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                  Voorwoord 

 

 

 

Medio 2010 is er een nieuwe dorpsvisie voor Burgwerd opgesteld voor de periode 2010-2020. Deze 

dorpsvisie is door de inwoners van Burgwerd tot stand gekomen. Op basis van een aantal bijeenkomsten zijn 

verschillende thema’s uitgewerkt die in de dorpsvisie zijn vastgelegd. Een van de wensen van de inwoners 

van Burgwerd is de invulling van een multifunctionele bestemming van de ijsbaan. Met de invulling van een 

multifunctionele bestemming van de ijsbaan worden de voorzieningen in Burgwerd en omgeving uitgebreid, 

wat de aantrekkelijkheid en mogelijkheden qua sport, toerisme en wonen ten goede komt.  

De opgestelde dorpsvisie en de uitvoering daarvan liggen bij Dorpsbelang Burgwerd. Dorpsbelang heeft op 

9-10-2012 overleg gehad met de gemeente SWF. Bij deze bijeenkomst waren dhr. Stoel, wethouder, en Jan 

Leistra, dorpencoördinator, aanwezig. Afgesproken is dat de gemeente nauw en in een vroeg stadium 

betrokken wordt bij de plannen voor een multifunctioneel terrein in Burgwerd. Dorpsbelang heeft 

vervolgens schriftelijk de wensen/plannen uiteengezet en op 3 juni 2013 is deze eerste aanzet besproken met 

de nieuwe dorpencoördinator Theo Bouma.  Op 26 juni 2013 heeft  Dorpsbelang de schriftelijke reactie 

mogen ontvangen. Deze reactie luidt: “Resumerend,  het is dus zeker de moeite waard om een plan op te 

stellen. De gemeente heeft qua bijdrage dus wel een positieve grondhouding”.  Dorpsbelang is met deze 

uitspraak zeer content en de werkgroep is geformeerd, waarbij Dorpsbelang de eerste aanzet heeft gegeven. 

Dorpsbelang heeft contacten gelegd met de ijsclub, kaatsvereniging en de feestcommissie. De direct 

betrokken verenigingen in Burgwerd. Zij hebben toegezegd om zitting te nemen in de werkgroep. Daarnaast 

is ook een aanwonende uitgenodigd om deel te nemen in de werkgroep. 

 

Zowel Dorpsbelang Hichtum als ook Dorpsbelang Hartwerd is uitvraag gedaan over het plan. De brief 

gericht aan beide Dorpsbelangen, als ook de positieve reactie van Dorpsbelang Hartwerd en de positieve 

reactie van Dorpsbelang Hichtum, zijn als bijlagen aan dit document toegevoegd, zie bijlage 7, 8 en 9. 

Dorpsbelang Burgwerd heeft dus duidelijk het initiatief genomen  c.q. toenadering gezocht bij de 

omliggende dorpen om samen te werken;  dit om de onderlinge verbinding tussen de dorpen te versterken en 

waartoe de multifunctionele terrein (ijsbaan) een goed instrument kan zijn.  Dit past ook goed in het 

voorgestelde clustergerichte werken dat de gemeente SWF voorstaat.  

   

 

Dorpsbelang Burgwerd heeft de planontwikkeling en –uitvoering t.a.v. het  multifunctioneel terrein 

gedelegeerd aan de werkgroep multifunctioneel terrein Burgwerd. In het gezamenlijk overleg d.d. 16 

februari 2015 is een unaniem een positief besluit genomen over de voorgestane ontwikkeling en uitvoering 

van inrichting van het multifunctioneel terrein. 

 

 

De werkgroep verzoekt de gemeente SWF om expertise en om een financiële bijdrage in de kosten voor dit 

plan beschikbaar te stellen voor de inrichting van het multifunctioneel terrein, zoals in dit document is 

weergegeven.  

 

Eind 2015 is de naam gewijzigd in: Multifunctioneel terrein. Ook de werkgroep naam is gewijzigd in 

Werkgroep multifunctioneel terrein.  Daarvoor was de benaming Multifunctionele IJsbaan. 
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1. Deelnemende verenigingen en een aanwonenden 

De verenigingen die een directe relatie hebben met het multifunctioneel terrein hebben zitting in de 

werkgroep. Daarnaast wordt een aanwonende uitgenodigd om ook deel te nemen in de werkgroep. Deze 

worden hierna genoemd.  

 

1.1. Dorpsbelang Burgwerd 

Is de vereniging die de dorpsvisie heeft opgesteld, verantwoording aflegt naar de leden en belast is met de 

uitvoering van de dorpsvisie. Zij heeft een coördinerende rol m.b.t. het multifunctioneel terrein en zit in de 

werkgroep multifunctioneel terrein. Het overleg vindt plaats in de “kantine” van Burgwerd bij Sjirk 

Twijnstra De hieruit voortvloeiende kosten worden meegenomen in het project document. 

 

1.2. Kaatsvereniging 

Zowel het kaatsveld als de kaatskantine is gelegen naast de ijsbaan. Bij de invulling van het multifunctioneel 

terrein heeft de kaatsvereniging inspraak en er zal eventueel gebruik gemaakt kunnen worden van de 

faciliteiten van deze vereniging.  

 

1.3. IJsclub De Trije Doarpkes 
De ijsclub(= vereniging) heeft een leidende rol met betrekking tot de nieuwe invulling van de ijsbaan. Zij is 

akkoord gegaan met het initiatief van dorpsbelang om de plannen gezamenlijk nader uit te werken. 

 

1.4. Feestcommissie 

Daar in de toekomst ook door de feestcommissie Burgwerd en Hichtum gebruik zal worden gemaakt van het 

multifunctioneel terrein heeft deze commissie ook zitting in de werkgroep. 

 

1.5. “Buur” van het multifunctioneel terrein  

Sjirk Twijnstra, “buur” van het multifunctioneel terrein  heeft toegezegd om zitting te nemen in de 

werkgroep. 

 

1.6. Samenstelling Werkgroep multifunctioneel terrein 

De werkgroep stelt de plannen op en koppelt deze terug naar de betrokken verenigingen en treedt in overleg 

met de gemeente SWF. De plannen worden in dit projectdocument vastgelegd. 

