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De gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer 
hebben de wens uitgesproken het 
Vuurboetsduin te ontwikkelen tot een 
natuurlijk ontspannen wandel- en 
verblijfsgebied. 

Hierbij zijn een aantal uitgangspunten 
benoemd:
• creëren van samenhang in het totale

gebied;
• aandacht voor het geweldige uitzicht;
• waarborging van de privacy van de

dienstwoningen;
• het vanzelfsprekend maken van het

onderscheid tussen privé en openbaar
gebied.

Het Vuurboetsduin is het hoogste duin op 
Vlieland en daarmee een markante plek op 
het eiland. Naast de vuurtoren, zijn de twee 
dienstwoningen, de 'kaasbunker' en Vitens 
belangrijke zichtbepalende elementen. 
Rijkswaterstaat heeft een aantal schakelkasten 
en installaties bij de vuurtoren staan. RWS en 
Vitens hebben aangegeven graag betrokken te 
blijven bij de planvorming. 

Op dit moment is er een gebrek aan 
samenhang, veroorzaakt door een veelheid 
aan paden en wegen, door verschillende 
verhardingsmaterialen en typen hekwerken, 
en door de aanwezigheid van goed zichtbare 
installaties en schakelkasten. Samenhang 
wordt bereikt door duidelijke keuzes te maken 
en daarbij antwoord te geven op de volgende 
vragen: 
• wat is de hiërarchie wat betreft route/

paden en materialen;
• hoe maken we zichtbaar wat we wíllen zien

en onzichtbaar wat we níet willen zien
• welke paden zijn dan noodzakelijk;
• welke materialen zijn dan wenselijk.

De uitwerking van deze visie beperkt zich hier 
tot het gebied direct rondom de vuurtoren. 
Echter, de keuzes die naar aanleiding hiervan 
gemaakt zijn ten aanzien van hiërarchie en 
materiaalgebruik gelden voor het gehele 
hiernaast weergegeven gebied. Op die 
manier wordt samenhang gewaarborgd en 
zijn verdere ontwerpopgaves beperkt tot het 
vormgeven van fysieke plekken waar (in de 
toekomst) (door)ontwikkelwensen liggen.

Visie op het gebied
hoofdstuk 1: gebiedsvisie
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Gebied rondom vuurtoren en dienstwoningen

Het gebied rondom de vuurtoren en de 
dienstwoningen kenmerkt zich op dit 
moment door een onduidelijke routing, 
dichte beplanting op plekken waar openheid 
gewenst is, een grote hoeveelheid aan 
hekwerken en een lastig onderscheid tussen 
openbaar en privé. In het inrichtingsplan zijn 
deze punten aangepakt en is gekomen tot de 
volgende ingrepen (zie ook pagina 9 voor de 
inrichtingsschets): 

Een gedetailleerde uitwerking van te nemen 
maatregelen en toe te passen materialen volgt 
in hoofdstuk 2.

verduidelijking routing
In plaats van twee routes aan de noordzijde 
van het gebied (een voetpad en een oprit) 
wordt gekozen voor één weg. Door deze 
ingreep onstaat er meer ruimte om een 
flauwer talud te maken. Het verplaatsen van 
het entreehek van de dienstwoningen naar de 
oprit ten hoogte van de schuur zorgt ervoor 
dat het onderscheid tussen privé en openbaar 
wordt verduidelijkt. Resultaat is een rustiger 
beeld door vermindering van het aantal 
paden, hekwerken en typen verharding. De 
vrijkomende ruimte kan ingezet worden om op 
strategische plekken uitzichtspunten te maken.
Aan de west- en zuidzijde van het duin wordt 
een 'olifantenpaadje' geïnitieerd om op die 
manier een rondgang mogelijk te maken. 
Het hek rondom het prive gedeelte wordt zo 
gepositioneerd dat minimale inkijk zal ontstaan 
richting dienstwoningen. 

beplanting
Er wordt een open duinlandschap nagestreefd. 
Enkel op plekken waar nu de privacy van de 
dienstwoningen in het geding komt wordt 
gebiedseigen heesterbeplanting toegepast.  

belevingstrap
De lange trap die vanuit Oost-Vlieland 
naar boven voert wordt zo aangepast dat 
het naar boven lopen een goede ervaring 
van de omgeving mogelijk maakt. Door de 
balustrades te verwijderen en de treden 
prettiger beloopbaar te maken (kortere treden, 
afgewisseld met langere, vlakke tussenpozen 
met de mogelijkheid kort te verpozen) kan 
het landschap optimaal beleefd worden. De 
route leidt direct naar de vuurtoren die bij daar 
overgaat in een entreepleintje waar men van 
het uitzicht kan genieten. Het ontwerp van de 
trap is een nog uit te werken ontwerpopgave, 
zie pagina 10.
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hoofdstuk 1: gebiedsvisie
luchtfoto huidige situatie met projectie van het inrichtingsplan
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Geitenhek net over bolling verplaatsen 
om 'aan het hek staan' te voorkomen

hoofdstuk 1: gebiedsvisie
te verwijderen en te verplaatsen hekken en afsluitingen:huidige situatie: veel hekken en afsluitingen

Een gebrek aan samenhang, toegankelijkheid en beleefbaarheid veroorzaakt door een veelheid aan (typen) hekwerken.
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verhardingsmaterialen
Om samenhang te waarborgen wordt 
gekozen voor maximaal drie typen verharding, 
afhankelijk van de functie: voetpad, rijweg en 
privé-terrein. De trap wordt hierbij beschouwd 
als een object en zal een eigen, maar passend 
bij de overige routes, materiaaluitwerking 
krijgen.

