doden vallen te 

betreuren door het overvaren door beroepsvaart-schepen, snelle boten of onkunde van de  

“pleziervaarder”. 

 

 

Aanvaring Recreatie vaart en beroepsvaart Princes Margriet kanaal. 

 

Aanvaring beroepsvaart met recreatiewoning nabij Pikmeer Grou Princes Margrietkanaal 

 



 

 

VIII. ELP voorstander van een optimale vaarverbinding 

ELP is altijd een voorstander geweest voor een optimale vaar verbinding tussen het Prinses 

Margrietkanaal en de Industriehaven van Drachten. 

Door de vele meningen en huidige en toekomstige ontwikkelingen in de haven van Drachten is het 

voor de ELP nog maar de vraag of deze goede vaarverbinding een Klasse V verbinding moet zijn. 

 

Voor ELP is aanleg van deze vaarweg bespreekbaar, mits voldoende draagvlak en het financieel 

haalbaar is zonder extra financiële belasting voor onze inwoners en onze gemeente. 

 

Wij hebben veel reacties en informatie mogen ontvangen van diverse stakeholders, 

milieuorganisaties en buurgemeenten. 

 

Wat ELP mist in de hele discussie over de aanleg van een Klasse V-vaarweg is: de mening van de 

inwoners van Smallingerland. 

 

Om alvast vooruit te lopen op de nieuwe omgevingswet is het voor de ELP nu een uitgelezen kans om 

de belanghebbenden / inwoners van Smallingerland mee te laten besluiten over dit ingrijpende plan! 

 

De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie. De wet zegt over participatie: het in een 

vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden [...] ... bij het proces van de besluitvorming over 

een project of activiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. Enkele aandachtspunten en weetjes 

 

 Het aanleggen van de nieuwe vaarweg zal behoorlijk druk uitoefenen(CO2) op het Natura 

2000 gebied Alde Feanen ( Stikstof). 

https://www.natura2000.nl/gebieden/friesland/alde-feanen 

 Er in het traject een extra brug moet worden aangelegd welke ook bediend moet worden. 

 Provincie Fryslân al camping heeft opgekocht om vaarweg mogelijk te maken. 

 Provincie Fryslân het eiland van voormalig Trye-Hûs heeft gekocht om vaarweg mogelijk te 

maken. 

 Provincie Fryslân heeft besloten om het verbreden van een versmalling (Wide 

Mûntsegroppe) in het voor traject rond Oudega niet mee te nemen in het project Oudega 

aan het water!? 

http://www.oostelijkepoortfriesemeren.nl/projecten/oudega-aan-het-water/ 

 De eerste elektrisch aangedreven vrachtschepen geen klasse V schepen zijn maar de Klasse 

IV schepen welke ook nu naar Drachten mogen varen. 

https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2021/09/06/de-alphenaar-vaart-eerste-

elektrische-schip-met-verwisselbare-accus/?gdpr=accept 

 

 

Het schip de Alphenaar gaat dagelijks op elektriciteit containers met Heineken bier vervoeren van Alphen aan den Rijn naar 

Moerdijk. 

 

https://www.natura2000.nl/gebieden/friesland/alde-feanen
http://www.oostelijkepoortfriesemeren.nl/projecten/oudega-aan-het-water/
https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2021/09/06/de-alphenaar-vaart-eerste-elektrische-schip-met-verwisselbare-accus/?gdpr=accept
https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2021/09/06/de-alphenaar-vaart-eerste-elektrische-schip-met-verwisselbare-accus/?gdpr=accept