De werkgroep bestaat uit: 

 

Voorzitter (onafhankelijke voorzitter); 

Secretaris (benoeming vanuit de verenigingen); 

Leden (benoeming vanuit de verenigingen); 

“Buur” wordt benaderd door de werkgroep.               

  

Onafhankelijke voorzitter: Bouke Sieperda 

Namens Dorpsbelang Burgwerd:  secretaris werkgroep Jaap Looijenga 

Namens de ijsclub De Trije Doarpkes: Auke Boschma, lid, Rients de Boer, voorzitter  

Namens de Kaatsvereniging: Theun Ram, voorzitter, Elske Rijpma, lid 

Namens de feestcommissie: Paul van der Werf of Robert van Gorkum  

Aanwonende “buur”: Sjirk Twijnstra 

 

 

 



Definitief 5 

 
 
2. Plan van aanpak multifunctioneel terrein 
Hierna worden de verschillende aspecten genoemd, die een rol hebben gespeeld bij de opstelling van dit 

plan. Hierin wordt de inbreng van alle betrokken partijen, dus ook die van de gemeente SWF, meegenomen. 

 

2.1. Inspraak deelnemende verenigingen 

De verenigingen, die een directe relatie hebben met de ijsbaan, hebben inspraak gehad bij de inrichting en 

zijn unaniem akkoord gegaan met de inrichting zoals deze in dit document wordt weergegeven. Uitganspunt 

is draagvlak. Geconstateerd wordt dat dit er zondermeer is. 

 

 

2.2. Inspraak “buren” ijsbaan 
De “buren” van de ijsbaan zijn op de hoogte gesteld van de plannen en hun meningen en inspraak zijn 

belangrijk.  

De “buren” zijn: 

S. Twijnstra,                Doniaweg 19 

D. Odijk / J. Tempels             Doniaweg 20 

J. Dooper / T. Zeinstra Doniaweg 22 

P. Eringa              Doniaweg 25 

 

Zij hebben nadrukkelijk aangegeven dat: 

- het gebruik van het multifunctioneel terrein duidelijk moet zijn omschreven; 

- er geen overnachtingsplaats komt voor campers; 

- er geen sloot komt aan de zuidkant, tenzij de nieuwe sloot voldoende afstand heeft tot de bomenrij 

(notariële overdracht van grond). 

- Er een deugdelijk hekwerk komt tussen de ijsbaan en het perceel van de fam. Dooper, wanneer er 

geen sloot aan de zuidkant komt. 

- Het multifunctioneel terrein niet wordt gebruikt als cross- en/of testbaan.  

 

Bovenstaande punten zijn meegenomen in dit document. Jaarlijks worden de omwonenden geïnformeerd 

over de activiteiten en evenementen. 
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2.3 Dorpsbelang Hartwerd en Hichtum 

Beide dorpsbelangen zijn aangeschreven begin april 2015, daar de IJsclub De Trije Doarpkes ook deze 

dorpen vertegenwoordigt. Deze brief is opgenomen in als bijlage 7, alsmede de reacties, bijlage 7 en 8. 

Beide besturen zijn positief over onze plannen en zien dit zeker als een verrijking voor de omgeving. Er is 

draagvlak bij beide dorpen. 

 

2.4 Informatie ingewonnen bij andere verenigingen die een Multifunctioneel terrein hebben 

Een aantal ijsbanen in de omgeving van Burgwerd hebben al een multifunctionele gebruiksmogelijkheid. Op 

advies van de gemeente SWF zijn deze verenigingen benaderd door de werkgroep hoe zij e.e.a. hebben 

uitgevoerd en tegen welke daarbij behorende kosten/opbrengsten. Deze informatie kan nuttig zijn voor de 

werkgroep om de ijsbaan zinvol in te richten.  

 

Volgens onze info zijn dit de volgende verenigingen: 

IJsvereniging Parrega; 

IJsvereniging Kimswerd. 

 

Op 30 november 2013 heeft de werkgroep bovenstaande verenigingen bezocht. 

 

Parrega 

Ten tijde van het bezoek waren een aantal bestuursleden aanwezig en hebben uitleg gegeven. Het verharde 

deel van de ijsbaan in Parrega wordt incidenteel en voor een klein gedeelte, van de totale ijsbaan, benut als 

parkeerterrein. Het gebruik vindt alleen plaats bij evenementen in het dorpshuis, wanneer er onvoldoende 

parkeerruimte is. Indien gewenst kan gebruik worden gemaakt van verlichting.   

 

Kimswerd 

Ten tijde van het bezoek was een bestuurslid aanwezig en heeft uitleg gegeven. Het verharde deel bestaat uit 

twee delen. De parkeerplaatsen waren voorzien van klinkers en de ovale cirkel was van grasklinkers. Deze 

cirkel was voor een groot gedeelte drassig en groen. Normaal gebruik was hier niet van toepassing. Als 

ondergrond is hier alleen zand gebruikt.  
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Conclusie: Beide bezoeken hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. De werkgroep stelt nu haar eigen 

plan op met daarbij een eigen visie. 

 

2.5. Materialen 

Onderstaand worden de materialen weergegeven die door de werkgroep zijn onderzocht.  

 

2.5.1. Klinkers. 

Voor de verharding, deels, is onderzocht of klinkers, tweede hands, een mogelijkheid is. Hiervan is 

prijsopgave gevraagd, zie onderstaande. 

 

Grond afgraven en afvoeren €   5000,00 

Zand leveren en verwerken €   9800,00 

Trottoirbanden lev. + leg. €   1600,00 

Lev.+ leg. Klinkers  € 33400,00  

Totaal, excl. BTW   € 49800,00 

 

Voor de klinker is niet gekozen, daar dit niet opgaat in de natuurlijke omgeving. Daarnaast zijn er sneller 

verzakkingen. 

 

2.5.2. Simgras groen doorlatend. 

Hiervoor is eveneens prijsopgave gevraagd, zie onderstaand. 

