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Het beheer en onderhoud van paden 

Inleiding

“Voor een goed plan is altijd geld te vinden”, is een gevleugelde uitspraak van een 
beleidsmedewerker bij de provincie Fryslân. En hij heeft vermoedelijk gelijk. Wat echter niet 
wordt vermeld, is dat de toegekende subsidies vrijwel altijd bedoeld zijn voor de eenmalige 
ontwikkeling en uitvoering, niet voor structureel beheer en onderhoud. Niettemin zijn 
het diezelfde overheden en andere subsidiënten die een projectplan beoordelen op juist 
die criteria, namelijk de houdbaarheid op middellange en langere termijn. Particulieren 
en organisaties die een plan indienen moeten dan ook soms in een spagaat om het 
oorspronkelijke idee, en de creatieve en opbouwende energie die daarmee annex is, overeind 
te houden en de grenzen ervan te bewaken. 

Daarom is het niet eens zozeer de paragraaf Beheer en Onderhoud in de besproken 
wandelprojecten (zie eerste deel: Toegankelijkheid: paden en de ontsluiting van het 
landschap”) die aandacht verdient – op papier is alles mogelijk – als wel de feitelijke 
verankering ervan in gezamenlijk beleid. Goede afspraken en heldere keuzes vooraf en een 
realistische begroting garanderen nog niks, maar scheppen in elk geval werkbare kaders. 
Duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en budget bieden de beste garantie om 
onderhoudsgevoelige voorzieningen als wandelpaden in stand te houden. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verschillende mogelijkheden en modellen die daarbij 
kunnen worden gehanteerd, waarbij op voorhand de oprichting van een provinciaal 
Recreatieschap of Frysk Routeburo de voorkeur heeft boven een versnipperd systeem van 
beheerplannen bij gemeenten en terreinbeherende organisaties. Tot slot worden twee 
voorbeelden gegeven van onderhoudsplannen en begrotingen. 

Recreatieschap Fryslân of Frysk Routeburo
Een provinciaal Recreatieschap of Frysk Routeburo, zoals het in het businessplan van de 
stichting DBF wordt genoemd, is de meest wenselijk vorm voor het beheer en onderhoud van 
recreatieve voorzieningen in Fryslân. Daarbij gaat het niet alleen om de wandelpaden, maar 
ook om het fi etsroutenetwerk, de ruiterpaden en andere bewegwijzerde routes. Fryslân heeft 
duidelijk behoefte aan één centrale organisatie waar alles samenkomt wat met toeristisch-
recreatieve routes te maken heeft. Die behoefte is er bij de aanbieders van routes, maar ook 
bij de verschillende overheden. Niet alleen om initiatieven, projecten en bestaand aanbod 
op elkaar af te stemmen en overzichtelijk aan de man te brengen. Maar ook om eenheid te 
scheppen in de kwaliteit van het aanbod: onderhoud, afstemming, informatievoorziening en 
inhoud voor de promotie. Daarom heeft de provincie Fryslân, gesteund door de gemeenten, 
in 2007 aan de Stichting DBF opdracht gegeven een businessplan te ontwikkelen voor een 
centraal, provinciaal Recreatieschap. Naar de komst en invulling wordt met belangstelling 
uitgekeken. Tot die tijd zullen de verschillende organisaties en particulieren het beheer zelf 
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moeten doen of met de afzonderlijke overheden en grondeigenaren contracten moeten 
afsluiten.

Voordelen
De essentie van het Recreatieschap is het bundelen van taken en kennis op het gebied van 
onderhoud (en eventueel ontwikkeling) van bewegwijzerde routes op één centraal punt. De 
verwachting is dat hiermee de kwaliteit van het aanbod sterk kan worden verbeterd. Hierbij 
geldt dat hoe meer routes bij het Recreatieschap worden ondergebracht, hoe aantrekkelijker 
dit is voor alle aangesloten partijen (kwalitatief en fi nancieel).

Het organiseren van het beheer en onderhoud door het Recreatieschap biedt de volgende 
voordelen:

--- De gebruiker (o.a. omwonende en toerist) kan schade aan de routes op één plek melden; 
 dit vergroot de duidelijkheid en daarmee de kans dat schademeldingen daadwerkelijk 
 worden doorgegeven;
--- Ook andere organisaties die schade willen melden, hebben baat bij één aanspreekpunt, 
 bijvoorbeeld gemeenten, VVV’s, natuurbeheer organisaties en (recreatie-)ondernemers;
--- Andersom geldt dat initiatiefnemers hun ideeën op één adres kunnen inleveren en toetsen 
 op haalbaarheid;
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--- Gemeenten hebben nu nog te maken met verschillende onderhoudscontracten voor de 
 diverse routes; bundeling maakt dit overzichtelijke, effi ciënter en goedkoper;
--- De concentratie van werkzaamheden voor de diverse routes kan zorgen voor een betere en 
 gespreide inzet (al dan niet uitbesteed), een besparing op de uitvoeringskosten, en (op 
 termijn) ook van de overheadkosten;
--- Kennis van diverse routes en actuele ontwikkelingen met betrekking tot die routes is zoveel 
 als mogelijk op één punt aanwezig dan wel wordt daar verzameld; 
--- Datzelfde geldt voor materiaal als foto’s, teksten, projectplannen, beheerplannen, etc.;
--- Dat alles is weer een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van de aan te leveren 
 informatie voor promotie en marketing; de productie van informatiemateriaal en voor 
 advisering met betrekking tot productontwikkeling.

Uitgangspunt voor het Recreatieschap is een groeimodel; in eerste instantie richt het bureau 
zich op het fi etsroutenetwerk en het uitdijende netwerk van historische wandelpaden van 
Landschapsbeheer Friesland, maar in de toekomst kunnen diverse bewegwijzerde routes 
bij het Recreatieschap worden ondergebracht. Verder zijn in Fryslân diverse organisaties 
actief  op het gebied van toerisme en/of het onderhoud van routes. Voorbeelden zijn Fryslân 
Marketing, bureau Friesland-Holland, De Marrekrite, het op te richten dienstencentrum van 
de stichting Friese VVV’s en, over de provinciegrens, het Recreatieschap Drenthe. Belangrijk is 
ervoor te zorgen dat de taken van het Recreatieschap een logische plek ten opzichte van de 
bestaande organisaties krijgen.

Taken Recreatieschap: beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud
Het uitgangspunt is een Recreatieschap dat zich richt 
op Beheer en Onderhoud vanuit de basistaken.

--- Inspectie van de routes
--- Meldpunt/servicedesk
--- Schadeherstel en vervangingen
--- Actualisering en productverbetering
--- Voorraadbeheer/opslag
--- Contractbeheer

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende te onderhouden 
routesystemen, omdat de werkwijze algemeen toepasbaar is. Wel moet bij inspectie en 
schadeherstel rekening gehouden worden met de specifi eke eigenschappen van de routes. 
Denk bijvoorbeeld aan wandel- en fi etspaden die moeilijk met de auto te bereiken zijn. Verder 
wordt nog opgemerkt dat de taken wel afzonderlijk beschreven worden, maar waar mogelijk 
zullen worden gecombineerd. Bijvoorbeeld in het geval van inspectie van de routes en het 
uitvoeren van klein onderhoud.
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Inspectie van de routes
--- Periodieke inspectie en schoonmaak van de borden, tweemaal per jaar (aan het begin van en 
 halverwege het toeristisch seizoen);
--- Inventariseren van schade, vandalisme en diefstal tijdens de inspectie; de uitkomsten van 
 deze inventarisatie doorgeven aan de servicedesk. 

Meldpunt/servicedesk
Het is de bedoeling dat het meldpunt van het Recreatieschap beschikbaar is voor meldingen 
over alle bewegwijzerde routes in Fryslân. Dit voorkomt dat ‘melders’ (toeristen, maar 
ook medewerkers van gemeenten, etc.) moeten zoeken naar een aanspreekpunt of dat 
zij meerdere nummers moeten bellen. Het Recreatieschap zorgt er vervolgens voor dat de 
melding bij de juiste instantie terechtkomt. Het bureau neemt niet de verantwoordelijkheid 
over van het herstel van de schade voor routes die het niet in onderhoud heeft.

--- Aannemen van schademeldingen en opmerkingen over de routes (bij voorkeur telefonisch 
 of via de website, omdat dan gerichte informatie gevraagd kan worden; eventueel buiten 
 kantoortijden meldingen aannemen via een antwoordapparaat);
--- Afhandelen van vragen en opmerkingen;
--- Verwijsfunctie naar andere organisaties ‘in het veld’; 
--- Beheer en actualisering van de website; de website geeft beknopte informatie over de 
 activiteiten van het Recreatieschap, biedt de mogelijkheid om schade te melden door middel 
 van een formulier en heeft een verwijsfunctie naar relevante organisaties.

