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Inleiding

Aanleiding en Opgave
Met de aanleg van de ‘Rijksweg 31 Leeuwarden’ 
verandert de ligging van Marsum ingrijpend. Daarom 
is in maart 2010 een Inrichtingsplan opgesteld voor 
de zuidrand van het dorp. De inpassing van de nieuwe 
Rijksweg enerzijds, en het herstel van het landschap 
en de doorgaande structuren ter plaatse van de te 
verwijderen wegtracés anderzijds, staan hierin centraal. 
Onderdeel hiervan is ook het herstel van de historische 
opvaart naar het dorp. 

De afgelopen jaren zijn de plannen omtrent de aanleg 
van de Rijksweg 31 en de inpassing bij Marsum verder 
geconcretiseerd. Het ontwerp is, om verschillende 
redenen, op een aantal punten aangepast ten opzichte 
van het oorspronkelijke inrichtingsplan. Met betrekking 
tot de nieuwe vaarverbinding is er een iets ander tracé 
gekozen en net ten noorden van de onderdoorgang 
onder de Rijksweg is een waterplas ingetekend t.b.v. de 
keerlus voor de recreatievaart en de rondvaartboot (zie 
tekening in bijlage 1). De aanleg van deze vaarverbinding 
is recentelijk aanbesteed. 

Het kwaliteitsteam ‘Leeuwarden Zuid-West over Haak 
Noord’, heeft een kritisch advies gegeven over de 
vormgeving van de waterplas. Zij hebben in hun advies 
van 27 september 2013 verzocht om de vormgeving 
van de waterpartij niet een toevallige restruimte te 
laten zijn, maar een vormgeving mee te geven die beter 
landschappelijk is ingepast. 

In voorliggend ruimtelijk kwaliteitskader is hier 
antwoord op gegeven. Er is een inrichtingsplan 
opgesteld voor de vormgeving en inpassing van de 
waterplas en er zijn beeldkwaliteitambities opgesteld 
voor de vaarverbinding als geheel. 

Locatie vaarverbinding tussen de Bokmasingel en de oude haven

De historische haven

De huidige hoofdwatergang gezien vanaf de huidige afrit, op de 
achtergrond de beplante Bokmasingel

Er wordt hierbij ingezet op een integraal ontwerp, 
waarbij de vormgeving van de vaarverbinding met 
zwaaikom en de inpassing van de Rijksweg een 
samenhangend en eenduidig geheel vormen, als 
vanzelfsprekend onderdeel van het landschap ten 
zuiden van Marsum. 

Doelstelling en status van deze notitie
Dit document dient als leidraad voor het verder 
uitwerken en vormgeven van de technische ontwerpen 
en geeft tevens de ruimtelijke ambities weer. Daarnaast 
heeft het een functie als toetsingskader voor de 
ruimtelijke beoordeling van genoemde ontwerpen. 
Hiertoe zijn beeldkwaliteitsprincipes geformuleerd 
waaraan het Q-team de ontwerpen zal toetsen 
wanneer deze in het kader van de welstandstoetsing 
voor advies aan hen worden voorgelegd. Om het 
document als welstandskader te kunnen toepassen, 
heeft de gemeenteraad van Menameradiel het op 12 
december 2013 vastgesteld.

Leeswijzer
Bij het opstellen van het ontwerp is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de randvoorwaarden en eisen 
die er liggen (grondeigendommen, kabels en leidingen, 
technische afspraken etc.). Deze bieden echter op 
een aantal punten weinig ruimte voor een goede 
landschappelijke inpassing. In deze notitie is daarom in 
het tweede deel een aantal optimalisaties opgenomen. 
De afweging hierover zal door de betrokken partijen 
gemaakt moeten worden. Ook is er een aantal ambities 
opgenomen m.b.t. de inrichting van de zuidrand van 
Marsum, die buiten de huidige scope vallen maar 
waarvoor wellicht meekoppelkansen met de komende 
werkzaamheden te vinden zijn. 
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Deel 1

Landschappelijke inpassing / toetsingskader 
vaarverbinding Marsum



10 Inrichtingsplan, 1:2000 (met de technische tekening er op geprojecteerd)
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• De vormgeving van de vaarverbinding voegt zich in 
de structuur van het landschap. De vaarroute is helder. 

• De zwaaikom is compact (cirkel van 30m doorsnede 
als minimale benodigde ruimte) en wordt vormgegeven 
als vanzelfsprekend onderdeel van de vaarverbinding 
(zie inrichtingsplan hiernaast).  