 
 

345 M3 zand lev.+ verwerken €    5568,00 

Uitgraven grond   €      960,00 

2300 m2 kilveren met lazer  €    2000,00 

2300m2 Simgras   €  51455,00 

Totaal, excl. BTW    €  59983,00 

 

Ook voor Simgras is niet gekozen, daar dit ook niet volledig opgaat in een natuurlijke omgeving. Ook de 

kosten van Simgras spelen hierbij een rol. 

 

2.5.3. Ecoraster 

Voor dit product is unaniem gekozen door de Werkgroep, daar dit volledig opgaat in een natuurlijke 

omgeving. De kosten voor Ecoraster zijn opgenomen in de totale offerteprijs, zie 4.7. Optimalisatie van de 

huidige ijsbaan. Onderstaand wordt ecoraster nader omschreven. 

 
Kunststof grastegels: Ecoraster  
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Ecoraster van KLP® is een product voor grondversteviging vervaardigd uit gerecycled polyethyleen. Het is 

dé oplossing voor onder andere parkeerterreinen, voet- en rijpaden, picknickplaatsen, golfbanen, 

plantsoenen, brandgangen, evenemententerreinen en paardenbakken. Er zijn ook ontelbare toepassingen in 

de huizenbouw, voor landingsbanen, voor bermverharding en versteviging van dijken, wallen en taluds. U 

kiest met KLP® Ecoraster voor een duurzame grastegel die de bodem niet afsluit. 

  

Redenen om voor KLP® Ecoraster grastegels te kiezen:  

• UV- en weersbestendig  

• Milieuvriendelijk 

• Duurzaam en onderhoudsvrij 

• Stevige constructie door uniek gepatenteerd kliksysteem 

• Eenvoudig en snel te leggen (ca. 100 m2 per persoon/uur) 

• Hoge belastbaarheid (tot 350 ton/m2, ongevuld getest) 

 

KLP® Ecoraster is licht in gewicht en wordt geleverd als voor gemonteerd, handzaam kunststof raster 

bestaande uit 12 tegels (1,33 m2). Het assortiment bestaat verder uit speciale elementen voor bochtwerk en 

parkeerplaatsmarkeringen, dit maakt dit product uiterst flexibel om toe te passen. De kunststof grastegels 

zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar (types E50, S50, EH40 en EL30) en kunnen met vele 

materialen worden opgevuld zoals gras, zand of grind. 
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3. Multifunctioneel terrein en het gebruik 
Zoals het woord “Multi” al aangeeft kan na uitvoering van dit plan het terrein breed ingezet worden. Na de 

nieuwe inrichting wordt een stichting opgericht. 

 

3.1. Feest in Burgwerd 

Tweejaarlijks wordt in Burgwerd een dorpsfeest, Burgwerd en Hichtum, georganiseerd op een vaste locatie. 

Aan de noordkant van het dorp. Aangezien deze locatie/grond door de gemeente SWF is aangekocht voor 

bouwactiviteiten zal de feestcommissie op zoek moeten naar een andere locatie. De deels 

verharde/onverharde ijsbaan zou hiervoor gebruikt kunnen worden. Wel dient hierbij rekening gehouden te 

worden met zwaar verkeer voor het opbouwen van de tent en kermis attributen. Een voorwaarde is dat er 

gebruik wordt gemaakt van rijplaten om beschadigingen te voorkomen. 

 

3.2. Parkeermogelijkheden 

Verharding leidt tot parkeermogelijkheden voor de kerk, het dorpshuis en het kaatsveld. 

Bij bijzondere evenementen/gebeurtenissen in de kerk, culturele bijeenkomsten, het dorpshuis of op het  

kaatsveld is de parkeergelegenheid onvoldoende. Dit leidt tot herhaald ongerief voor omwonenden. De 

doorgang van hulpdiensten wordt zelfs belemmerd bij kaatswedstrijden. Op dit moment wordt ter bede 

gebruik gemaakt van het privé terrein van Posthumus Draaierij om auto’s te parkeren bij begrafenissen. 

Voor dit bedrijf is dit logistiek hinderlijk  i.v.m. aan- en afvoer en goederen. Een parkeermogelijkheid op de 

multifunctioneel terrein lost dit probleem voor het grootste deel van het jaar op.  

 

3.3. Midzomeractiviteiten, Zomerfair, Kofferbak verkoop en cultuurhistorische onderwerpen. e.d. 

De nieuw op te richten stichting zorgt voor de organisatie van activiteiten, eventueel onderhoud en voor de 

vrijwilligers om Burgwerd, Hichtum en Hartwerd op de “kaart” te zetten, maar bovenal om de activiteiten in 

gezamenlijkheid op te zetten.  

 

3.4. Sportveld 

Het niet verharde deel wordt ingericht om sport te beoefenen. Wij denken hierbij in eerste instantie aan 

voetbal, volleybal en kaatsen, bij grote partijen. Niet alleen de jeugd maar ook de ouderen kunnen hier 

sporten, bijvoorbeeld midzomeravond volleybal. Om dit te organiseren ontstaat er een grote betrokkenheid  

bij zowel de jongeren als ook de inwoners van de omliggende dorpen. Dit terrein wordt ingericht voor de 

voetballende jeugd, een basket wort geplaatst, volleybal attributen worden aangeschaft. Daarnaast kan de 

kaatsvereniging gebruik maken van dit veld. In de wintermaanden wordt het totale terrein, verharde- 

onverharde deel, gebruikt als ijsbaan. Hiervoor zullen verschillende subsidie instellingen worden 

aangeschreven. 

 

3.5. Nachtelijke/wandelingen rondom Burgwerd 

Het terrein kan het start- of finishpunt zijn van (nachtelijke)wandelingen rondom Burgwerd en het Olde 

Kleasterpaad rond Hartwerd. Op deze wijze kan dit terrein, gelegen tegenover dorpshuis Doniahus, een 

centrale rol spelen in allerlei culturele en sportieve activiteiten. 