 

Schadeherstel en vervangingen
--- Verzameling en administratie van de meldingen die binnenkomen via de servicedesk;
--- Coördinatie van herstel- en vervangingswerkzaamheden; 
--- Uitvoering van herstel- en vervangingswerkzaamheden (door eigen medewerkers of 
 uitbesteed);
--- Klein onderhoud kan overigens gecombineerd worden met de halfjaarlijkse controleronde.

Actualisering en productverbetering
--- Verzameling en administratie van de opmerkingen over de routes die binnenkomen via de 
 servicedesk;
--- Ook op eigen initiatief evaluatie van de verschillende routes;
--- Zorgen voor het doorvoeren van de wijzigingen op het kaartmateriaal voor de bebording;
--- Onderhoud van de website(s) die direct gekoppeld zijn aan de te onderhouden routes.
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Voorraadbeheer en opslag
--- Opslag van voorzieningen en materiaal;
--- Tijdig bestellen van voorzieningen en materiaal;
--- Afhankelijk van de behoefte kan gekozen worden voor een centrale opslagplaats of voor het 
 opslaan van materialen op een aantal plekken (bijv. per regio). 

Contractbeheer en administratie
--- Voor het fi etsroutenetwerk geldt nu nog voor (bijna) elke regio een ander onderhouds-
 contract. De contracten moeten bij oprichting van een Routeburo zoveel mogelijk worden 
 gestandaardiseerd. Nog lopende contracten met andere partijen moeten te zijner tijd worden 
 omgezet;
--- Voor het wandelnetwerk zijn contracten met boeren afgesloten; bij verkoop van de grond en 
 na afl oop van de contracten moeten deze worden herzien; 
--- Algemeen geldt dat de nodige aandacht zal moeten worden besteed aan contracten en 
 administratie: innen bijdragen van de gemeenten, uitbesteden (en eventueel aanbesteden) 
 van werkzaamheden, etc. 
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Beheer en onderhoud door Landschapsbeheer Friesland

Zoals aangegeven, is een provinciaal Recreatieschap een wens van vele partijen en 
overheden. Maar tot het zover is (er ligt nu alleen een businessplan) moeten initiatiefnemers 
het zelf zien te rooien. Voor dit hoofdstuk van Oude paden – Nieuwe Wegen nemen we 
de beheer- en onderhoudsplannen van Landschapsbeheer Friesland (Dongeradeel) en het 
project Waddenwandelen als voorbeeld, waarvan de concrete uitwerkingen als bijlagen zijn 
toegevoegd. 

Het kan niet genoeg worden benadrukt dat een vroegtijdige bespreking, planning 
en begroting van groot belang is voor alle partijen, al was het enkel om de goede 
verstandhouding over en weer te bewaren. Het agenderen en bespreekbaar maken moeten 
resulteren in keuzes. Het moet helder zijn hoe er na de overdracht voor de wandelpaden 
gezorgd wordt, wie er verantwoordelijk voor is en hoe een en ander gefi nancierd wordt. Dat 
is de beste waarborg voor de toekomst. 

In het beheer en onderhoud van wandelpaden zijn vier onderdelen te onderscheiden:

1.Het klein onderhoud: De meeste voorzieningen in het veld komen op het land van de 
boeren die meedoen. Met deze boeren wordt een overeenkomst afgesloten (veelal voor 
een periode van 10 jaar) waarin de afspraak wordt gemaakt dat de boeren zelf het klein 
onderhoud op zich nemen. Dit betreft de klaphekjes, battingen over een sloot, overstapjes 
en dergelijke. Klein onderhoud houdt in dat kapotte onderdelen worden vervangen om het 
functioneren ervan te waarborgen. Boeren vinden dit onderhoud belangrijk in verband met 
de veekerende functie en doen het daarom bij voorkeur zelf. De voorzieningen die geplaatst 
worden, hebben een langere levensduur dan de contractperiode.

2. Het groot onderhoud: Dit betreft vooral het onderhoud van de voorzieningen op langere 
termijn (> 10 jaar). Er moet rekening worden gehouden dat bruggen en klaphekjes aan het 
eind van hun levensduur vervangen worden. Omdat de subsidies van een routeproject alleen 
voorzien in investeringen tijdens de looptijd, zal hier te zijner tijd fi nanciering voor gevonden 
moeten worden. Ook het na afl oop van 10 jaar verlengen van de contracten met de boeren 
valt hier onder.

3. Continuïteit in communicatie: Vanaf de eerste dag dat een website in de lucht is, er 
afspraken lopen met externe partijen over marketing en er publicaties rond wandelpaden 
gemaakt zijn, moeten deze ook onderhouden worden. Naast hosting, webcontent en 
herdrukken gaat het ook om contractafspraken en werkzame uren van de betrokken partijen. 
Een klein deel van deze kosten is terug te verdienen met de opbrengst van de verkoop van 
kaarten en eventuele arrangementen.
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4. Inzet van vrijwilligers: Door het sluiten van contracten met de boeren is vrijwillig 
onderhoud van de voorzieningen niet meer nodig. Wel kunnen vrijwilligers nog een rol spelen 
bij het onderhoud van de paden zelf. Dat wil zeggen jaarlijks een inspectieronde langs de 
paden om te inventariseren hoe het met de paden staat en de bermen, de bewegwijzering en 
dergelijke. Samenwerking met de Stichting Doarpswurk ligt hierbij voor de hand.

Modellen voor beheer en onderhoud door de projecteigenaar
A. Vrijwillig onderhoud: Vooral het betrekken van bewoners uit de regio staat hierbij 
centraal. Er worden grofweg twee categorieën vrijwilligers onderscheiden: de ‘lopers’, die een 
paar keer per jaar de wandelpaden nalopen om te kijken of alles er nog netjes bijligt en iets 
aan vervanging toe is. En de ‘doeners’, de reguliere groepen vrijwilligers die zorgen voor het 
onderhoud, bermbeheer, schoonhouden van de paden en het verwijderen van ongewenste 
beplanting. 

B.I Onderhoudscontract: Om een vrijblijvende verbintenis als beheerder te voorkomen en 
juist voor de langere termijn een duurzaam beheerplan te kunnen opstellen is het slim een 
onderhoudscontract te sluiten met de overheden waarin de wandelpaden liggen. Het betreft 
hier de jaarlijkse mensuren om het vrijwillige onderhoud te regelen en de vervanging van 
borden of bewegwijzering. Het gaat hierbij om het realiseren van een structurele aanpak.

B.II Reïntegratieproject: Het is tevens mogelijk een onderhoudsploeg samen te stellen 
met deelnemers aan een reïntegratietraject. In het geval van de Historische Wandelpaden 
leverde Landschapsbeheer Friesland de begeleider, zorgde een onderwijsinstantie of zakelijke 
aanbieder voor het onderwijsdeel en leverde de betrokken gemeenten via hun afdeling 
Sociale Dienst kandidaten voor een basisopleiding. Dit projectdeel dient gefi nancierd te 
blijven/te worden door de gemeenten en hun sociale diensten. 

C. Combinaties voor onderhoud: Gezien het specialistische karakter van de werkzaamheden 
kan het nodig zijn om derden in te schakelen (bijv. bedrijven, aannemers, onderaannemers). 
Deels kan het werk gecoördineerd worden door de projecteigenaar en uitgevoerd door 
vrijwilligers of door een mogelijk te continueren reïntegratieproject. Deze combinatie geldt 
niet alleen het fysieke onderhoud van de paden zelf, maar ook van de website. 

Beheer en onderhoud via derden (bedrijven)
Door de gemeenten kan het beheer en onderhoud 
voor de diverse onderdelen (fysiek onderhoud paden, 
internetsite) eventueel apart uitbesteed worden 
aan een bedrijf of verschillende bedrijven die op 
verschillende onderdelen (onderhoud, bebording, 
promotie) gespecialiseerd zijn. Hierbij is de rol van de 
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gemeente coördinerend, ze houdt de vinger zelf ook aan de pols. Ook bij dit model kan 
gekozen worden voor combinaties, bijvoorbeeld door inschakeling van de projecteigenaar 
voor coördinatie van mogelijk vrijwilligerswerk of een te continueren reïntegratieproject. 
Dit zal dan evenwel geschieden onder de koepel van een bedrijf, die met de gemeente een 
onderhoudsafspraak heeft.

Binnen dit model ligt het centrale meld- en informatiepunt bij het bedrijf. De opdrachtgever 
is de gemeente, die hiertoe een budgetafspraak maakt met het bedrijf of bedrijven, 
mogelijk met voorwaarden van onderaanbesteding aan de projecteigenaar voor onderdeel 
vrijwilligerswerk of een te continueren reïntegratieproject.

