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Evenals Drente en Groningen heeft ook Fries-
land een veengebied, het Lage Midden. Na 1600
ontstond vanuit Holland een grote vraag naar
turf als brandstof. Om het veen af te voeren naar
Lemmer werden met de Friese adel als geld-
schieter de Drachtster Compagnonsvaart, de
Opsterlandse Compagnonsvaart en de Schoter-
landse Compagnonsvaart gegraven. Op deze
vaarten monden talrijke wijken uit. In de loop
van deze eeuw verloren de vaarten hun funktie;
vervoer over de weg was goedkoper. Sommige
kleinere werden afgesloten. Over de grote kana-
len voert nu de rekreatieve Turfroute door Dren-
te, Overijssel en Friesland.

Een voorbeeld van zo'n afgesloten kleine
vaart is de Beetstervaart ofwel het Polder-
hoofdkanaal, die van het Grietmansrak

tussen de Kromme en Wijde Ee bij De Veen-
hoop door het dorp Nij Beets naar de Nieuwe
Vaart loopt. Het kanaal is 7,5 km lang en valt
binnen de gemeenten Smallingerland en Op-
sterland. Het beheer is in handen van het Wa-
terschap Het Koningsdiep.
Het eerste gedeelte van de Beetstervaart be-
stond waarschijnlijk uit een vaarverbinding tus-

sen het Kromme Gat en de bovenloop van de
Boome. Het is in de laatste helft van de 18e
eeuw gegraven om het zogenaamde 'Blaugêrs-
hea', het hooi van de nabijgelegen landerijen
gemakkelijker naar de boerderijen bij Wijnje-
terp en Duurswoude te vervoeren. Waarschijn-
lijk speelde ook de turfafvoer vanuit de verve-
ning bij Boornbergum hierbij mee. Tegenwoor-
dig vinden we deze vaart voor een deel terug in
de Moordsloot.
Toen in 1863 de vervening hier eenmaal op
gang kwam werd het noodzakelijk dit gebied
beter te ontsluiten. Zo werd rond 1875 de ver-
binding met de in 1853 gegraven Nye Feart en
die naar De Veenhoop gegraven. Door de ver-
dergaande vervening moest tenslotte het gebied
ingepolderd worden. Mede om het peilverschil
in de polder te beperken, werden in 1894 slui-
zen in het kanaal aangelegd, de Noordersluis
bij De Veenhoop en de Zuider- of Schouwstra-
sluis bij de Nieuwe Vaart. Tevens werd het ka-
naal verbreed.

Met het verdwijnen van het ekonomisch nut
van de vaart besloot men in de vijftiger jaren
het kanaal voor de scheepvaart te sluiten. De
sluizen werden met zand volgespoten.

Momenteel heeft de vaart voornamelijk een
funktie tbv. de waterbeheersing. De bovengron-
den van de Grote Veenpolder (rond De Veen-
hoop) wateren op de vaart af. Daarnaast heeft
de vaart een belangrijke kultuurhistorische en
landschappelijke waarde. Ook de hengelsport
maakt er gebruik van.

Openen of dempen
In 1978 ontstond uit het Plaatselijk Belang van
de dorpen Nij Beets en De Veenhoop een werk-
groepje dat zich ten doel stelde de Beetstervaart
weer open te krijgen. De werkgroep stelde een
rapport samen en ruim 3A van de plaatselijke
bevolking sprak zich uit vóór openstelling van
de vaart. Het heropenen van de Beetstervaart
zou een enorme ekonomische stimulans voor de
aanliggende dorpen kunnen zijn, aangezien de
vaart z'n vroegere ontsluitingsfunktie zou her-
krijgen, maar nü tbv. de rekreatieve Turfroute.
Er zitten echter heel wat haken en ogen aan dit
plan en er spelen verschillende belanghebben-
den mee.

Allereerst het feit dat de sluizen weer geopend
moeten worden, daarnaast het probleem dat de
vaste bruggen vormen. Deze zijn door partiku-
lieren naar hun woonhuis of bedrijf aangelegd.
Het kanaal ligt binnen het beheersgebied van
het Waterschap Het Koningsdiep. De laatste ja-
ren is het waterschap door het zakken van het
maaiveld genoodzaakt geweest het waterpeil
van ca. 0,80 m -NAP te verlagen tot ca. 0,90 m
—NAP. Dit vormt een bedreiging voor de wal-
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muren en de funderingen van aanliggende hui-
zen en boerderijen. Ook aan de weg langs de
vaart zijn herstelwerkzaamheden nodig. Het
waterschap streeft ernaar de kosten zo mini-
maal mogelijk te houden. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat het eind oktober 1982 in de
Friese pers gewag maakte van het voornemen
tot demping. Iets wat haaks op de plannen van
voornoemde werkgroep staat.
6 april jl. heeft de kommissie van volmachten
binnen het waterschap besloten in eerste instan-
tie een onderzoek naar de planologische haal-
baarheid van demping te houden. Is die haal-
baarheid aanwezig, dan kan een tweede onder-
zoek plaatsvinden naar de financiële kant van
de zaak. Hierna wordt definitief bekeken of de
vaart dicht moet.