Hiermee wordt ook een stimulans gegeven aan het verblijf van toeristen. Dit geldt zowel voor het kamperen 

bij de boer als voor vaartoeristen, die aan de kade in het centrum van Burgwerd aanlegplaatsen met 

stroomvoorziening vinden. 

 

3.6. Stichting multifunctioneel terrein 
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Deze Stichting wordt samengesteld uit de in dit document genoemde verenigingen en wordt opgericht na  in 

gebruik name van het multifunctioneel terrein. Zij bestaat uit totaal 5 leden met een onafhankelijke 

voorzitter. De stichting heeft ook de exploitatie van het terrein. 

 

3.7. Gebruik van het multifunctioneel terrein 

De omwonenden hebben nadrukkelijk te kennen gegeven dat naast de eerdergenoemde parkeerfunctie, het 

gebruik uitsluitend door of namens de dorpen en/of hun verenigingen/stichtingen plaatsvindt. De 

evenementen vloeien voort uit de dorpen en worden gedragen door de dorpen.  

De evenementen hebben een dorpskarakter. Een landelijke, provinciale of een gemeentelijke 

vereniging/stichting kan geen gebruik maken van het multifunctioneel terrein. 

 

3.7.1. Infobord Donia State. 

Deze State lag voor een deel op de huidige IJsbaan. Om deze cultuurhistorie weer te geven wil de werkgroep 

hier een PressArt infobord plaatsen. De kosten van dit bord bedragen ongeveer € 500,00. Onderstaand twee 

afbeeldingen van de State en een kort info.  
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4 Multifunctioneel terrein, de inrichting en de optimalisatie 
Voor de inrichting is een plattegrond toegevoegd, zie bijlage 1. 

 

4.1. Deels verhard 
Uitgangspunt is het verharden van een deel van de ijsbaan en de toe en afrit. Dit deel begint vanaf de inrit, 

Doniaweg en wordt gelijk getrokken met het zuidelijk deel van de kaatskantine. De lengte wordt ongeveer 

50 meter en de breedte wordt ongeveer 45 meter. Totaal wordt dit ongeveer 2300m2. Wij hebben gekozen 

voor Ecoraster omdat dit product opgaat in het landschap, duurzaam is en kan worden toegepast voor 

bodemversteviging. De bodembelasting per m2 bedraagt 350 ton. Dit deel wordt dus voorzien van Ecoraster, 

Artikelcode 231815, geproduceerd door Lankhorst Sneek. Het deels verhard en deels onverhard terrein 

wordt gescheiden door een laag hekwerk. Dit hekwerk is eenvoudig te verwijderen. 

 

4.2. Deels onverhard  

Dit  deel, zuidelijk, dient geschikt gemaakt te worden voor een sportveld (onverhard).  

De lengte wordt ongeveer 80 meter en de breedte wordt ongeveer 45 meter. Totaal wordt dit ongeveer 

3600m2. Op dit deel zullen twee verplaatsbare goals worden geplaatst, volleybalpalen met -netten en een 

basket wordt geplaatst.  Deze twee goals zijn ook geschikt voor ijshockey. 

 

4.3. Verlichting (Skimerdoarp) multifunctioneel terrein 

Het multifunctioneel terrein wordt verlicht. Zowel aan de oost als ook aan de west kant worden elk 4 

lantaarnpalen geplaatst. Bij de ingang worden twee kleinere lantaarnpalen geplaatst. De plaatsing van alle 

lantaarnpalen wordt uitgevoerd door de werkgroep. De elektriciteitskabel worden ook aangelegd door de 

werkgroep. De aansluiting op het elektriciteitsnet vindt plaats via de aansluiting van de kaatskantine met een 

tussenmeter. Dit geeft een besparing in aansluitkosten en de maandelijks netkosten. Voor de armaturen 

wordt ledverlichting gebruikt. De aansluiting vindt in twee lussen plaats, Noord en Zuid. Daarnaast wordt 

een buiten- aansluitkast, aan de oostkant van de kaatskantine geplaatst voor elektriciteitsgebruik voor de 

activiteiten op het ijsbaanterrein. Dit wordt geen (krachtstroomaansluiting). Eind 2015 is Burgwerd gestart 

met “Burgwerd Skimerdoarp”. Wanneer dit plan doorgaat wordt de verlichting voor de ijsbaan ook 

aangepast met vleermuisvriendelijke verlichting. 
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4.4. Aanleg sloot en dempen van een deel van de bestaande sloot 

De verenigingen hebben de wens uitgesproken om een deel van de sloot aan de west kant te dempen en te 

voorzien van een duiker/buis. De grond die vrijkomt bij de aanleg kan hiervoor worden gebruikt. Hierover 

moet overleg gevoerd worden met de gemeente SWF en ons inziens het Waterschap Friesland. Met deze 

demping krijg je meer een geheel voor wat betreft het totale veld.  De verhoging van het dijkje blijft. Op 22 

juni 2015 is dit besproken met de vertegenwoordigers van de gemeente SWF. Het dempen van de sloot moet 

gecompenseerd worden. Hetgeen inhoud dat de omliggende sloot vergroot dient te worden. Het dempen van 

de genoemde sloot is dan ook geen optie. 

 

4.5. Toegang tot het nieuwe multifunctioneel terrein 

De toegang aan de noord kant wordt voorzien van een hek met hang- en sluitwerk. Alleen bij gebruik wordt  

het hek geopend. De nieuwe stichting is verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de toegang. 

 

4.6. Hekwerk zuidkant ijsbaan en perceel fam. Dooper. 

Het hekwerk aan de zuidkant wordt geheel vernieuwd en wordt in dit projectplan meegenomen. 