Beheer en onderhoud door de gemeenten
De Friese gemeenten hebben allen een onderhoudsdienst voor weg- en bermbeheer. 
Met deze afdelingen is overleg over plaatsing van borden en bewegwijzering. Ook het 
fysieke onderhoud van de wandelpaden (en mogelijk fi etspaden) kan als activiteit in het 
bestaande pakket van te onderhouden voorzieningen en routes worden uitgevoerd. Het 
kleine onderhoud van de paden over boerenland kan uitgesloten worden, omdat hiertoe 
overeenkomsten met de grondeigenaren zijn afgesloten.
Het controleren en nalopen van de routes dient echter wel gedaan te worden door de 
gemeenten.
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Binnen dit model ligt het centrale meld- en informatiepunt bij de gemeente. De gemeente 
is tevens zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De gemeente kan voor 
onderdelen de projecteigenaar of een bedrijf inschakelen.
M.b.t. het onderdeel onderhoud en bijhouden van de website is het raadzaam dat de 
gemeente dit uitbesteedt aan een (groen)bedrijf, webbouwer en Fryslân Marketing of een 
communicatiebureau.

Beheer en onderhoud via Recreatieschap
Voor het in het leven roepen van een provinciaal Recreatieschap bestaat een groot draagvlak. 
Zowel op provincieniveau als door belanghebbende gemeenten wordt nagedacht over 
een te ontwikkelen beheerorganisatie. Een centraal netwerk voor de ’droge’ recreatieve 
voorzieningen (incl. promotie en marketing) dat ook het beheer en onderhoud op zich kan 
nemen. Gepland staat een evaluatie van het wandelpadennetwerk acht jaar na afronding 
(2015). Waarschijnlijker is dat deze evaluatie wordt ingehaald door de oprichting van 
bovengenoemd Recreatieschap.

Binnen dit te ontwikkelen model zal op termijn de coördinatie centraal bij de 
beheerorganisatie komen te liggen: meld- en informatiepunt, promotie, marketing en beheer 
van de voorzieningen en de internetsite. De beheerorganisatie kan Fryslân Marketing, VVV 
Lauwersland en Landschapsbeheer Friesland betrekken bij diverse onderdelen.
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Bijlage 1: Voorbeeld beheer- en onderhoudsplan Dongeradeel

1 Historische Wandelpaden Noordoost-Friesland 

1.1 Route-ontwikkeling
Vanuit de streek kwam de wens meer te kunnen wandelen rond het dorp. Er was behoefte 
aan dorpsommetjes om de toegankelijkheid van het landelijk gebied te vergroten. Het project 
Historische Wandelpaden Noordoost-Friesland heeft ingespeeld op deze vraag, er zijn nieuwe 
wandelmogelijkheden gemaakt en boerenlandpaden gerealiseerd. Voor de inventarisatie 
van historische paden zijn dorpsbelangen benaderd. De kennis over historie en oude paden 
zit veelal in de streek zelf. In het netwerk zijn kerkpaden, monnikswegen, lijkwegen en 
trekpaden opgenomen. Het eindproduct is een netwerk van 50 wandelroutes met een totale 
lengte van 411 kilometer. Langs de routes zijn bebording en voorzieningen geplaatst om de 
wandelpaden toegankelijk te maken.

1.2 Aanleg wandelpaden
In de eerste fase van het project zijn een 
bebordingssysteem en een huisstijl ontwikkeld met een 
eigen stijl, logo en kleuren. Er is een keuze gemaakt 
voor type voorzieningen met een natuurlijke uitstraling 
en een duurzame en milieuvriendelijke productie. 
Voor het plaatsen van de bebording en voorzieningen 
is een inventarisatie per route gemaakt van de 
benodigde aantallen. De inventarisatie is uitgevoerd 
met een digitale gps-ontvanger waardoor de locaties 
exact zijn en de gegevens gebruikt kunnen worden 
voor het beheer en onderhoud.
De gegevens zijn verwerkt in een beschrijving per route. Op basis van de routebeschrijving 
heeft de werkploeg de borden en voorzieningen aangelegd in het veld. De werkploeg 
bestond uit vijf langdurig werklozen die in een re-integratietraject zaten. Met de gemeente 
Achtkarspelen was een overeenkomst gesloten over het reïntegratietraject, de fi nanciering 
en de begeleiding van de personen. De ploeg stond onder leiding van een voorman van 
Landschapsbeheer Friesland. De groep volgde een opleiding (1 dag per week) aan het 
AOC Friesland en zijn allen geslaagd. Na het traject bij Landschapsbeheer zijn alle mannen 
doorgestroomd naar regulier werk bij hoveniersbedrijven.  

1.3 Marketing en communicatie
Voor de marketing en communicatie is een Marketingplan opgesteld om een beeld te geven 
van de communicatiemiddelen en mediamomenten om het netwerk in de markt te zetten. 



14

Voor de promotie van de paden is samenwerking met VVV Lauwersland gezocht. VVV 
Lauwersland heeft twee wandelarrangementen gemaakt met een thematische opzet. Er is 
een overzichtskaart van de Historische Wandelpaden gedrukt in een oplage van 10.000 stuks. 
Op de kaart staan een overzicht van alle routes, informatiepunten, historische informatie en 
spelregels van de wandelpaden. VVV Lauwersland verkoopt de kaarten, houdt de voorraden 
bij en distribueert ze naar verkooppunten (VVV-kantoren, accommodaties en horeca). VVV 
Lauwersland rekent voor elke verkochte kaart een bedrag van € 3,60 waarvan de herdruk 
betaald wordt.

1.4 Website
Op de website www.historischepaden.nl zijn alle wandelroutes opgenomen met historische 
en landschappelijke informatie. De wandelaar (toerist en streekbewoner) wordt door deze 
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informatie bewust van de ontstaansgeschiedenis en de landschappelijke en historische 
kwaliteiten van het landschap. Een meervoudig contactformulier maakt het bezoekers van 
de website mogelijk  een streekverhaal, accommodatie in te sturen of een vraag te stellen. 
De horeca- en recreatieondernemers kunnen op de website een link krijgen naar hun bedrijf. 
De wandelpaden zijn via de website rechtstreeks gekoppeld aan de Recreatiekaart van de 
provincie Fryslân. 

2 Routes, bebording en voorzieningen 

Dit hoofdstuk geeft een nadere beschrijving van de wandelroutes, de bebording en de 
voorzieningen langs de wandelroutes in de gemeente Dongeradeel. De routes, bebording 
en voorzieningen zijn digitaal geïnventariseerd. In de bijlage is een kaart opgenomen met de 
geïnventariseerde gegevens. 
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2.1 Routes
Het Historische Wandelpaden netwerk bestaat uit 50 routes van in totaal 411 kilometer. 
In de gemeente Dongeradeel ligt 125 kilometer van het totale wandelnetwerk. Op de 
onderstaande kaart staan de routes met groene lijnen ingetekend.

De routes hebben ieder een nummer en een naam. De routes met routenummer staan op de 
kaart in de bijlage. Deze routes zijn aangegeven met rode en blauwe lijnen. De rode lijn geeft 
de paden op gemeentegrond weer, de blauwe lijn de routes van overige grondeigenaren 
(particulieren, Staatsbosbeheer, provincie Fryslân. In de gemeente Dongeradeel zijn acht 
contracten met particulieren afgesloten. De contracten zijn opgenomen in de bijlagen. 
Het onderstaande overzicht geeft van elke route de lengte in kilometers en in uren “gaans”.

Routenr.  Routenaam  Gemeente Kilometers Uren gaans
1 Holwerd - Dokkum  DO 13 2,5
2 De Paesens (Aalsum - Paesens) DO 13,5 2,75
3 It Langpaed (Rodeschuur – Surhuizum) AK 4,5 1
4 Holwerd - Zeedijk DO 1 0,25
5 Zeedijk (Anjum - Ferwert) FE, DO 27 5,25
6 Ezumakeeg (Dokkumer Nieuwe Zijlen – Anjum) DO 8 1,5
7 Warfstermolen - Dokkumer Nieuwe Zijlen  KO 8 1,5
8 Surhuisterveen - Visvliet AK 16 3,25
9 Stroobos - Buitenpost AK 6,5 1,25
10 Surhuisterveen - Mûntsegroppe AK 9 1,75
11 Mûntsegroppe (Drogeham – Rottevalle) AK 5 1
12 Drogeham - Kootstertille AK 3 0,75
13 Buitenpost - Kootstertille AK 7 1,5
14 Buitenpost - Kollum AK, KO 4,5 1
15 Kollum - Kollumerpomp KO 5,5 1
16 Kollum - Ee KO 8,5 1,75
17 Fogelsanghstate (Kollumerzwaag - Oudwoude) KO 5,5 1
18 Oudwoude - Ee KO 12,5 2,5
19 Buitenpost - Zwaagwesteinde AK, KO 10 2
20 Kootstertille - Zwaagwesteinde AK 12,5 2,5
21 Westergeest - Broeksterwoude (Goddeloze Singel) DA 11 2
22 Zwaagwesteinde - Veenwouden DA 3,5 0,75
23 Zwaagwesteinde tot Goddeloze Singel AK, DA 4 1
24 Zwaagwesteinde - Dokkum DA, DO 8 2
25 Zwagermieden - De Triemen KO 3,5 0,75
26 Veenwouden - Burdaard DA 20 4
27 Goddeloze Singel - Sijbrandahuis DA 10,5 2
28 Burdaard - Dokkum FE, DO 10 2
29 Tergracht - Ferwert FE 12,5 2,5
30 Burmaniapad (Zeedijk – Foswert)  FE 8,5 1,75