• De percelen rondom de zwaaikom, die vrijkomen met 
het verwijderen van de oude wegtracés worden weer 
in samenhang met de omliggende percelen verkaveld 
(zie voorstel in inrichtingsplankaart) en beheerd als 
weideland. 

• De oevers van de vaarverbinding vanaf de sluis tot de 
onderdoorgang van de Bokmasingel zijn waar mogelijk 
vormgegeven als natuurlijke rietoevers, passend bij 
het landschappelijke karakter en in aansluiting met de 
oevers langs de Ballensvaart, Sylsterrak, Ingelumerfaert 
etc. Deze rietoevers hebben een minimale breedte 
van 1m. Waar ruimte is verbreed de oever zich (zie 
inrichtingsplankaart). De oevers worden 1x per jaar 
gemaaid om opslag te voorkomen. 

• Indien de vaarverbinding op termijn richting het 
noorden wordt doorgezet (via de Ingelumerfaert naar 
het noorden onder de Rypsterdyk door), dan worden 
de natuurlijke oevers bij voorkeur doorgezet langs deze 
vaarroute.

•De oevers van de opvaart richting de oude haven 
(vanaf de onderdoorgang Bokmasingel) bestaan uit 
grastaluds en hebben daarmee een dorpser karakter.
De taluds zijn 1:2 of 1:3. Indien beschoeiing nodig is om 
afkalving van het talud te voorkomen zijn deze in hout 
uitgevoerd, zo laag mogelijk boven het water. 

• De hoofdwatergang ten oosten van de zwaaikom 
loopt langs de zichtwal van de Rijksweg 31. De oevers 
zijn grastaluds 1:2/1:3. Aan beide zijden loopt een 
onderhoudsstrook (gras). 

• Aan de noordoostzijde van de zwaaikom ligt de 
aanlegsteiger voor de rondvaartboot. Deze is 35m lang 
en 1m breed. De steiger is in hout uitgevoerd en heeft 
een ingetogen, natuurlijke uitstraling.  Aanbeveling is om 
een rechtstreeks wandelpad aan te leggen tussen het 
dorpscentrum en de steiger bij de zwaaikom. 

• Bij de oude haven in het dorpscentrum wordt 
een nieuwe aanmeergelegenheid gemaakt. Deze ligt 
lager dan de huidige kade en loopt tot aan de ‘knik’ 
halverwege de huidige kade. Het wordt bij voorkeur 
uitgevoerd als stenen kade (zie ook deel 2. overige 
aanbevelingen). Indien wordt gekozen voor de aanleg 
van een steiger in plaats van een stenen kade, dan 
vormt deze één familie met de steiger in de zwaaikom 
en wordt bij voorkeur uitgevoerd in hout.

• De taluds langs de hoofdrijbaan van de Rijksweg 31 
bij de afrit naar Marsum, worden ingeplant met bomen 
(abelen), in aansluiting met de behouden beplanting 
van het westelijk deel van het knooppunt, zodat het 
weer één geheel wordt.  De afritten zijn onbeplant (zie 
plankaart).

• De zichtwal is onbeplant (zie m.b.t. de beplanting van 
het hele gebied ook de optimalisaties in deel 2).

Beeldkwaliteitprincipes vaarverbinding
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Een belangrijk detail van het sluiscomplex zijn de doorlopende grasbermen van de 
sluiskommen. Dit doet het meeste recht aan de landschappelijke ligging van de sluis in het 
open weidelandschap. Op de taluds is geen opgaande begroeiing aanwezig. De grasbermen 
hebben een houten beschoeiing, zo laag mogelijk boven het water. 

De waaierkassen voor de sluisdeuren zijn de enige harde elementen van de sluis. Er 
worden zo weinig mogelijk hekwerken en leuningen toegepast om het open landschap 
niet te verstoren. De sluisdeuren hebben een terughoudende kleur.

Om een rustig ensemble te creëren zijn de waaierkassen uit hetzelfde materiaal als de 
duikerbrug Aldlan opgetrokken.

Er is geen opgaande begroeiïng gewenst rondom het sluiscomplex, om de openheid 
van het landschap te behouden. De oevers van de vaarten richting het sluiscomplex zijn 
natuurlijke rietoevers (1x per jaar maaien om opslag van bomen te voorkomen).

Beeldkwaliteitprincipes Sluis



15

Beeldkwaliteitprincipes duikerbrug Aldlan en Bokmasingel

De randen van de duiker zijn gelijk aan het talud van de weg en steken niet uit om de 
continuiteit van het talud niet aan te tasten en hebben een terughoudende kleur. 