 

4.7. Optimalisatie van de huidige ijsbaan. 

In augustus 2015 is de werkgroep tot de conclusie gekomen dat de aanleg van drainage gewenst is om de 

ijsbaanvloer droog te houden. Zonder deze drainage is de ijsbaan niet multifunctioneel inzetbaar. Het water 

wordt niet/onvoldoende afgevoerd. Aan twee zijkanten komt een greppel waar de uiteinden van de drainage 

op uitkomen. Van deze twee greppels wordt het water afgevoerd naar de sloot die een lagere waterstand 

heeft dan het toekomstige maaiveldpeil van de ijsbaan. Ook het water/zweten van de omliggende dijk komt 

hierop uit. Het gehele maaiveld van de ijsbaan wordt dus verhoogd met dien verstande dat er nog wel sprake 

is van water vullen door het oppervlakte water tijden de wintermaanden De indeling blijft het zelfde. Zie 

onderstaande huidige situatie schets. Wel is bij de vulling van het terrein een waterpomp nodig. Hiervoor 

wordt een bedrag van € 1500,00 opgenomen in het financieel overzicht.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definitief 13 

 

Nieuwe situatieschets 

 
De totale kosten, inclusief Ecoraster,  bedragen € 51.973,00 excl. btw. Deze offerte worden meegenomen in 

dit plan, zie bijlage 13. 

 

5.Optimalisatie grondwerk, voorbereiding Ecoraster, sportveld en drainage door SWF en de 

werkgroep. 

 

Voor het multifunctioneel terrein in Burgwerd is optimalisatie van de (onder)grond, drainage en een goeie 

fundatie nodig. Deels is de ijsbaan voorzien van drainage en twee waterputten. De functionaliteit is niet 

bekend bij de werkgroep. 

De ijsbaan wordt op een natuurlijke wijze gevuld, echter de noordkant is bij een volledige vulling ongeveer 

0.50 cm dieper, dan de zuidkant. Het gras komt boven de waterlijn. Bij bevriezing is een deel van de ijsbaan 

niet te gebruiken. Je kunt hier spreken van achterstallig onderhoud.  

De werkgroep wil dan ook in overleg treden met de gemeente SWF om dit project te onderzoeken en 

invulling geven aan het nieuwe multifunctioneel terrein.  

 

Op 22 juni 2015 is er overleg geweest met de gemeente SWF. Hierbij waren Theo Bouma en Fred Drenthen 

van de gemeente SWF aanwezig en van de werkgroep de voorzitter en de secretaris. Dit project document is 

doorgenomen en op een aantal punten aangepast. Daarnaast zijn de bodemkwaliteit en de bodemsondering 

aan de orde geweest. Hierop heeft de gemeente SWF op 30 juni via de mail gereageerd. Lees onderstaande.  

 

Afgesproken is om een de bodemkwaliteit te onderzoeken + een sondering te laten maken voor de 

draagkracht van de bodem voor zwaarder verkeer. 

 

Fred Drenthen heeft uitgezocht dat de bodemkwaliteit te boek staat als schone grond. Via de 

bodemkwaliteitskaart kon dit worden achterhaald. 

Dit betekent dat deze grond overal voor mag worden gebruikt voor wat de kwaliteit aangaat. Als deze grond 

wordt afgevoerd moet hiervoor wel een melding worden gedaan bij de gemeente, maar dat is wat anders dan 

een onderzoek naar de bodemkwaliteit. M.a.w. er hoeft geen bodemkwaliteitsonderzoek te komen.  
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Wat de bodemsondering aangaat blijft wel sterk aan te bevelen om de samenstelling van de grondlagen te 

laten onderzoeken, dit om te kunnen bepalen of de ondergrond goed genoeg is voor de voorgestane vorm 

van verharding en gebruik. Dit om het zwaardere verkeer ook te kunnen dragen en om te voorkomen dat de 

verharding binnen afzienbare tijd in de bodem zou verdwijnen. De bodemsondering moet dus meegenomen 

worden in de begroting. Deze zit verwerkt in de offerte van Frankena. 

 

Ook is gevraagd naar de verkoop van de grond aan de ijsclub. Hierop is negatief gereageerd. De gemeente 

SWF heeft geen plannen om deze grond te verkopen. Op 7 juli 2015 heeft de IJsclub wel een brief 

ontvangen, waarin wordt aangegeven dat de gemeente SWF geen bemoeienis meer wil met de ijsbaan. De 

vereniging is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De Gemeente SWF brengt ingaande 2015 ook geen 

huur meer in rekening. Wat de gevolgen zijn voor de nieuwe inrichting kunnen wij op dit moment niet 

beoordelen. De gemeente SWF komt nog met een aanvulling op de brief van 7 juli 2015. 

 

In augustus 2015 is geconstateerd dat de ijsbaanvloer lek is en dat ook de dijk deels lek is. Als gevolg 

hiervan is een offerte aangevraagd, waarbij de gehele ijsbaan wordt geoptimaliseerd. 

 

Op 12 februari 2016 is de bijeenkomst gehouden om dit projectplan vast te stellen. Hierbij waren aanwezig: 

Th. Ram voorzitter kaatsvereniging, W. Hettinga voorzitter Dorpshuis, R. de Boer voorzitter IJsclub, J. 

Sieperda lid Kerkenraad ,R. Gorkum Lid dorpsbelang Burgwerd, P. van der Werf voorzitter feestcommissie 

Sj. Twijnstra vertegenwoordiger omwonenden, Auke Bosma lid commissie/jjsbaanclub en Jaap Looijenga 

secretaris Multifunctioneel terrein. Allen zijn akkoord met dit projectplan. De opmerkingen waren de 

waterpomp voor de vulling en de  E-aansluiting. Beide zijn meegenomen in dit document.     
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

 

Financieel overzicht realisatie M.F.T. (inclusief BTW) 

Inkomsten Uitgaven Bijlagen  

Eigen werkzaamheden   Ecoraster-optimaliseren ijsbaan  €  62.887,33  13 

Vergaderingen/projectdocument 145 

x  € 9,78   
 €    1.418,10  

2 x goals/ijshockey  €        607,00  14 

Volleybal attributen  €        915,20  14 

Aanleg K verlichting 16 uren x  4 man 

x € 9,78 (incl. lantaarnpalen plaatsen) 
 €       626,00  

Basketbalinstallatie  €     2.334,00  14 

4 volleyballen € 28,00  €        135,80  14 

Lantaarnpalen 8 stuks a € 250,00  €    2.000,00  Score bord  €           99,80  14 