In geval van behoud va de huidige funktie
moet de komende jaren gerekend worden op
extra onderhoud aan zijsluisjes, wallen en brug-
gen. Hierbij speelt ook de komende ruilverka-
veling een rol. Door die ruilverkaveling zullen

nl. nog meer aanliggende gronden op een lager
waterpeil gebracht moeten worden. De kans is
dan groot dat de funderingen van wallen en
woningen gevaar gaan lopen. Ook het dicht-
groeien van de vaart zal moeilijker tegen te
gaan zijn, wat verlanding of plaatselijke dem-
ping tot gevolg kan hebben.
De oevers zullen eveneens onderhoud vergen
en het kanaal zal geregeld met veegboot en ta-
ludmaaier onderhouden moeten worden. Er
wordt dan wel een kultuurhistorisch en land-
schappelijk uniek kanaal in stand gehouden.
Maar, zegt Plaatselijk Belang van Nij Beets, als
er nu toch geld uitgegeven wordt, waarom dan
niet met extra investeringen een nieuwe funktie
mogelijk maken: openstellen voor de plezier-
vaart. De laatste jaren is een groeiende belang-
stelling merkbaar voor de toervaart op kanalen
en vaarten van de Turfroute. Hieruit zou Nij
Beets dan zijn graantje mee kunnen pikken. De
Beetstervaart kan een verbinding vormen met
en een overgangsgebied zijn voor het drukke
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gebied rond Eernewoude en de rust van de
Turfroute. Mogelijk wordt de rekreatiedruk rond
Eernewoude iets minder, wat zeker te wensen
is. Aan de andere kant wordt dit gebied makke-
lijker bereikbaar voor de toervaart vanuit Dren-
te en Overijssel, wat wel eens het tegenoverge-
stelde tot gevolg kan hebben.
Ook in het Basis Rekreatie Plan Noord-, Mid-
den- en Zuidoost-Friesland van het Rekreatie-
schap 'De Marrekrite' wordt gesproken over het
eventueel heropenen van de Beetstervaart als
een zeer aantrekkelijke oplossing voor het ont-
sluiten van de Turfroute.
Toch zal er op gelet moeten worden dat de re-
k i L 11' ̂ druk niet te groot wordt. De Turfroute is

11 u i11 rustige tot vrij rustige routevaart. Vooral
'li i I K op het Tjongerkanaal met z'n plaatselijk
A 11 bijzondere natuurwaarden mag niet meer
in .. last worden dan nu het geval is. In ver-



band hiermee is het ongewenst het aantal vaste
ligplaatsen uit te breiden en de bruggen en slui-
zen zeer frekwent te bedienen. Ook hengelspor-
ters zullen hinder ondervinden van te veel bo-
ten.

Haalbaarheid
Inmiddels heeft Plaatselijk Belang Nij beets vo-

Beetstervaari met op de achtergrond Nij Beets

rig jaar aan B & W van Opsterland een dorps-
vernieuwingsplan aangeboden, waarvan het
heropenen van de Beetstervaart een onderdeel
vormt, gekoppeld aan een nieuwbouwplan met
aanlegmogelijkheden voor dorpsbewoners. Dit
dorpsvernieuwingsplan is in z'n totaliteit goed-
gekeurd. Er worden wat betreft het kanaal de
volgende werkzaamheden in voorgesteld:
1 een onderzoek naar de technische en finan-

ciële haalbaarheid van openstelling;
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2 zorgen voor nieuwe ontsluitingen van wonin-
gen en bedrijven die nu een brug hebben; dit
zou meegenomen kunnen worden in de ge-
plande ruilverkaveling;

3 een faseplan opstellen dat op middellange
termijn de heropening voor de helft en op
lange termijn geheel mogelijk maakt.

Inmiddels hebben B en W van Opsterland aan
de gemeenteraad een voorstel voorgelegd om
de planologische haalbaarheid van heropening
te laten onderzoeken. Merkwaardigerwijs door
hetzelfde ingenieursburo (Oranjewoud, Hee-
renveen) dat voor het waterschap een onder-
zoek moet verrichten naar de demping van het
kanaal. Wellicht blijkt dat heropening van het
kanaal, gezien het feit dat er zonder meer wat
aan het onderhoud en herstel van de vaart moet
gebeuren, niet eens zo veel duurder uitkomt.
Opgepast moet wel worden dat de landschap-
pelijke en natuurlijke waarden door de rekrea-
tiedruk niet aangetast worden. In dat geval zou
aan één van de redenen tot behoud en openstel-
ling van de vaart voorbijgestreefd worden.
Ook zal de wijze van beheer in een andere si-
tuatie bekeken moeten worden. Wie gaat bv. de
bruggen en sluizen bedienen?
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