De wrijfgording steekt voor een rustig beeld bij voorkeur niet onder de duiker uit en blijft in het 
overdekte deel.

De duiker is zo breed dat de grasberm van de weg door kan lopen, er komt bij voorkeur 
geen leuning op de duiker.
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Deel 2

Optimalisatie



18 Optimalisatiemodel, 1:2500 (landschappelijk voorkeursmodel)
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Optimalisatie
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen 
vanuit het dorp en om meer eenheid en rust in het ge-
bied ten zuiden van Marsum te realiseren, de leesbaar-
heid van het landschap te vergroten en het beschermd 
dorpsgezicht beter tot uitdrukking te laten komen, zien 
wij een aantal optimalisaties ten opzichte van het basis-
model zoals beschreven in deel 1. Deze bouwen voort 
op de ambities zoals gesteld in het Inrichtingsplan d.d. 
maart 2010.  

1. Beplanting
• Langs de Rijksweg 31 wordt een bomenwal aangelegd 
om het zicht vanuit het dorp op de weg te verminderen 
(zie plankaart hiernaast).

• De bomenwal heeft een natuurlijke uitstraling en be-
staat uit een gemengd assortiment van bomen en on-
derbeplanting. Aanplant in wildverband om het beoogde 
natuurlijk beeld te realiseren. Voorstel voor het assor-
timent: els (alnus glutinosa 25%), es (fraxinus excelsior 
5%), wilg (salix alba10%), berk (betula pendula 10%),  
lijsterbes (sorbus aucuparia 12,5%)  meidoorn (craete-
gus monogyna 12,5%), hazelaar (corylus avelana 12,5%), 
gele kornoelje (cornus mas 12,5%). 

• De zichtwal en de bomenwal langs de Rijksweg 31 
worden bij voorkeur geïntegreerd. De zichtwal heeft in 
dat geval een assymmetrich profiel met aan de zijde van 
de Rijksweg een talud van 1:2 en aan de zijde van Mar-
sum een flauw talud van 1:7 met daarop de bomenwal 
(zie doorsnedes). De benodigde onderhoudsstrook 
voor de hoofdwatergang wordt geïntegreerd in het pro-
fiel van de zichtwal met bomenwal en heeft hetzelfde 
talud (1:7), zie doorsnede op de volgende pagina. 

•Terugvaloptie wanneer de integratie van bomenwal en 
zichtwal niet mogelijk blijkt, is om de bomenwal naast 
de zichtwal aan te leggen (zie doorsnedes op de vol-
gende pagina). Dit betekent wel dat meer ruimte nodig 
is, waardoor de naastgelegen watergang iets naar het 
noorden verlegd zal moeten worden. 

•Om de leesbaarheid van het beschermd dorpsgezicht 
te vergroten is de aanbeveling om de Bokmasingel 
ruimtelijk af te waarderen door het profiel te versmal-
len, het asfalt te vervangen voor klinkers en de beplan-
ting grotendeels te verwijderen (zie ook het inrich-
tingsplan maart 2010). Zo ontstaat meer eenheid in dit 
gebied, dat nu door de Bokmasingel wordt doorsneden. 
De bomenrij langs de vaarverbinding (ten zuiden van de 
Bokmasingel) kan gehandhaafd blijven om het tracé van 
de vaarverbinding aan te zetten (zie tekening hiernaast).  

Doorsnede 1: beplante zichtwal
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Doorsnede 2. Optimalisatiemodel: bomenwal en zichtwal geïntegreerd

Doorsnede 2. Terugvaloptie: bomenwal naast zichtwal. De watergang moet dan iets worden opgeschoven naar het noorden. 
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Doorsnede 3. Basismodel

Doorsnede 3. Optimalisatiemodel
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2. Historische haven
De historische haven zal met de aanleg van de 
vaarverbinding weer in gebruik genomen worden, 
een bijzondere kans om deze cultuurhistorisch 
waardevolle plek weer hernieuwde betekenis te 
geven. Voor de inrichting gelden onderstaande 
ontwerpprincipes, deze vallen voor een deel bui-
ten de gestelde kaders van grondeigendommen, 
technische afspraken e.d. 

• Er wordt een nieuwe, lage kade aangelegd van 
1 tot 1,5m breed langs de oude kademuur. Deze 
loopt tot aan het knikpunt in de huidige kade (zie 
tekening). 