Hekwerk laag 2 x 8uren x 9,78  €       156,48  Hekwerk ingang   €     1.421,51  10 

   €    4.200,58  Hekwerk Zuid  €     2.299,00  12 

    
Hekwerk midden 20palen-80plank 20 

ph 
 €        760,00  14 

Bijdrage Verenigingen/Stichting/Kerk  €    3.700,00  Vergaderkosten 4x € 20,00    €        80,00     

Gemeente SWF  € 15.000,00  Verlichting aansluiten, buiten     

lepen Mienskipsfûns Fryslân  € 16.547,14  kabel/e-kast  €     4.048,00  11 

Stichting Doen  € 15.000,00  8 led lampen per st. € 474,00   €     4.588,00  11 

Oranje Fonds  € 15.000,00  
Montage lichtm. armaturen 

bekabeling  
 €     3.267,00  11 

VSB-Fonds  € 10.000,00  Huur minikraan     €       400,00   14 

Stichting Boschhuysen  €    5.000,00  Overige kosten  €     2.000,00  Ind. 

Stichting de Friesland (formulier)  €    5.000,00  Infobord  €        605,00  ind. 

RABO formulier  €    2.500,00  Oprichtingsakte Stichting  €        665,50  ind. 

    Pomp  €     1.114,00  14 

   € 87.747,14     €   87.747,14    

          

Subsidie nog open   €                 -    Eigen werkzaamheden/inbreng  €     4.200,58  6 

          

Totaal  € 91.947,72     €  91.947,72   
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Bijlage: 3 

 

Actielijst 
 

Onderwerp   Wie  Datum gereed     Nog Aktie           Afgehandeld 
 

Werkgroepleden formeren Bouke/Jaap 21-10-2013                  Ja 

 

Lantaarnpalen   Jaap   21-11-2013       Mail Minne         Ja 

 

Info kosten verharding Bouke  21-11-2013                   Ja, ontvangen. 

 

Afspraak IJsbaanver.  Auke                Ja  

 

Bezoek ijsbanen.  Allen  30-11-2013             Ja   

 

2e offerte opvragen  Sjirk  6-1-2014    ja  

 

Robert Jan info elektra 

Lantaarnpalen.  Bouke  Ziet geen mogelijkheden  ja 

 

Subsidie voor speelveld Jaap/Bouke Na goedkeuring SWF 

 

Prijsopgave Ecoraster  Jaap/Bouke      ja 

 

 

Verenigingen aanschrijven  Jaap/Bouke      ja 

voor bijdrage 
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Bijlage:4 

 
 

Bijlage bij mail: 

24 mei 2013 

 
Multifunctioneel terrein 
 

In de dorpsvisie van Burgwerd wordt door de bewoners aangegeven dat een multifunctioneel terrein gewenst is. Voordat er gestart wordt met 

een projectgroep, die de plannen uitvoerig in kaart zal brengen en hiervan een projectdocument zal opstellen, vindt een oriënterend gesprek 

plaats met de gemeente SWF om te peilen hoe zij over een multifunctioneel terrein denkt en de uitvoerbaarheid van dit plan.   

 

Onderstaand worden twee fases weergegeven om de ijsbaan van Burgwerd multifunctioneel te maken. Met de twee fases wordt bedoeld dat dit 

project in twee jaar tijd gerealiseerd wordt. De werkzaamheden worden per jaar aangegeven. Gestart zal worden in 2014 of 2015, afhankelijk 

van het standpunt van de gemeente SWF. De kosten van onderstaande fases zijn nu niet meegenomen, maar worden in het projectdocument 

nader gespecificeerd. Indien de gemeente akkoord gaat met dit plan zal er vervolgens voorafgaande aan de uitvoering van het project intensief 

overleg plaatsvinden tussen de projectgroep en de gemeente. 

 

Fase 1, jaar 2014/2015 
Verharding van een deel van de ijsbaan en de op- en afrit. De hierbij vrijkomende grond zal worden gebruik om de omliggende verhoging te 

verbreden. Daarnaast worden er voorzieningen getroffen om de verlichting van de volledige ijsbaan te kunnen realiseren. De projectgroep en de 

gemeente SWF kunnen natuurlijk ook besluiten om de volledige ijsbaan te verharden. 

Het overige deel van de ijsbaan als sportveldje inrichten. De inwoners van Burgwerd kunnen hier sporten, zoals voetbal, basketbaletc.  

 

Fase 2, jaar 2015/2016 

Verlichting van de volledige ijsbaan. De ijsbaanvereniging beschikt over lantaarnpalen, die hiervoor gebruikt kunnen worden.  

Aan de noord en noordoost kant wordt de verbrede verhoging beplant met struikgewas aan de binnenkant. 

 

Uiterlijk in 2016 is de ijsbaan multifunctioneel en kan worden gebruikt als: 

- ijsbaan; 

- sportveld; 

- camperplaats; 

- parkeerplaats (te gebruiken bij bijv. kaatswedstrijden en kerkelijke bijeenkomsten); 

- Burgwerter feesten (de oude locatie heeft nu een bouwbestemming). 

 

Dorpsbelang Burgwerd,  Jaap Looijenga 
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Bijlage: 5 

RE: Multi functionele ijsbaan Burgwerd 

Postvak IN x 

Theo Bouma 
 

26 
jun.

aan mij 

 
 

Geacht bestuur, 
 
Naar aanleiding van onderstaande mail + daarbij gevoegde bijlage over het multi-functioneel maken van de ijsbaan, hierbij het 
volgende: 
Op 3 juni jl. zijn nog wat ins en outs over het voornemen tot het opstellen van een plan besproken. 
Centrale vraag daarbij was: Is het nuttig zo’n plan op te stellen en uit te werken of trekken wij bij voorbaat al aan een dood paard ? 
 