Bebording ter begeleiding van de routes 
en ter informatie over het gebied krijgen 
een uniforme uistraling. Dit is een extra 
ontwerpopgave (zie pagina 10).

oprit dienstwoningen
De oprit naar de dienstwoningen wordt 
samengevoegd tot één ingang. Dit zorgt voor 
rust in het beeld en neemt de verwarring 
tussen openbaar en privé terrein weg voor 
buitenstaanders. Om dit te benadrukken 
wordt er gebruik gemaakt van een andere 
materialisering dan de overige paden en 
wegen op het duin.

Aangezien de inrichting van het voorterrein 
van de dienstwoningen in het zicht ligt is 

het van belang dat dit een representatief 
beeld krijgt. Voorgesteld wordt om hiertoe 
de huidige bouwvallige schuur te vervangen 
voor een landschappelijk mooi ingepaste 
(natuurinclusieve) schuur gebouwd van 
natuurlijke materialen. Dit is een extra 
ontwerpopgave (zie pagina 10).

parkeren
Lang parkeren op het terrein is niet gewenst. 
Kort parkeren wordt gefaciliteerd door na de 
bocht richting de kaasbunker ruimte te maken 
voor max. drie auto's. De parkeerplaatsen 
worden landschappelijk ingepast. Parkeren ter 
hoogte van de kruising wordt voorkomen door 
het strategisch plaatsen van witte basaltkeien 
en/of boomstronken. 

hekwerken
Uitgangspunt voor de (erf)afscheidingen is 
het toepassen van een zo transparant mogelijk 
hekwerk zodat het landschap optimaal ervaren 
kan worden. Het hekwerk wordt strategisch 
zo geplaatst dat het - waar nodig - hoger staat 
dan het pad, waardoor zicht op private (buiten)
ruimte wordt tegen gegaan. 

Binnen het privéterrein worden de 
mogelijkheden voor geitenbegrazing bekeken.
De schakelkasten en installaties van RWS 
worden in overleg compacter geplaatst (en/
of gedeeltelijk verplaatst) met een esthetisch 
fraaiere afscherming. Bij voorkeur binnen 
de poten van de aanbouw van de vuurtoren, 
waardoor de vuurtoren zelf ‘vrij’ op het duin 
kan komen te staan. 

De installaties van Vitens worden afgeschermd 
met gebiedseigen beplanting zodat de huidige 
rasters op termijn kunnen verdwijnen.

hoofdstuk 1: gebiedsvisie
ideeënschets  rondom vuurtoren en woningen
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hoofdstuk 2: uitwerking inrichtingsplan
inrichtingsplan rondom vuurtoren en woningen

Ontwerpvoorstel: huidige trap vervangen door een 

trap gelijk aan de trap op Terschelling

Huidige situatie

huidige situatie stap 1 stap 2
de entree van de 
vuurtoren ligt binnen 
het hek dat een 
onnodige barrière 
vormt voor bezoekers 
van de vuurtoren. De 
picknicktafel is niet 
bereikbaar buiten 
openingstijden van de 
vuurtoren.  

het hek wordt in 
overleg met RWS 
verplaatst zodat 
de entree van 
de vuurtoren en 
de picknicktafel 
buiten het hek 
komen te liggen. 

als alle installatiekasten 
binnen de poten 
van de uitbouw 
worden geplaatst 
kan het huidige hek 
komen te vervallen 
en wordt er tussen 
de poten een hek 
gespannen waardoor 
de installatiekasten niet 
bereikbaar zijn voor 
onbevoegden.

5.hekwerk 
Hekwerk rondom 
telecom installaties 
en vuurtoren

1*

* trap Noordzijde (zie pagina 25 )

Ontwerpvoorstellen: 
1.trap 
Basis is huidig tracé, 
exacte loop/ligging 
n.t.b..

2a.uitzichtpunt 
en 
zitgelegenheid 
De entree van de 
vuurtoren biedt plaats 
voor bezoekers van 
de vuurtoren om neer 
te strijken en in de 
omgeving te struinen. De 
afwezigheid van hekken 
maakt het mogelijk van 
de paden te gaan en te 
ontdekken.

Huidige situatie Collage, zitgelegenheid en uitzichtpunt integreren in de nieuwe 

trap

2b.uitzichtpunt 
en 
zitgelegenheid 
Op de plek van de 
huidige bank komen 
nieuwe banken 
in de stijl van de 
picknickbank zoals 
reeds aanwezig in het 
gebied. Vanaf hier is 
er een mooi uitzicht 
op de Bokkenweide.