17

31 Blija - Holwerd FE, DO 6 1,25
32 Oostrum - Jouswier DO 9 1,75
33 Nijlân - Dokkum  DO 12,5 2,5
34 Bolwerk Dokkum  DO 2,5 0,5
35 Wierum - Nes DO 4,5 1
36 Feansterfeart (Rodeschuur - Surhuisterveen) AK 3 0,5
37 Rodeschuur - Blauverlaat AK 4 1
38 Dijkhuisterweg (Stroobos – Buitenpost) AK 5,5 1
39 Visvliet - It Grutte Ear KO 3,5 0,75
40 Kollum – Warfstermolen    KO 11,5 2,25
41 Tibma – Lioessens/ De Paesens DO 10,5 2
42 Hiaure - Ternaard DO 10 2
43 Waaxens - Jannum  FE, DO 7 1,5
44 Hegebeintum - Jannum  FE 6 1,25
45 Westergeest - Kollumerzwaag KO 6 1,25
47 Roodkerk - Rinsumageest DA 6,5 1,25
48 Zwagermieden - Rinsma Pôlle/Driesum   KO 3,5 0,75
49 Skeanpad (Drogeham - Rodeschuur) AK 2,5 0,5
50 Twijzel – Twijzelerheide (Bootsma’s Poel)  AK 3,5 0,75
51 Ferwert - Burdaard FE 14,5 3

AK = Achtkarspelen
DA = Dantumadeel
DO = Dongeradeel
FE = Ferwerderadiel
KO = Kollumerland c.a.

2.2 Bebording
Langs de route zijn verschillende typen bebording 
geplaatst. Knooppuntborden op plaatsen waar 
routes elkaar kruizen, stickers en spuitsjablonen als 
routeaanduiding, toegangsborden bij ingang van particulier grondbezit en informatiepanelen 
op een aantal toeristische kernpunten. Folkersma Verkeerstechniek heeft de bebording 
gedrukt en geleverd en zorgt voor de nalevering van bebording. De exacte specifi caties van 
de bebording zijn op te vragen bij Folkersma Verkeerstechniek. 

Op de detailkaart in de bijlage zijn het type en de locatie van de bebording aangegeven met 
blauwe (knooppuntborden), rode (informatiepaneel) en groene (overige typen bebording) 
punten. De detailkaart is opgenomen in de bijlage.
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Knooppuntborden
Op de knooppuntborden is af te lezen welke routenummers bij elkaar komen, hoeveel 
kilometer en uren gaans het eindpunt en/of het eerstvolgende dorp verwijderd is. 
In de gemeente Dongeradeel zijn 26 knooppuntborden geplaatst. In de tabel is een overzicht 
opgenomen van de locatie en het bordnummer. Op de detailkaart zijn de knooppuntborden 
aangegeven met een blauwe stip. Het bordnummer komt overeen met de nummers op de 
detailkaart. 

Locatie Bordnummer
Dokkum 269, 257, 260, 263
Sijbrandahuis 626
Aalsum 159
Hiaure 135
Waaxens 123, 208, 459
Holwerd 118, 1121, 658
Ternaard 662
Wierum 664
Paesens 625, 621, 620
Anjum 52
Metslawier 232
Nylân 68
Tibma 89
Ee 95
Oostrum 98, 911, 1100

 
Knooppuntborden zijn ronde aluminium bordjes van 200 mm doorsnee, met een opdruk op 
scotchprint (zeefdruk, 400dpi) in de huisstijl van Historische Wandelpaden, en gelamineerd 
met fi lmolux UVE (98% UV-A en UV-B fi lter). De bordjes zijn gemonteerd op een gebogen 
buispaal van thermisch verzinkt staal met grondanker.

Routestickers
Routestickers geven de route aan tussen de knooppuntborden. De route is in twee richtingen 
aangegeven door de stickers. De stickers zijn geplaatst op lantaarnpalen en de fl espalen van 
verkeersborden of andere beschikbare metalen palen langs de route. Daar waar geen stickers 
geplakt konden worden is gebruik gemaakt van een houten ondergrond. Op het hout zijn 
aluminium onderplaatjes geschroefd met daarop een sticker. Als er geen houten palen of 
hekken aanwezig waren zijn er houten palen geplaatst. Op een aantal locaties zijn de stickers 
gespoten met verf op lantaarnpalen met behulp van spuitsjablonen. In de tabel zijn het aantal 
geplaatste stickers, houten palen, metalen plaatjes en schroeven inzichtelijk gemaakt. Op de 
kaart in de bijlage zijn de routestickers aangegeven met een groene punt. 
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routenr. stickers palen metalen plaatjes schroeven
1 98 35 78 156
2 60 5 10 20
4 12   
5 96 4 26 52
6 54 12 24 48
24 36 5 10 20
28 22   
31 14 4 8 16
32 24 4 10 20
33 58 15 30 60
34 18   
35 42 12 28 56
41 46 12 22 44
42 44 2 6 12
43 8 1 2 4
totaal 632 111 254 508

 
De routestickers bestaan uit ronde kunststof stickers (Fascal Permanent) van 60 mm 
doorsnee, waarop middels zeefdruk in de huisstijlkleuren van Historische Wandelpaden een 
herkenbare pijl is afgedrukt. De aluminium plaatjes hebben een doorsnee van 60 mm en 
worden bevestigd met twee schroeven. De vierkante palen (70mm) staan tot 800 mm boven 
maaiveld.  

Toegangsborden
De toegangsborden zijn geplaatst op plaatsen waar de wandelaar particulier grondbezit 
betreedt. Op het bord staan de spelregels die gelden op particuliere grond. 
In de gemeente Dongeradeel zijn 14 toegangsborden geplaatst in de routes 1, 32, 33 en 35.
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De toegangsborden zijn gemaakt van aluminium en ovaal van vorm (300 x 200 mm) met 
een opdruk van scotch-print 400 dpi, fi lmolux UVE (98% uv-a en uv-b fi lter). De borden 
zijn gemonteerd op een houten paal op ooghoogte (1800 mm boven maaiveld) met een 
doorsnede van 80 mm.

Informatiepanelen
Op strategische plekken nabijheid parkeergelegenheden, openbaar vervoerhaltes, 
bezienswaardigheden of recreatie- en horeca-ondernemeningen zijn informatiepanelen 
geplaatst. Een informatiepaneel bevat een detailkaart van de directe omgeving, met daarop 
de wandelroutes die vanuit het startpunt in ongeveer een dag te wandelen zijn. Verder 
voorziet een paneel in achtergrondinformatie over de streek en praktische informatie in de 
vorm van “wandelregels” en uitleg van de bewegwijzering.

 

In de gemeente Dongeradeel zijn 11 informatiepanelen geplaatst waarvan 10 staand op 
palen en 1 wandmontage. Op de detailkaart zijn de informatiepanelen aangegeven met 
een rode punt met bijbehorend bordnummer. In onderstaande tabel zijn de locaties en de 
bordnummers van de informatiepanelen opgenomen.
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locatie bordnummer
Dokkum 1200, 1201
Sijbrandahuis 1206
Aalsum 160
Holwerd 111
Ternaard 1222
Paesens 1202
Oostmahorn 1231
Anjum 51
Dokkumer Nieuwe Zijlen 1203
Ee 716

Een informatiepaneel bestaat uit een thermisch verzinkt stalen frame, dubbellaags 
gepoedercoat (in verband met zeeklimaat) in de huisstijlkleur blauw van de Historische 
Wandelpaden. Het frame is gemonteerd op twee robinia 90 mm palen voorzien van een 
diamantkop. In het frame is een 6 mm sandwich polycarbonaat paneel met krasvaste Lexaan 
laag gemonteerd. In het sandwich paneel is de mirror scotch-print (full-color piezzo, 400dpi) 
met de informatie geplakt. Deze sandwich constructie garandeert een minimaal 6 jaar U.V.-
bestendige en kleurechte weergave van de informatie.

2.3 Voorzieningen
Om het netwerk van wandelpaden toegankelijk te maken zijn op een aantal plaatsen 
landbouwhekken, klaphekken, battingen, veekeringen, bruggen of overstappen aangelegd. 
Op de detailkaart zijn het type en de locatie van de voorzieningen aangegeven met ster- en 
driehoeksymbolen.

routenr. batting met veekering batting landbouwhek klaphek picknickbank zitbank
1 3  10 12 2 1
33   2 1  
35  1    
totaal 3 1 12 13 2 1

Aanvullend op bovenstaande tabel zijn er door ROC Friese Poort Drachten twee bruggen 
geplaatst, een heechhout over de Paesens (route 35) en een brug met leuning in Oostrum 
(route 32). Bij familie Dijkstra in Aalsum is een toegangshek op de oprit geplaatst, dit hek is 
bij de familie in eigen beheer.
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3 Beheertaken en betrokken partijen

De beheertaken omvatten het reguliere jaarlijkse onderhoud en het grote onderhoud. Het 
jaarlijks onderhoud omvat het maaien rond bebording en voorzieningen en het uitvoeren van 
kleine reparaties. Het grote onderhoud omvat het verlengen van contracten met particulieren 
en het vervangen van bebording en voorzieningen. 