Ik heb dit besproken met wethouder Stoel en met ons team. Beiden zijn positief over de voorgenomen ontwikkeling v.w.b. een 
gedeeltelijke verharding. Dit betekent dat het de moeite waard is om een plan op te stellen en uit te werken. 
Overwegingen die daarbij een voorname rol hebben gespeeld zijn: 
- het is de wens van het dorp, dus er bestaat draagvlak (ook opgenomen in dorpsvisie); 
- het is niet uitsluitend voor Burgwerd, maar ook voorzienend voor de dorpen Hartwerd en Hichtum (kerkelijke activiteiten + 
gezamenlijke 
    ijsclub); 
- voor activiteiten in kerk, dorpshuis en kaatsgebeuren is er te weinig parkeergelegenheid; 
- parkeren ter bede bij metaalbedrijf Posthumus is ook niet ideaal i.v.m. diens transportbewegingen; 
- bovendien wordt door de verharding een ideale stek geschapen voor de ‘merke’-tent; 
- u ook uitgesproken heeft een deel van uitvoering in zelfwerkzaamheid te zullen doen. 
 
Onderdeel van het uit te werken plan is dan vanzelfsprekend ook het financiële dekkingsplan. 
Hierin zijn wij graag vermeld wat de totaal geraamde kosten zijn en hoe de dekking daarvan wordt voorzien. 
M.a.w.  wat doet Burgwerd (+Hartwerd en Hichtum) in zelfwerkzaamheid á € 20,-- per uur ?  Welke financieringsbronnen (bijv. 
fondsen en sponsors, bijv. de kerk) zijn er nog meer ?  In het eventueel resterende tekort kan de gemeente iets betekenen met een 
bijdrage kwaliteitsgeld. 
Om de hoogte ervan te kunnen bepalen hebben wij toch eerst een compleet plan en dekkingsplan nodig. 
Ik wijs er wel op dat een bijdrage kwaliteitsgeld een maximum kent van € 15.000,--.  Een hogere bijdrage is niets geheel 
uitgesloten, maar 
dan moet de gemeenteraad erover beslissen, waardoor het beslissingsproces langer duurt. Ook kunnen dan andere aspecten een 
rol gaan spelen.  Ik wil daarmee aangeven dat het wellicht handig is dat de gemeentelijke bijdrage niet hoger hoeft. 
Aan de andere kant is dit ook geen blanco cheque van € 15.000,--, want de hoogte wordt dus mede bepaald van de aanvraag c.q. 
plan en 
dekkingsplan. 
 
T.a.v. de uitvoering is het wellicht handig te denken aan een verharding doorgroeistenen. In Kimswerd, nabij de ijsbaan bij mfc 
Pier’s Stee, is een aantal jaren dit ook toegepast in zelfwerkzaamheid. Het schijnt dat deze verharding goed bevalt en is 
aanmerkelijk goedkoper dan bijv. 
asfalt. Jullie zouden hiervoor eens contact kunnen opnemen met Peter Harders, thans ook voorzitter van Pier’s Stee. 
 
T.a.v. het toekomstig onderhoud weten jullie dat de gemeente geen ruimte (meer) heeft dit onderhoud op zich te nemen. Wij gaan 
er daarbij 
vanuit dat het onderhoud aan de ijsbaan incl. verharding en beplanting dan bij het dorp of gebruikers komt te liggen. 
 
Resumerend,  het is dus zeker de moeite waard om een plan op te stellen. De gemeente heeft qua bijdrage dus wel een positieve 
grondhouding. 
Ik hoop dat jullie hiermee verder kunnen en hoor graag van het vervolg 
 
Groet, 
Theo 
(lokatie IJlst;  -9145) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Definitief 20 

 
Bijlage 6 
 

Aantal 
uren 

Aantal 
personen Totaal Onderwerp 

2 5 10,00 
Plan opstellen/commissie formeren/orienterende gesprekken  

DB 

2 2 4,00 Voorzitter benaderen en eerste gesprek 16-9-2013 

1 2 2,00 bespreking voorzitter en secretaris 21-10-2013 

2 4 8,00 Eerste vergadering commissie 21-11-2013 

3 4 12,00 Twee ijsbaanverenigingen bezocht 30-11-2013 

2 5 10,00 4-4-2014 Overleg commissie 

2 6 12,00 20-11-2014 overleg commissie 

1 3 3,00 11-1-2015 vooroverleg vergadering 

2 7 14,00 16-2-2015 overleg commissie 

3 1 3,00 Projectplan verder uitwerken 

1,5 2 3,00 31-3-2015 bespreking voorz. en secr. 

2 2 4,00 16-6 projectplan nader uitwerken voorz.secr. 

2 3 6,00 18-6-2015 Voorbespreking projectplan 

2 2 4,00 22-6-2015 bespreking Gem. SWF 

3 1 3,00 Bijwerken projectplan 

2 2 4,00 13-10-2015 bespreking voorz. Secr. 

3 1 3,00 Tech. Commissielid 

2 1 2,00 Bijwerken projectplan 

6 2 12,00 Bezoek omwonenden div. data 

2 1 2,00 Verenigingen aanschrijven 

3 1 3,00 Projectplan verder uitwerken bijeenkomst ST/VER. 

2 9 18,00 Projectplan besproken met Ver/St./omw/werkgroep 

1,5 2 3,00 Voorz/secr. Projectplan vaststel. 

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    0,00   

    145,00   
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Bijlage 7; Brief voor dorpsbelang Hichtum en Hartwerd. 

 
 

Burgwerd, 31 maart 2015 
 
 
Geacht bestuur Dorpsbelang Hichtum, 
 
Hartwerd, Hichtum en Burgwerd hebben een gezamenlijke ijsbaan(vereniging) ‘De Trije Doarpkes’. 
Dorpsbelang Burgwerd wil de ijsbaan graag multifunctioneel benutten. De wens tot het ontwikkelen 
van een “multifunctionele ijsbaan” is ontstaan uit de Dorpsvisie van Burgwerd 2011. Dorpsbelang 
Burgwerd heeft contact gezocht met de gemeente Súdwest Fryslân om deze wens kenbaar te maken, 
de mogelijkheden af te stemmen en de subsidiemogelijkheden te onderzoeken. De gemeente Súdwest 
Fryslân staat hier positief in. Zij kan nog geen toezeggingen doen, maar wil eerst een plan van aanpak 
ontvangen.  
Er is daarom een commissie ‘Multifunctionele IJsbaan’ geformeerd die zich bezig houdt met het maken 
van een plan van aanpak en afstemming met de gemeente. Het plan ziet er op dit moment als volgt 
uit: 

- IJsbaan gedeeltelijk verharden d.m.v. ecorasters, ongeveer 50 meter x 45 meter = 2300 m2.  

