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De Friese Waterlinie ontstond in de 16de eeuw en heeft tot 

het einde van de 17de eeuw een militaire functie gehad. 

Binnen het geheel van de noordelijke verdedigingslinies 

vormt de Friese Waterlinie samen met de Groningse Schan-

senkrijg de tweede linie die ten doel had om Noord-Neder-

land te beschermen tegen de vijand uit het zuiden en het 

oosten en tegen invallen vanuit zee. Omdat Friesland in die 

tijd aan drie zijden door de zee wordt omringd (Zuiderzee, 

Waddenzee en Lauwerszee) en aan de zuid-oostzijde werd 

begrensd door de moerassen van het hoogveen was het 

gebied van nature goed te verdedigen.

De geschiedenis van de 
Friese waterlinie 

De historische schansen Ideeën voor de schansen   

Ideeën uit de streek   

Naast de schansen waren ook enkele retranchementen on-

derdeel van de Waterlinie. Hier konden de troepen worden 

gelegerd en werd gezorgd voor de bevoorrading van de 

schansen. Heerenveen en Gorredijk lagen achter de Linie 

en waren uitgevoerd als versterkte legerplaatsen. Tijdens de 

strijd in het rampjaar 1672/1673 waren ook diverse geïmpro-

viseerde onversterkte legerplaatsen in gebruik en diende de 

kerk van Olderberkoop als vesting. 

In dat jaar werd Nederland door Frankrijk, Engeland, Keulen 

en Münster de oorlog verklaard. De bisschop van Münster, 

Christoph Bernard van Galen alias Bommen Berend, viel het 

noorden van Nederland aan en brak in dit jaar al snel door 

het Noord-oostelijk Frontier. Hierdoor naderde hij tot vlakbij 

Friesland. 

Friesland zag de dreiging aankomen en mobiliseerde een 

leger. Hans Willem van Aylva had de leiding over de Friese 

troepen. In 1673 werd er een heel gebied onder water gezet: 

vooral rond De Lende werd het lager gelegen gebied geïn-

undeerd als bescherming tegen de vijand.

Toch wisten de troepen van Münster in het gebied door te 

dringen en bij de Blessebrugschans De Lende te passeren. 

Ook bij de Bekhofschans werd De Lende overgestoken, waar-

na de hoofdmacht via Makkinga en Donkerbroek optrok in 

een poging om Heerenveen te veroveren. De Friese troepen 

trokken zich verder terug en verzamelden zich bij Heereveen 

en Gorredijk. Uit angst om ingesloten te worden door het 

stijgende waterpeil in de inundatiegebieden en zijn basis in 

Steenwijk niet meer te kunnen bereiken, besloot Bommen 

Berend zijn troepen terug te trekken. 

Na 1673 heeft de Friese Waterlinie niet meer gefunctioneerd. 
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Slijkenburg ligt op de plaats waar vroeger De Lende en De Tsjon-

ger/Kuunder samenvloeiden. De schans van Slijkenburg diende 

daarbij voor het verdedigen van beide rivierenlopen. Voor de 

aanleg van de Statendijk in 1702 werd de schans volledig ont-

manteld. Grond van de schans werd gebruikt voor de dijk. 

De sluis werd verplaatst naar Schoterzijl, de brug van de sluis 

bleef in Slijkenburg staan. In 1842 werd de sluis gedempt en ver-

loor Slijkenburg zijn schakelfunctie tussen de twee rivieren.

Toeristische productontwikkeling
Waterlinie 

Ontwikkelen toeristische producten met betrekking 

tot De Friese Waterlinie door ondernemers, en de 

ondersteuning hiervan.

Roerende schansen 

Zichtbaar maken van de nu ontbrekende schansen door 

middel van roerende oplossing: bijvoorbeeld schans van 

stroo, foto schans op groot canvasdoek. Bijvoorbeeld bij 

Tolbrugschans, Schans Makkinga, Schans Breeberg.

Ontmoeting Kunst en Erfgoed 

Een plek waar kunst, erfgoed en toerisme elkaar ontmoeten 

waarbij educatie en digitale informatie een rol spelen.

Routes en digitale informatie
 
Ontwikkelen van nieuwe fiets- en wandelroutes en

digitale informatie.

Schans Slijkenburg Bekhofschans Schans Frieschepalen Zwartendijksterschans

De Bekhofschans werd in 1582 aangelegd op een landschap-

pelijk markante overgang van hogere gronden naar het beekdal 

van de Lende; op een plek waar de vijandelijke troepen in 1673 

door de Linie heenbraken. Deze plek leent zich er goed voor 

om met een combinatie van paden, markeringstekens, uit-

kijkposten en natte natuurontwikkeling de inbedding van de 

Waterlinie in het landschap en het militaire verhaal zichtbaar te 

maken. 

 

In 1593 werd de schans bij Frieschepalen opgeworpen om 

Friesland te beschermen tegen de Spanjaarden die vanuit 

Groningen probeerden binnen te dringen. De schans sloot de 

hoger gelegen weg af van Friesland naar het zuidelijke Wester-

kwartier in Groningen die een passage vormde door het ontoe-

gankelijke hoogveen. 

 

 In 1593 werd de schans aangelegd als bescherming tegen 

de Spanjaarden die vanuit Groningen Friesland probeerden 

binnen te dringen. De Zwartendijksterschans sloot de weg af, 

de droge passage, van Friesland naar Drenthe door het hoog-

veengebied. In 1988 is de schans gerestaureerd en de schans 

ligt er nog steeds prachtig bij. De schans is in bezit van het 

Drents landschap.
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