Uitgangspunt van het beheer is om zoveel mogelijk gelijkvormigheid met het beheer van 
het fi etsknooppuntennetwerk te realiseren. Het fi etsknooppuntennetwerk is aangelegd en 
wordt onderhouden door Folkersma Verkeerstechniek. Door het beheer en onderhoud van de 
Historische Wandelpaden door Folkersma Verkeerstechniek uit te laten voeren, wordt een zo 
groot mogelijke eenvormigheid bereikt in onderhoudsniveau en onderhoudstaken. 

Folkersma Verkeerstechniek en de VVV Lauwersland hebben te kennen gegeven bereid 
te zijn volgens onderstaande benadering medewerking te verlenen aan het beheer van de 
wandelpaden. 

3.1 Onderhoud en Herstel
Bij onderhoud en herstel dient onderscheid te worden gemaakt tussen onderhouds- en 
herstelwerkzaamheden op openbaar terrein van de gemeente en op terreinen in particulier 
eigendom.
 
De werkzaamheden die door de gemeente aan de wandelpaden worden verricht vallen onder 
de reguliere onderhoudswerkzaamheden op openbaar terrein in het kader van:

--- Bermonderhoud;
--- Beheer van kunstwerken langs wandelpaden, zoals picknickbanken, zitbanken en bruggen.

Overige onderhouds- en herstelwerkzaamheden op openbaar terrein worden uitgevoerd door 
een bedrijf in de verkeerstechniek op dezelfde wijze als voor het fi etsknooppuntennetwerk. 
Folkersma Verkeerstechniek heeft een onderhoudscontract afgesloten met de gemeenten 
voor het fi etsknooppuntennetwerk. Folkersma heeft een prijsopgave gedaan voor het 
onderhoud van de Historische Wandelpaden voor de periode van 1 juli – 31 december 
2007 en 2008. Het onderhoud gebeurt met inzet van GIS-apparatuur met locatie- en 
onderhoudsgegevens van het wandelpadennetwerk: 

--- Periodieke technische inspectie, controle, onderhoud en schoonmaak van de bewegwijzering 
 en informatiepanelen, twee maal per jaar, aan begin en halverwege het toeristische seizoen; 
--- Controle op leesbaarheid, en het daaruit voortkomende snoeiwerk melden bij de gemeente;
--- Uitvoeren van licht maaiwerk rondom palen ten behoeve van de leesbaarheid, waar het niet 
 meegenomen is in het reguliere bermonderhoud;
--- Herstellen of vervangen van beschadigde of verdwenen bewegwijzering en informatie-
 panelen.
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Onderhoudswerkzaamheden op terreinen in particulier eigendom worden uitgevoerd door 
de eigenaar van het terrein, conform de instandhoudingsverplichting in de met hen gesloten 
overeenkomst:

--- Geregelde inspectie, controle, onderhoud en schoonmaak van de bewegwijzering, 
 toegangsborden, battingen, bruggen, veekeringen, klap- en landbouwhekken en 
 overstappen; 
--- Uitvoeren van licht maai- of snoeiwerk op en langs paden ten behoeve van de 
 begaanbaarheid en rondom palen voor de leesbaarheid van de bewegwijzering;
--- Herstellen van kleine beschadigingen aan palen en voorzieningen; 
--- Melden van zwaardere beschadigingen aan of verdwijning van bewegwijzering en 
 voorzieningen bij het bedrijf in de verkeerstechniek.
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Het herstellen of vervangen van zwaar beschadigde of verdwenen bewegwijzering of 
voorzieningen op terreinen in particulier eigendom vindt ook plaats door Folkersma 
Verkeerstechniek. Meldingen van beschadiging of verdwijning worden door eigenaren 
of wandelaars gemeld via de website of telefonisch bij de VVV Lauwersland. De 
meldingen worden doorgestuurd naar de contactpersoon van betreffende gemeente. De 
gemeente geeft opdracht tot vervangen of herstel aan Folkersma Verkeerstechniek. De 
meldingen worden door het bedrijf verzameld en geclusterd tot volle productiedagen 
aan herstel- en vervangingswerkzaamheden. Die clustering omhelst ook herstel- en 
vervangingswerkzaamheden ten behoeve van het fi etsknooppuntennetwerk zodat in 
een werkgang de herstel- en vervanging van zowel de Historische Wandelpaden als het 
fi etsknooppuntennetwerk uitgevoerd worden.   

3.2 Materiaal-, voorraadbeheer en onderhoudsadministratie
Binnen de kaders van het project wordt voorzien in een hoeveelheid reservemateriaal 
(stickers, toegangsborden, knooppuntborden en informatiepanelen). In het totale netwerk 
zijn minder stuks bebording geplaatst dan er is afgenomen bij de leverancier. Het verschil 
tussen werkelijk geplaatst en aangeschaft is een reserve. Deze reserve wordt beheerd 
door Folkersma. De bebording wordt gebruikt ten behoeve van herstel en vervanging van 
bewegwijzering. De bebording wordt geplaatst naar behoefte.

Materiaal- en voorraadbeheer wordt verzorgd door Folkersma Verkeerstechniek. Dit bedrijf 
verzorgt de verwerking van haar onderhouds- en herstelwerkzaamheden in de database met 
locatie- en onderhoudsgegevens.

3.3 Servicedesk
De VVV Lauwersland is bereid gevonden de volgende werkzaamheden in het kader van het 
beheer voor haar rekening te nemen:

--- Aannemen van meldingen, vragen en opmerkingen met betrekking tot de wandelpaden, 
 via het VVV-telefoonnummer dat vermeld wordt op informatiepanelen, de website en de 
 overzichtskaart;
--- Periodieke verwerking van meldingen en vragen die via email en post binnenkomen;
--- Doorsturen van schade–, vandalisme– en diefstalmeldingen aan herstelbedrijf en het 
 routebureau;
--- Doorsturen van opmerkingen en onbeantwoorde vragen naar Folkersma Verkeerstechniek.

3.4 Distributie en voorraadbeheer overzichtskaarten
Voorraadbeheer en distributie van de overzichtskaarten wordt verricht door VVV 
Lauwersland.
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3.5 Internetsite
Het beheer van de website www.historischepaden.nl wordt uitgevoerd door 
Landschapsbeheer Friesland. Het beheer van de website bestaat uit:

--- Content management (up to date houden van geschreven informatie en fotomateriaal);
--- Jaarlijkse domeinregistratie;
--- Technisch beheer (Hosting), dat via Landschapsbeheer Friesland uitbesteed wordt aan een 
 hostingbedrijf.

4 Beheer- en onderhoudskosten Dongeradeel

De begroting betreft de periode van juli 2007 tot en met december 2008. Alle bedragen 
zijn exclusief btw. Het project is afgerond in de eerste helft van 2007 zodat het beheer en 
onderhoud ingaat per juli 2007.

Provincie Fryslân werkt aan de realisatie van een Routebureau. De planning is dat het 
Routebureau vanaf 2008 operationeel is. De Historische Wandelpaden en het fi etsknoop-
puntensysteem worden vanaf dat moment gecoördineerd door het Routebureau.
De onderhoudscontracten en afspraken die in dit document genoemd worden voor beheer 
en onderhoud moeten dan opnieuw vastgesteld worden.

4.1 Kosten routes 
Er ligt 125 kilometer wandelroute in Dongeradeel, het totale netwerk bestaat uit 411 
kilometer. Het reguliere onderhoudswerk wordt door de gemeente verricht binnen het 
bestaande budget voor wegbeheer en recreatievoorzieningen.

Folkersma Verkeerstechniek heeft offerte gedaan voor de onderhouds- en 
herstelwerkzaamheden van het hele netwerk voor € 9.300,--. Voor gemeente Dongeradeel 
is de prijs bepaald op basis van het aantal kilometer wandelpad in de gemeente. Voor 2008 is 
het bedrag voor herstel- en onderhoudswerkzaamheden € 2.828,47.

Er zijn acht overeenkomsten afgesloten met 
particulieren. In onderstaande tabel is inzichtelijk 
gemaakt om hoeveel meter het gaat en hoe groot de 
fi nanciële vergoeding is per particulier. De contracten 
zijn afgesloten voor 10 jaar. De vergoeding bedraagt 
€ 0,25 per strekkende meter per jaar voor bestaande 
paden en € 0,50 per strekkende meter per jaar 
voor paden door weilanden en bouwland. De 
overeenkomsten zijn bijgevoegd in de bijlagen.
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codenummer naam aantal meter vergoeding in €
2005-01-001 P. Bosch 230 637,50
2005-01-002 S. de Hoop 360 1800,00
2005-01-003 R. Sijtsma 446 2230,00
2005-01-004 A. van der Veen 83 415,00
2005-01-005 R. Sijens 735 2437,50
2005-01-006 W. ten Hoven 726 3105,00
2005-35-010 W. van der Zee 1069 3825,00
2006-32-012 M.A. Wienia 376 1445,00
totaal  4025 € 15895,00

De contracten zijn in 2005 en 2006 afgesloten en moeten in 2015 worden herzien. 
De benodigde bedragen voor de verlenging van de contracten worden daarom gereserveerd 
in 8 jaar. Het totaalbedrag van de vergoedingen is € 15.895,00. De reservering voor de 
verlening van de contracten is € 1.986.88 per jaar. In de toekomst is het wellicht mogelijk de 
verlenging van de contracten te regelen via Stichting Wandelplatform-LAW.