- Het verharde gedeelte gebruiken als parkeergelegenheid voor de kaatsvereniging, de kerk en 

het dorpshuis. 

- Een deel van het verharde gedeelte gebruiken voor camperverblijf (korte periodes, nadrukkelijk 

geen concurrentie met de omliggende campings).  

- Het onverharde gedeelte, ongeveer 3200 m2, inrichten als speelveld, te gebruiken voor diverse 

sporten zoals kaatsen, voetbal, volleybal, en voor te organiseren sporttoernooien/-wedstrijden, 

bijvoorbeeld tussen de drie dorpen.  

- Totale ijsbaan (verhard en onverhard) gebruiken voor het tweejaarlijkse dorpsfeest van 

Burgwerd.    

- Totale ijsbaan gebruiken voor diverse activiteiten (nader in te vullen, bijvoorbeeld een lentefair, 

kofferbakverkoop).  

- Het multifunctioneel terrein verlichten d.m.v. lantaarnpalen.  

 
Bij deze informeren wij u over de voorgenomen plannen. Wij zijn ervan overtuigd dat genoemde 
plannen positief zijn voor de ontwikkeling van onze dorpen, dat het een toegevoegde waarde biedt 
m.b.t. diverse activiteiten en daarmee het woon- en leesplezier van onze dorpsgenoten vergroot. Wij 
hopen dat u deze positieve ontwikkeling ook ziet.  
Wij verzoeken u een reactie aan ons te geven die wij richting de gemeente Súdwest Fryslân kunnen 
meenemen. Op deze manier kunt u een positieve bijdrage aan onze plannen geven, zodat het 
multifunctioneel terrein succesvol kan worden vormgegeven.  
Indien u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Commissie 
Multifunctionele IJsbaan, Bouke Sieperda, via telnr. 06-50966028 of e-mail sieperda@home.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bouke Sieperda  
Voorzitter Commissie Multifunctionele IJsbaan 
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Bijlage: 8 reactie Dorpsbelang Hartwerd 
 
 

-----Oorspronkelijk bericht-----  

From: Tp Bekema 

Sent: Monday, April 20, 2015 9:12 PM 

To: . 

Subject: Re: Brief Dorpsbelang Hartwerd docx.docx 

 

Hallo Bouke, 

 

We hebben het plan bekeken en vinden het een goed initiatief. 

Het zal zeker bijdragen aan een beter gebruik van deze sportaccommodatie 

en hopen dat de gemeente dit ook ziet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Carin Bekema 

Doarpsbelang Hartwert 

 

 

----- Oorspronkelijk bericht ----- 

Van: "Jaap Looijenga" <jaap.looijenga@home.nl> 

Aan: tpbekema@online.nl 

Verzonden: Maandag 13 april 2015 22:18:16 

Onderwerp: Brief Dorpsbelang Hartwerd docx.docx 

 

 

 

 

Hoi Carin, 

 

Op verzoek van Bouke Sieperda bijgaand de brief gericht aan Dorpsbelang  

Hartwerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jaap Looijenga 

Secretaris Multifunctionele ijsbaan 

Afgevaardigde vanuit Dorpsbelang Burgwerd 
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Bijlage: 9 Reactie Dorpsbelang Hichtum 

 

 
Beste Jaap, 
  
Wij hebben de brief besproken in onze bestuursvergadering en zijn positief over het plan. We bespreken het  
woensdag in de ledenvergadering. 
Wat verwachten jullie als steunbetuiging van Hichtum? 
  
Groeten, 
Froukje 
----- Original Message -----  
From: Jaap Looijenga  
To: Froukje Swierstra  
Sent: Wednesday, April 01, 2015 8:57 PM 
Subject: multifunctionele ijsbaan 

 
Hoi Froukje,  
  

  
Bijgaand de brief, via de mail, gericht aan het bestuur van dorpsbelang Hichtum, zoals door mij in ons 
telefonisch onderhoud is toegelicht. Ik hoor graag jullie reactie. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jaap Looijenga 
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Bijlage:10 Prijsopgave egaliseren+ sloot+ Henkwerk 

 
From: Transport van Kalsbeek  

Sent: Thursday, April 30, 2015 2:12 PM 
To: Bauke Sieperda  

Subject: offerte IJsbaan te Burgwerd 

  
Geachte heer Sieperda, Bauke, 
  
Hierbij onze offerte voor het werk IJsbaan te Burgwerd.  
  

Leveren zand en uitvlakken € 4.950,00 

Uitvlakken laiserblad € 680,00 

Uitvlakken ijsbaan € 2.840,00 

Sloot uitgraven en uitvlakken en uitvlakken  in andere sloot + duiker € 6.188,00 

Leveren van een dubbele draaipoort hoog 1500 mm en   

afmeting tussen de palen 4500 mm € 800,00 

Montage  € 500,00 

Totaal exclusief btw € 15.958,00 

21 % btw € 3.351,18 

Totaal inclusief btw € 19.309,18 
Hopende een passende aanbieding te hebben gedaan en in afwachting van jouw reactie. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Kalsbeek 
 

 

Loon- en transportbedrijf, kraanverhuur, 
zand- en grindhandel 
Scharnebuursterweg 21 
8761 PD Ferwoude 
T: 0515 - 541 810 
info@vankalsbeektransport.nl 
www.vankalsbeektransport.nl  
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 Bijlage: 11 Verlichting Offerte Gebr. Sikma 
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Bijlage: 12 Hekwerk Zuid 

333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Definitief 29 

Bijlage: 13 Offert optimalisatie IJsbaan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 14 



Definitief 30 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
                                                                       

 



Definitief 31 

 
 

 
 

 
Excl. Diesel en brengen en halen. 
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