• De nieuwe kade wordt bij voorkeur uitgevoerd 
als stenen kade (gebakken klinkers) in aansluiting 
op de huidige kademuur. Dit ten behoeve van een 
dorpse uitstraling in contrast met de meer land-
schappelijke uitstraling van de houten steiger bij de 

zwaaikom. Aan de noordzijde is een trap, die paral-
lel aan de huidige kade naar beneden loopt naar 
de nieuwe kade. 

• De westelijke oever van het haventje is van 
gras (huidige rietoever verwijderen), talud 1:2/1:3. 
Indien beschoeiing nodig is om afkalving van het 
talud te voorkomen zijn deze in hout uitgevoerd, 
zo laag mogelijk boven het water.  

• Er wordt geen ‘hap’ uit het aangrezende perceel 
genomen tbv keerruimte voor de boten. De haven 
wordt indien meer ruimte nodig is in een vloeiend 
lijn over de gehele lengte wat verbreed. 

• De watergang langs de Rypsterdyk op de hui-
dige breedte handhaven of indien mogelijk wat 
versmallen om duidelijk te maken dat het haventje 
het eindpunt is van de vaarverbinding  en niet om 
de hoek doorloopt. 

Inrichtingsplan 1:1000
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Dorpsentree Marsum
In de landschapsvisie wordt voorgesteld 
om de Hegedyk als doorgaande struc-
tuur te benadrukken. Het profiel van de 
Hegedyk wordt daarom zo consequent 
mogelijk doorgezet en geaccentueerd 
met informele boombeplanting. Op dit 
moment is de Hegedyk ter hoogte van 
de dorpsentree van Marsum niet goed 
herkenbaar als doorgaande landschappe-
lijke structuur.  

Er wordt voorgesteld om de rondweg af 
te waarderen (zie paragraaf 5, infrastruc-
tuur) en deze haaks op de Hegedyk aan 
te laten sluiten. De ontwikkeling van een 
nieuw woonerf zou een nieuw entree 
van het dorp kunnen vormen en ont-
neemt het zicht op het keukencentrum. 
Voor de ontwikkeling van nieuwe erven 
langs de Hegedyk zijn in de landschaps-
visie een aantal spelregels opgenomen. 
Hiernaast moeten beeldkwaliteitseisen 
worden opgesteld. 

Huidige situatie Ontwerpvoorstel  

huidige situatie
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tuur te benadrukken. Het profiel van de 
Hegedyk wordt daarom zo consequent 
mogelijk doorgezet en geaccentueerd 
met informele boombeplanting. Op dit 
moment is de Hegedyk ter hoogte van 
de dorpsentree van Marsum niet goed 
herkenbaar als doorgaande landschappe-
lijke structuur.  

Er wordt voorgesteld om de rondweg af 
te waarderen (zie paragraaf 5, infrastruc-
tuur) en deze haaks op de Hegedyk aan 
te laten sluiten. De ontwikkeling van een 
nieuw woonerf zou een nieuw entree 
van het dorp kunnen vormen en ont-
neemt het zicht op het keukencentrum. 
Voor de ontwikkeling van nieuwe erven 
langs de Hegedyk zijn in de landschaps-
visie een aantal spelregels opgenomen. 
Hiernaast moeten beeldkwaliteitseisen 
worden opgesteld. 

Huidige situatie Ontwerpvoorstel  
Benadrukken van de Hegedyk als doorgaande structuur: de 
Bokmasingel sluit hier op aan. [Bron: Inrichtingsplan Marsum, 
Ritsumasyl, Marsum-Deinum, Maart 2010]

Huidige situatie: het is niet herkenbaar dat de Hegedyk 
rechtdoor loopt

ontwerpvoorstel

3. Continuïteit Hegedyk
Er wordt in het Inrichtingsplan ingezet op het vergroten 
van de leesbaarheid en continuïteit van de Hegedyk als 
cultuurhistorisch waardevolle landschappelijke structuur 
(beplanting, profiel, vormgeving nieuwe fietstunnel etc.). 
Ook wordt de mogelijkheid geboden voor de ontwik-
keling van een nieuw erf als nieuwe dorpsentree ten 
noorden van de fietsbrug onder de Rijksweg 31. Deze 
ambities gelden nog steeds en de aanbeveling is om 
waar mogelijk werk met werk te maken om deze ambi-
ties te realiseren. 

Specifiek aandachtspunt in het voorliggend technisch 
ontwerp is in dit verband de aansluiting van de Bokma-
singel op de Hegedyk: de Hegedyk zou in ruimtelijk op-
zicht herkenbaar moeten zijn als doorgaande lijn, waar 
de Bokmasingel (haaks) op aan sluit, niet andersom. 
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Bijlage 1. Overzichtskaart technisch ontwerp

 