De servicedeskactiviteiten worden door VVV Lauwersland verricht. Distributie en voorraad-
beheer van de overzichtskaarten worden verricht door VVV Lauwersland. Van de opbrengst 
van de kaarten wordt de herdruk betaald.

De kosten van het beheer van de site www.historischepaden.nl zijn:
--- Content management is € 2.500 per jaar (uren Landschapsbeheer Friesland voor invullen en 
 up to date houden van de site), 
--- Domeinregistratie € 100,-- per jaar,
--- Technisch beheer hostingbedrijf € 600,-- per jaar. 

De totaalkosten voor het internetbeheer zijn € 3.200,-- per jaar. 
Dit bedrag is verdeeld over de vijf gemeenten op basis van het aantal kilometer pad per 
gemeente. Voor 2008 is het bedrag voor het beheer van de website € 973,24. 

4.2 Kosten bebording
In onderstaande tabel is het aantal stuks bebording in Dongeradeel opgenomen met de 
materiaalkosten per bordtype. Het aantal spuitsjablonen per gemeente is niet inzichtelijk 
gemaakt in het digitale bestand, daarom zijn de aantallen gelijk over de gemeenten verdeeld.
De totaalkosten voor de geplaatste bebording binnen het project zijn € 13.685,17.
De afschrijving inclusief schade en verdwijning van bebording is 12,5% per jaar.
De kosten voor 2008 zijn reserveringen indien herstel en vervanging van bebording 
noodzakelijk is. De reserveringen voor bebording en voorziening kan de gemeente zelf 
regelen binnen de bestaande kaders. 
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bordtype aantal geplaatst kosten per stuk kosten geplaatste bebording 
 Dongeradeel bij nalevering in € Dongeradeel in €
knooppuntborden 26 66,00 1.716,00
toegangsborden 14 73,00 1.022,00
stickers 632 0,32 202,24
metalen plaatjes 254 3,10 787,40
houten palen 111 5,00 555,00
schroeven 508 0,098 49,78
spuitsjablonen 17 0,75 12,75
informatiepanelen staand model 10 850,00 8.500,00
informatiepanelen wandmontage 1 840,00 840,00
Totaal   € 13.685,17

In Dongeradeel zijn 26 knooppuntborden geplaatst. De kosten per bord zijn € 66,--, 
het totaalbedrag van de borden is € 1.716,-- De afschrijving inclusief schade en verdwijning 
is 12,5% per jaar. De kosten voor 2008 zijn € 214,50,-- (12,5% van € 1.716,--) 

De kosten van het kleine bebordingsmateriaal (stickers, metalen plaatjes, houten palen, 
schroeven en spuitsjablonen) zijn € 1.607,17. De afschrijving inclusief schade en verdwijning 
is 12,5% per jaar.  De kosten voor 2008 zijn € 200,90 (12,5% van € 1.607,17).

In gemeente Dongeradeel zijn 10 informatiepanelen staand model geplaatst. De kosten per 
bord zijn € 850,--, het totaalbedrag van de informatiepanelen is € 8.500,-- De afschrijving 
inclusief schade en verdwijning is 12,5% per jaar. De kosten voor 2008 zijn € 1.062,50 
(12,5% van € 8.500,--).

In gemeente Dongeradeel is 1 informatiepaneel wandmontage geplaatst. De kosten per bord 
zijn € 840,--, het totaalbedrag van de informatiepanelen is € 840,-- De afschrijving inclusief 
schade en verdwijning is 12,5% per jaar. De kosten voor 2008 zijn € 105,-- (12,5% van 
€ 840,--).

In gemeente Dongeradeel zijn 14 toegangsborden 
geplaatst. De kosten per bord zijn € 73,--, het 
totaalbedrag van de toegangsborden is € 1.022,--. 
De afschrijving inclusief schade en verdwijning is 
12,5% per jaar. De kosten voor 2008 zijn € 127,75,-- 
(12,5% van € 1.022,--). 
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4.3 Kosten voorzieningen 

voorzieningtype aantal  kosten per stuk in €  Totaalkosten in €
picknickbank 2 710,00 1.420,00
zitbank 1 250,00 250,00
landbouwhek 12 350,00 4.200,00
klaphek 13 55,00 715,00
batting met veekering 3 165,00 495,00
batting 1 110,00 110,00
Totaal   € 7.190,00

In bovenstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke voorzieningen zijn geplaatst. 
Het totaalbedrag van de voorzieningen is € 7.190,--. De afschrijving inclusief schade en 
verdwijning is 12,5% per jaar. De kosten voor 2008 zijn € 898,75,-- (12,5% van € 7.190,--).

Door ROC Friese Poort Drachten zijn twee grote bruggen geplaatst, een heechhout over de 
Paesens in route 35 en een brug met leuningen in Oostrum. De kosten voor het heechhout 
zijn 17.600 en voor de brug 7.950. Het totaalbedrag van de bruggen is 25.550. 
De afschrijving inclusief schade en verdwijning is 5% per jaar. De kosten voor 2008 zijn 
1.277,50 (5% van 25.550).

4.4 Totaalkosten beheeractiviteiten
In de onderstaande tabel zijn de beheeractiviteiten met de kosten zoals hierboven berekend 
opgenomen. In de eerste kolom staan de beheeractiviteiten omschreven. In de tweede kolom 
staan de kosten voor gemeente Dongeradeel in 2008. 

Beheeractiviteiten bij Historische Wandelpaden Bijdrage 2008 in euro
Onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Folkersma Verkeerstechniek. 
Kosten exclusief materiaal en inclusief voorraadbeheer. 2828,47
Beheer van internetsite door Landschapsbeheer Friesland. 973,24
Reguliere onderhoudswerkzaamheden, te verrichten door de gemeente. -,--
Onderhoudswerkzaamheden op terrein in particulier eigendom door 
eigenaar conform overeenkomst. -,--
Servicedeskactiviteiten te verrichten door VVV. -,--
Distributie en voorraadbeheer van gedrukte publicaties door VVV Lauwersland. -,--
Totaal werkelijke kosten (excl BTW) € 3.801,71
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In de onderstaande tabel zijn de reserveringen opgenomen voor vervanging en herstel van 
bebording en voorzieningen. De verlening van contracten met particuliere eigenaren en/of 
pachters is opgenomen in onderstaande overzicht. Voor verlenging van de contracten kan 
wellicht de regeling Boerenlandpaden van Stichting Wandelplatform ingeschakeld worden. In 
dat geval is een reservering voor verlenging niet noodzakelijk.
De reserveringen voor bebording en voorziening kan de gemeente zelf regelen binnen de 
bestaande kaders.

Reservering materiaal Historische Wandelpaden Reservering per jaar in euro
Reservering verlenging contract met particuliere eigenaar/pachter 1.986,88
Materiaalkosten herstel en vervanging knooppuntborden 214,50
Materiaalkosten herstel en vervanging routestickers, metalen plaatjes, 
schroeven, houten palen en spuitsjablonen 200,90
Materiaalkosten herstel en vervanging informatiepanelen staand model 1.062,50
Materiaalkosten herstel en vervanging informatiepanelen wandmontage 105,00
Materiaalkosten herstel en vervanging toegangsborden boerenland 127,75
Materiaalkosten herstel en vervanging banken, hekken, overstappen, 
battingen en bruggen 898,75
Materiaalkosten herstel en vervanging bruggen Paesens en Oostrum 1.277,50
Totaal reserveringen (excl BTW) € 5.873,78



30

Bijlage jaarlijkse beheerskosten gemeente Dantumadeel

Reguliere onderhoudswerkzaamheden,
te verrichten door de gemeente: 
geen extra kosten

-,-- -,-- -,-- 1)

Onderhoudswerkzaamheden op terrein 
in particulier eigendom door eigenaar 
conform overeenkomst

-,-- -,-- -,-- 2)

Onderhoudswerkzaamheden door een 
bedrijf in de verkeerstechniek. 
Kosten excl. herstel en excl. vervanging 
materiaal

9.300,-- 690,-- 1.380,-- 3)

Materiaalkosten herstel en vervanging 
bewegwijzeringsstickers en -plaatjes (958 
st à 0,70)

83,85 -,-- 15,10 4a)

Materiaalkosten herstel en vervanging 
knooppuntborden (102 st. à 52,--)

663,-- -,-- 85,50 4b)

