PROJECTPLAN:
Historische
Wandel- & Fietsroute
Appelscha, Appelscha-Boven, Fochteloo, Ravenswoud
WIE . . .
Deze aanvraag wordt ingediend door OPO regio 4
Deze aanvraag wordt ingediend door de gezamenlijke Plaatselijke en Dorpsbelangen van Appelscha,
Appelscha-Boven, Fochteloo en Ravenswoud, die samen een groot deel van de inwoners van deze vier
dorpen vertegenwoordigen. “OPO Regio 4” is hiervoor de gemeentelijke aanduiding, hierna OPO4 genoemd.
Deze aanvraag wordt ondersteund vanuit Stichting NOBILIS, betrokken ondernemers in de OPO4 regio,
SPA’05 (Stichting Promotie Appelscha), TIP (Toeristisch Informatie Punt), Coöperatie Appelscha Regio 3.0 en
Historische Vereniging Appelscha e.o. (HVA).

WAAROM . . .
Regio met geschiedenis, cultuur en historie
Appelscha, Appelscha- boven, Fochteloo en Ravenswoud vormen gezamenlijk een rijke geschiedenis.
Herinneringen aan de historie en cultuur zijn er nog volop. De meeste daarvan zijn echter klein,
onopgemerkt of incidenteel en fragmentarisch terug te vinden (´als je het weet, dan…´). Veelal van cultureelhistorische waarde (geografisch, landschappelijk of ecologisch) of van geschiedkundig karakter (fysieke
resten/ruïnes, gebouwen, objecten, plekken die verhalen). Voorbeelden van wat bekendere en grotere
evenementen zijn de Open Monumentendagen, Turfvaartdagen, openstelling door HVA van het Cachot
tijdens de zomermaanden, alsmede permanente en incidentele exposities waartoe bijvoorbeeld ook de
kampen Ybenhaer en Oranje behoren.
OPO4 – als combinatie van gedreven vrijwilligersorganisaties – bevordert door de samenwerking de
onderlinge verbinding. Ze vindt het van essentieel belang om de historie en cultuur zichtbaar te maken én te
houden. Verbinden betekent ook dat OPO4 met het voorliggende project een zichtbare inhoudelijke en
interessante corridor vormt tussen enerzijds Veenhuizen en het Fochtelooërveen en anderzijds het DrentsFriese Wold. Waar van oudsher de turfwinning en de Agrarische sector centraal stonden, zijn thans de
leefbaarheid, de natuur, de recreatie en ook het toerisme niet meer weg te denken pijlers onder het
economisch reilen en zeilen in de regio van OPO4. Een belangrijk aspect hierbij is ook dat aan ouderen en
mindervaliden interessante routes worden geboden. Daarnaast wordt de zondagmiddagkuier hiermee voor
iedereen kleurrijker.

WAT is het idee . . .
Bewegwijzerd, digitaal en zelfredzaam
Het idee is om routes door de regio van OPO4 te bewegwijzeren met op rolstoelhoogte opgestelde
informatiepanelen. De route wordt zodanig opgezet dat deze naar keuze als één geheel of in kortere of
langere deelroutes kan worden gefietst of gewandeld. De panelen worden geplaatst bij historische en/of
cultuur-relevante objecten, locaties en gebouwen en verwijzen naar de historie ervan. Ze zijn vanaf de
openbare weg bereikbaar met rollator, rolstoel en scootmobiel. Op een aantal plaatsen zal hiertoe extra
verharding worden aangelegd; tevens worden er diverse rustbankjes geplaatst. De Historische Vereniging
Appelscha e.o. (HVA) is bereid om als vraagbaak te dienen en om objectbeschrijvingen op te stellen. De
opzet zal zodanig zijn dat elk informatiepaneel een toelichting geeft op het betreffende object (gebouw of
gebeurtenis). Ook worden aanwijzingen gegeven over het vervolg van de route.
Op de panelen komt ook een QR-code om de route te kunnen raadplegen in Google Maps. Daarmee zal het
tevens mogelijk zijn om extra informatie over de route en het object te lezen of te beluisteren. De route zal
ook in GPX- en KML- navigatiebestandsformaat beschikbaar komen.
Het is verder de bedoeling om bij speciale gelegenheden – zoals Turfvaartdagen, Open Monumentendagen,
geschiedkundige jubilea, start toeristenseizoen, etc. – een rondgang langs (delen van) de route te organiseren.
De route zal ook aansluiten bij de fiets- en wandelknooppuntensystemen en in gedrukte vorm beschikbaar
worden gesteld bij de TIP. De OPO4-Plaatselijke en Dorpsbelangen staan voor het onderhoud van de informatiepanelen.
Omdat de panelen geplaatst worden op openbare of anderszins bij derden in beheer zijnde grond zal de daarvoor
vereiste toestemming worden aangevraagd zodra vaststaat dat de benodigde fondsen beschikbaar komen.