Materiaalkosten herstel en vervanging 
toegangsborden boerenland 
(50 st. à 60,--)

375,-- -,-- 15,-- 4c)

Materiaalkosten herstel en vervanging 
informatiepanelen (26 st. à 850,--)

2.762,50 -,-- 531,25 4d)

Materiaalkosten herstel en vervanging 
banken, hekken, overstappen en 
battingen 

2.500,--
nader te specifi -
eren

-,-- 106,25 4e)

Materiaalkosten herstel en vervanging 
bruggen (3 st. à 19.000,-)

2.280,-- NVT NVT 5)

Materiaal- en voorraadbeheer door 
bedrijf in verkeerstechniek

-,-- -,-- -,-- 6)

Servicedeskactiviteiten te verrichten 
door VVV

-,-- -,-- -,-- 6)

Distributie en voorraadbeheer van ge-
drukte publicaties door VVV Lauwersland

-,-- -,-- -,-- 6)

Beheer van internetsite door 
Landschapsbeheer Friesland

2.500,--
100,--
600,--

224,65
9,--
54,--

449,25
18,--
108,--

7)

Reservering t.b.v. hernieuwing contracten 
met eigenaren – gebruikers van land 
waarover wandelpaden lopen

4000,-- 44,75 89,50 8)

Totaal (excl BTW) 25.164,35 1.022,40 2.797,85

 Beheeractiviteiten bij Historische Wandelpaden  Jaarlijks bedrag in Euros (excl BTW)

 Totale wandel- 2007 Gemeente 2008 Gemeente
 netwerk 419 km Dantumadeel  Dantumadeel
  62 km 62 km

Ad 1), 2) en 6) kosteloos.
Ad 3) Berekend naar rato van het aantal km wandelpaden op het grondgebied van een gemeente, voor Dantumadeel zijnde 
 62,14/419,03. Het geoffreerde bedrag is nog onderwerp van onderhandeling met beoogde betrokken partij.
Ad 4) Berekend naar rato van het aantal van deze voorzieningen op het grondgebied van de gemeente, voor Dantumadeel zijnde 
 a)172/958, b)9/102 , c) 2/50 en d)5/26, en 12,5% afschrijving inclusief schade en verdwijning per jaar.
Ad 5) Berekend naar rato van het aantal van deze voorzieningen op het grondgebied van de gemeente, voor Dantumadeel zijnde 
 0/3, en 4,0% afschrijving per jaar.
Ad 7) Verdeeld over de 5 gemeenten volgens de ‘oppervlakte-inwoneraantal’-verdeelsleutel, voor Dantumadeel: 17,97%. 
Ad 8) Op basis van bestaande contracten per gemeenten, jaarlijkse reservering ter hernieuwing bij afl open van huidige overeenkomsten.
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Beheerplan + exploitatiebegroting

Eigendom, beheer en onderhoud van het netwerk Waddenwandelpaden

Inleiding
Naast de aanleg van het wandelnetwerk dient er natuurlijk ook een goede regeling te komen 
om het beheer en het onderhoud ervan na afl oop van het project te waarborgen. 
De waddengemeenten profi teren mee van de aanleg en de vermarkting van de wandelpaden. 
Daarmee wordt de plattelandsvernieuwing en de aantrekkingskracht van de regio voor 
recreanten en toeristen versterkt. Van de gemeenten wordt daarom ook een inspanning 
gevraagd het wandelnetwerk te onderhouden, in de vorm van medewerking en een vaste 
jaarlijkse onderhoudsbijdrage.

Het wandelnetwerk en de routes
Het wandelnetwerk is opgebouwd uit oude, historische paden of restanten ervan, 
die waar mogelijk hersteld worden en zo nodig worden verbonden met bestaande 
wandelmogelijkheden op rustige (onverharde) wegen en fi etspaden. Gedeeltelijk lopen de 
wandelpaden over boerenland en door natuurgebieden. Op deze manier ontstaan nieuwe, 
volwaardige wandelroutes die samen een aaneengesloten netwerk vormen.
De routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd en kunnen dus op twee manieren worden 
gelopen. Elke route heeft een eigen nummer en naam. Het aaneengesloten karakter van 
de wandelroutes biedt de wandelaar de mogelijkheid om de duur van de wandeling naar 
eigen behoefte te bepalen. Met behulp de informatiepanelen op startplaatsen is het mogelijk 
wandelingen uit te stippelen die in lengte variëren van enkele uren tot meerdere dagen. De 
wandeling kan ook vooraf thuis worden uitgestippeld. Er komt een website waarop van elke 
route een beschrijving te vinden is met lengte en duur van de route, een karakteristiek van 
het landschap, beknopte cultuurhistorische informatie met foto’s en illustraties. Een referentie 
hiervoor is de website www.historischepaden.nl

Start- en informatiepunten/bewegwijzering
Op strategische plekken in het wandelnetwerk worden start- en informatiepunten ingericht. 
Deze locaties zijn bij uitstek geschikt een lange wandeling te starten, omdat zich dichtbij 
parkeergelegenheden, openbaar vervoerhaltes, bezienswaardigheden of recreatie- en 
horecaondernemingen bevinden. Op deze locaties worden informatiepanelen geplaatst. Een 
informatiepaneel bevat een detailkaart van de directe omgeving, met daarin de wandelroutes. 
Verder voorziet een paneel in achtergrondinformatie over de streek en praktische informatie 
in de vorm van ‘wandelregels’ en uitleg van de bewegwijzering. De wandelroutes worden 
bewegwijzerd door middel van bebording in de vorm van knooppuntborden en wegwijzers.  
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Knooppuntborden zijn ronde aluminium bordjes van 200 mm doorsnee, met een opdruk op 
scotchprint. De bordjes zijn gemonteerd op een gebogen buispaal van thermisch verzinkt 
staal met grondanker. Met een herkenbare pijlverwijzing wordt de route verder aangegeven 
op bijvoorbeeld paaltjes en hekken en eventueel op een aluminium onderplaatje.

Overige voorzieningen
Als gevolg van herinrichting van land en water zijn oorspronkelijk tracés van een aantal 
historische wandelpaden in de loop der jaren doorkruist door wegen en waterlopen. Waar 
mogelijk wordt het oorspronkelijke tracé in ere hersteld door bruggen of battingen over 
sloten en vaarten aan te leggen. 
Bij de overgang van historische wandelpaden naar land in eigendom van particulieren of 
een natuurbeherende organisatie waar vee kan staan, worden waar nodig voorzieningen 
getroffen om toegang mogelijk te maken en het vee toch binnen de percelen te houden.

Wandelen over boerenland
De historische wandelpaden liepen oorspronkelijk dwars door de velden, over boerenland. 
Er wordt getracht deze oorspronkelijke tracés over boerenland zo veel mogelijk in ere te 
herstellen. Daartoe worden de huidige eigenaren of gebruikers van het land benaderd met 
het verzoek om tegen een vergoeding een deel van hun land open te stellen voor wandelaars. 
Voor de vergoeding kan gebruik worden gemaakt van de regeling Boerenlandpaden 
die door het Wandelplatform LAW wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie 
van Landbouw. De vergoeding voor de particulier is 45 cent per strekkende meter. Het 
Ministerie en de provincie betalen elk de helft van dit bedrag. De provincies hebben 
geld gereserveerd voor Boerenlandpaden. Als de paden voldoen aan de criteria zoals 
opgesteld door Wandelplatform-LAW kan er binnen het project Waddenwandelenpaden 
gebruik worden gemaakt van deze subsidieregeling. Daarnaast kan in Friesland door 
meewerkende landeigenaren en pachters gebruik worden gemaakt van een kosteloze 
WA-verzekeringsovereenkomst met de provincie, die de dekking regelt van schade door 
(anonieme) wandelaars aan eigendom van de landeigenaar of pachter. In Groningen wordt 
aan een dergelijke overeenkomst gewerkt.

De openstellingsovereenkomsten met landeigenaren of –gebruikers worden als voorzieningen 
bij het netwerk van Historische Wandelpaden beschouwd, die in het kader van de 
instandhouding van het netwerk beheerd moeten worden.

Beheertaken en betrokken partijen
Wanneer het netwerk van wandelpaden is gerealiseerd en er een website voor de paden 
in de lucht is, dan is voor het netwerk beheer nodig. Het beheer bestaat uit verschillende 
onderdelen en bij het onderhoud zijn meerdere partijen betrokken. Het volgende onderscheid 
wordt gemaakt:
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--- Onderhoud op particuliere terreinen; 
--- Onderhoud op gemeente terrein;
--- Materiaal- en voorraadbeheer, administratie onderhoud;
--- Servicedesk;
--- Beheer van de internetsite;
--- Distributie en voorraadbeheer van de gedrukte publicaties.

Onderhoud op particuliere terreinen 
Onderhoudswerkzaamheden op terreinen in particulier eigendom worden uitgevoerd door 
de eigenaar van het terrein, conform de instandhoudingsverplichting in de met hem gesloten 
overeenkomst:

--- Geregelde inspectie, controle, onderhoud en schoonmaken van de bewegwijzering, 
 toegangsborden, battingen, bruggen, veekeringen, klap- en landbouwhekken en 
 overstappen; 
--- Uitvoeren van licht maai- of snoeiwerk op en langs paden t.b.v. de begaanbaarheid en 
 rondom palen ten behoeve van de leesbaarheid van de bewegwijzering;
--- Herstellen van kleine beschadigingen aan palen en voorzieningen;
--- Melden van zwaardere beschadigingen aan of verdwenen bewegwijzering en voorzieningen 
 bij het af te spreken meldpunt (organisatie voor onderhoud,de VVV of de gemeente).

Het herstellen of vervangen van zwaar beschadigde of verdwenen bewegwijzering of 
voorzieningen wordt niet door de particuliere eigenaar gedaan. 
 

Onderhoud op gemeenteterrein
De werkzaamheden die door de gemeente aan de wandelpaden worden verricht vallen deels 
onder de reguliere onderhoudswerkzaamheden van de gemeente zoals:

--- Bermonderhoud;
--- Beheer van straatmeubilair en kunstwerken langs wandelpaden, zoals picknickbanken,  
 zitbanken en bruggen.

Daarnaast zijn er onderhouds- en herstelwerkzaamheden op gemeenteterrein, die buiten het 
regulier onderhoud vallen. De volgende werkzaamheden vallen hieronder:

--- Periodieke technische inspectie, controle, onderhoud en schoonmaak van de bewegwijzering 
 en informatiepanelen, tweemaal per jaar, aan begin en halverwege het toeristische seizoen;
--- Controle op leesbaarheid, en het daaruit voortkomende snoeiwerk (melden bij de 
 gemeente);
--- Uitvoeren van licht maaiwerk rondom palen ten behoeve van de leesbaarheid, waar het niet 
 meegenomen is in het reguliere bermonderhoud;
--- Herstellen of vervangen van beschadigde of verdwenen bewegwijzering en 
 informatiepanelen.
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Materiaal- en voorraadbeheer, en onderhoudsadministratie
Binnen de kaders van het project wordt voorzien in een hoeveelheid reservemateriaal ten 
behoeve van herstel en vervanging van bewegwijzering, informatiepanelen en andere kleine 
voorzieningen. Er wordt een database opgezet met locatie- en onderhoudsgegevens.

Servicedesk
Met het oog op een servicegerichte opstelling naar en een herkenbare benadering van de 
wandelaar in de regio, ligt het voor de hand dat met de VVV’s afspraken hierover worden 
gemaakt. Friesland heeft voor het netwerk van historische wandelpaden in Oost Friesland 
met de VVV Lauwersland de volgende taken afgesproken:

--- Aannemen van meldingen, vragen en opmerkingen met betrekking tot de wandelpaden, 
 via het VVV-telefoonnummer dat vermeld wordt op informatiepanelen, de website en de 
 overzichtskaart;
--- Periodieke verwerking van meldingen en vragen die via email en post binnenkomen;
--- Doorsturen van schade–, vandalisme– en diefstalmeldingen aan de organisatie voor 
 onderhoud;
--- Doorsturen van opmerkingen en onbeantwoorde vragen naar het af te spreken meldpunt.

Beheer van de internetsite
Het beheer van de website www.waddenwandelpaden.nl omvat:

--- Content management;
--- Jaarlijkse domeinregistratie, jaarlijks eenmalig geregeld;
--- Technisch beheer (Hosting).

Distributie en voorraadbeheer van gedrukte publicaties
Voorraadbeheer en distributie van publicatiemateriaal zoals de folders en overzichtskaarten 
kan in overleg worden verricht door VVV.

Projecteigendom en kosten
Landschapsbeheer is voor het project Waddenwandelpaden voorlopig projecteigenaar en 
projectleider. Na realisatie van het netwerk van paden worden de gemeenten eigenaar.
Bij de oplevering van het netwerk krijgen de gemeenten een beheerplan waarin de te nemen 
maatregelen voor onderhoud en beheer en de kosten daarvoor staan beschreven. De kosten 
voor het toekomstig beheer kunnen worden opgesplitst in vier onderdelen:

1.Het klein onderhoud bij particulieren
De meeste voorzieningen in het veld, zoals klaphekjes, de battingen over een sloot, 
overstapjes en dergelijke komen op het land van de boeren die meedoen. Met deze boeren 
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wordt een overeenkomst afgesloten (veelal voor een periode van 10 jaar) waarin de afspraak 
gemaakt wordt dat de boeren zelf het klein onderhoud op zich nemen. Het betreft het 
vervangen van kapotte onderdelen om het goed functioneren te waarborgen. Boeren vinden 
dit onderhoud belangrijk in verband met de veekerende functie en doen het daarom ook 
bij voorkeur zelf. De voorzieningen die geplaatst worden hebben een langere technische 
levensduur dan de contractperiode.
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2. Het groot onderhoud bij particulieren
Dit betreft vooral het onderhoud van de voorzieningen op langere termijn (> 10 jaar). 
Er moet rekening worden gehouden dat bruggen en klaphekjes aan het eind van hun 
levensduur moeten worden vervangen. Omdat de subsidies van dit project alleen voorzien in 
investeringen tijdens de looptijd zal zorg gedragen moeten worden voor fi nanciering van het 
vervolg. Het na afl oop van 10 jaar verlengen van de contracten met de boeren valt hier ook 
onder.

3. Onderhoud van informatie en bewegwijzering
De informatieborden en bewegwijzering vraagt controle op leesbaarheid, reiniging herstel en 
vervanging.

4. Continuïteit in communicatie
Vanaf de eerste dag dat de website in de lucht is, er afspraken lopen met externe partijen 
over marketing en er publicaties rond de Waddenwandelpaden gemaakt zijn, moeten deze 
ook onderhouden worden. Naast webhosting en herdrukken, gaat het daarbij ook om 
contractafspraken en werkzame uren vanuit de toekomstige beheerder en overige betrokken 
partijen. Een deel van deze kosten is mogelijk terug te verdienen met de opbrengst van 
de verkoop van kaarten en eventuele arrangementen. Ook zou de toekomstige beheerder 
het centrale informatiepunt en meldpunt kunnen zijn voor klachten en suggesties voor 
verbetering van het netwerk.

Onderhoudscontract
Voor het behoud van het netwerk van wandelpaden is het van belang om voor de langere 
termijn een verantwoord en duurzaam beheerplan op te stellen. In het beheerplan staan de 
maatregelen beschreven en de kosten hiervoor om de paden duurzaam in stand te houden.
Bij de oplevering van de paden wordt per gemeente beschreven welke voorzieningen voor de 
paden zijn getroffen en wat de kosten voor onderhoud en instandhouding hiervoor zijn. Zie 
de bijlage ‘Voorbeeld voor de gemeente Dantumadeel in Friesland’.

Voor de eenheid en de continuïteit in het beheer is het netwerk van paden gebaat bij één 
organisatie die de coördinatie en het beheer van alle paden in een provincie op zich neemt.
Deze beheerder van de paden gaat met de Waddengemeenten in de provincie een 
onderhoudscontract aan. 
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De rol van Landschapsbeheer 
Landschapsbeheer acht zich verantwoordelijk voor de duurzaamheid van het project 
en is bereid de rol van beheerder op zich te nemen. Aan deze opzet liggen de volgende 
overwegingen ten grondslag:

--- Landschapsbeheer beschikt over de expertise en uitvoerende buitendienst om de 
 Waddenwandelpaden aan te leggen en te onderhouden;
--- Landschapsbeheer ziet de mogelijkheden om dit in samenwerking te doen met verschillende 
 partijen om draagvlak en betrokkenheid in de regio te vergroten;
--- Landschapsbeheer heeft veel ervaring met het mobiliseren van vrijwilligers. Vooral het 
 betrekken van bewoners uit de regio staat hierbij centraal. 

Het voorstel is dus om de beheerorganisatie onder te brengen bij Landschapsbeheer, in 
samenwerking met de VVV’s. Landschapsbeheer is dan de beherende organisatie en het 
meld- en informatiepunt, in samenwerking met VVV’s. Er wordt zorggedragen voor:

--- De coördinatie van het onderhoud en beheer, zo nodig met inschakeling van derden; 
--- De uitvoering van de werkzaamheden per provincie voor de hele Waddenregio. Hierbij kan 
 met gemeenten worden samengewerkt bijvoorbeeld door middel van een reïntegratietraject;
--- Onderhoud en vervanging van borden en bewegwijzering, materiaal- en voorraadbeheer;
--- Beheer van de internetsite (wordt uitbesteed aan een hostingbedrijf);
--- Distributie- en voorrraadbeheer van de gedrukte publicaties in samenwerking met VVV’s;
--- De inzet van vrijwilligers: vrijwilligers kunnen een rol spelen bij het onderhoud van de 
 paden. Dat wil zeggen jaarlijks een inspectieronde langs de paden om te inventariseren hoe 
 het met de paden staat en de bermen, de bewegwijzering en dergelijke. 
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