Voor WIE . . .
Voor iedereen die woont, leert, verblijft of (dag-)recreëert in de omgeving
Zowel de gemiddelde inwoner als de meeste bezoekers zijn doorgaans niet meer dan oppervlakkig bekend met
de historie van de regio. Sommigen hebben wellicht ooit gehoord van de grote schoolse maatschappijgeschiedkundige termen van armoede, turfsteken en misschien de Maatschappij van Weldadigheid. Maar
waarom heet de vaarroute Turfroute, wie waren De Compagnons en wat zijn korhoenders, wie waren Van Emst
en Lok? Vele kleine markeringen voor grote bewogen tijden in de plaatselijke geschiedenis vol vertellingen,
herinneringen of emoties.
De (deel-)routes moeten een vaste educatieve voorziening vormen voor scholen in de gemeente in relatie tot
de lessen in geschiedenis en maatschappijleer (heemkunde).
Educatief! De fietser en de wandelaar worden op een unieke wijze door de regio geleid, terwijl boeiend en
verbindend kennis wordt gemaakt met informatie die bij velen onbekend is. Doordat de route vindbaar zal zijn
op internet en gedownload zal kunnen worden op de bekende fiets- en wandelroutesites, zal deze zichzelf in
populariteit doen groeien.
Voor OPO4 is het een nieuwe voorziening die een aanvullende rol vervult als het gaat om het cultuurhistorisch
bewustzijn van de eigen inwoners. Daarnaast zal de route andere doelgroepen aantrekken, zoals Turfroutevaarders, (dag)recreanten, campinggasten, wandelaars en fietsers.

HOE krijgen we dit in de regio OPO4 voor elkaar?
Er is fondsenwerving en heel veel vrijwilligerswerk nodig om dit te project te realiseren.
Vrijwilligers staan al te popelen om te starten. Bijdragen worden aangevraagd bij:
– Het Fonds (gemeente Ooststellingwerf);
– het Iepen Mienskipsfûns Fryslân;
– de Stichting Landbouwschool Fonds Oosterwolde e.o.;
– diverse kleinere fondsen;
– de plaatselijke en dorpsbelangen van OPO4 alsmede SPA'05 en lokale ondernemers
zullen hun bijdrage leveren, financieel en/of anderszins.

Begroting: uitgaven
Omschrijving
Vrijwilligersuren
Reiskosten
Media. Drukwerk, projectkosten (stelpost)
Uitvoeren in GPX EN kml (navigatie), wordt uitbesteed
Aanschaf panelen inclusief trespa opschriften
Werkzaamheden aanmaak info voor op panelen
Plaatsing panelen in beton
Rustbanken
Leges
Onvoorzien

Aantal/uur
1.750
400

Stuksprijs
€
10,36
€
0,19

80
80
80
10
2

€
395,00
€
75,00
€
47,55
€ 1.050,00

Totaal:

Bedrag
€
18.130
€
76
€
5.000
€
2.750
€
31.600
€
6.000
€
3.804
€
10.500
€
850
€
1.500
€
80.210

Begroting: dekkingsplan
Omschrijving
Het Fonds (gemeente Ooststellingwerf)
Iepen Mienskipsfûns Fryslân
Overige goede doelen-fondsen
Bijdragen uit netwerk OPO4
Vrijwilligersinzet

Bedrag
€
25.000
€
32.500
€
2.500
€
2.080
€
18.130
Totaal: €
80.210

WELKE OBJECTEN betreft het?
Voorlopig zijn ca. 80 objecten in de regio OPO4 geselecteerd om in de route te worden opgenomen.
Hiertoe behoren o.a.:
– Fochteloo: Museum, voormalige smederij, kampen Oranje en Ybenhaer, Kunstwerken (Anne
Woudwijk, Jan Nieborg), Sluis en Mardiek, Klokkenstoel (monument) en begraafplaats,
boterfabriek, Oorlogsmonument (Tiesinga's bosje), Saksische boerderij, Monument Stichting
Joodse Werkkampen, Oerbos, Vogel Ryd, Fochtelooërveen;
– Ravenswoud: Zeven-toren (Fochtelooërveen), gemeentelijke monumenten (3), Veenwerkershuisje,
ophaalbrug over de Eerste Wijk;
– Appelscha-Boven: gemeentelijke monumenten, Damsluis, Boerderij;
– Appelscha: 20 gemeentelijke en rijksmonumenten, sluizen, Cachot, diverse locaties waar de
oorspronkelijke bebouwing niet meer aanwezig is, 2 oorlogsmonumenten en de Trefkerk OudAppelscha.
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