Huidige situatie, Collage, zitgelegenheid en uitzichtpunt bij de bokkenweide

referentiebeeld groendak

Huidige situatie, Referentiebeeld eenheid en herkenbaarheid in bebording 

3.bebording 
bebording in het 
hele vuurtoren 
gebied ontwerpen en 
aanleggen

4.schuur
natuur inclusieve, 
energie opwekkende 
schuur ontwerpen 
en aanleggen. In 
datzelfde traject 
de omgeving 
van de schuur 
en de terrassen 
meeontwerpen. Huidige situatie, 

1

5

2a

2b

2b

4
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11.Picknicktafels 
Grijssen 'Pure Eco'  
zoals al toegepast in 
het gebied

7. afrastering 
rondom de 
tuinen
gelijk aan de 
afrastering bij de 
geitenweide.

9. 'Vlielands-
hekwerk' als 
schuttingen 
tussen de 
wooneenheden & 
rondom de moestuin

8. poort bij 
de inrit naar 
de woningen. 
Houten hekwerkzoals 
bij Vitens

16. Inheemse 
lage 
duinheesters 
planten

10. witte 
basaltkeien als 
markering 
van de 
parkeermogelijkheid

vervolg hoofdstuk 2: uitwerking inrichtingsplan
inrichtingsplan rondom vuurtoren en woningen

17. banken
bladzijde 14-15

18. Uitzichtpunt
bladzijde 16-19

19. bebording
bladzijde 20

20. trapopgang
bladzijde 20-23

12. Fietsen-
stallingen
palen van 
cortenstaal met een 
houten ligger. gelijk 
aan de trapleuning

15. Schelpenpad14. Karrespoor
Stelconplaten van 
2*1 m.
de afbuiging naar 
de vuurtoren is van 
stelconplaten van 1*1 
m. Het vuurtorenpad 
is van stelconplaten 
van 1,5* 2 m.

13. Oprit/erf
gebakken klinker, 
waalformaat.

Ontwerpvoorstellen (vervolg): 

verharding

materialisering elementen

elementen

beplanting

(erf)afscheidingen

6. opgang 
Torenweg
de fietsenrekken naar 
de andere zijde van 
het pad verplaatsen 
zodat er een buffer 
gemaakt kan worden 
van beplanting 
tussen het pad en 
de tuin Huidige situatie, Collage, fietsenrekken naar de andere zijde van het pad verplaatsen

6
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8 13

15

15

16

16

16

16
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9
10

11

11

12
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de door Staatsbosbeheer reeds 
toegepaste picknickbank is uit de serie 

"Pure Eco".
Om zoveel mogelijk eenheid in beeld 
en stijl te houden  kozen we deze stijl 

als uitgangspunt voor de  toe te passen 
banken.

de  uitgangspunten: robuust, helder in 
vorm, zonder fratsen, ruim zitten, niet 

té comfortabel, veel zitgelegenheid

rugleuning van bestaande bank Grijssen 
wijzigen en bank in het talud plaatsen

hoofdstuk 2: uitwerking inrichtingsplan
detaillering bankenOntwerpvoorstellen (vervolg): 

basisbank is de “pure eco’ van Grijssen

referentiebeelden: stoere lange banken 
bij het uitzicht op de bokkenweide

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

voorstel: 

schets: robuuste rugleuning met basis van  bestaande bank
uitvoering n.n.t.b. in samenspraak 

met Grijssen (vragen over  evt : poten, 
behandeling hout in contact met talud, etc.)

eventueel een armleuning
Op de banken langs 

de Torenweg zou 
eventueel een armleuning 

toegevoegd kunnen 
worden om het opstaan te 

vergemakkelijken. 



1716

tribune

tribunetrap

hoofdstuk 2: uitwerking inrichtingsplan
uitzichtpunt/tribune als beëindiging van de trap

         

Dienstwoningen

Vuurtoren

xx
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xx
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x
x

x
x

x x x x x x

x

De trap eindigd in een uitzichtpunt/tribune /zitgelegenheid 
bestaande uit hetzelfde materiaal als de trap.
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hoofdstuk 2: uitwerking inrichtingsplan
uitzichtpunt/tribune als beëindiging van de trap

schets: uitzichtpunt/tribune /zitgelegenheid bestaande uit 
hetzelfde materiaal als de trap. 

         de bovenliggende trede biedt de mogelijkheid om 
eventueel te leunen. Voor vorm zie pagina x

trap: geen planken met 
groeven

maar zoeken naar een andere anti-
slip methode als verbijzondering 

van de Vlielandse trap
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hoofdstuk 2: uitwerking inrichtingsplan
zitgelegenheid langs de paden n.n.t.b.

bebording Vlieland, gegraveerd hout 

         

(hout van Vlie?)
zitgelegenheid herhalen tijdens de route om meer rustpunten te creeëren 
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hoofdstuk 2: uitwerking inrichtingsplan
trapopgang

trapopgang ligt in het verlengde van het voetgangerspad aan de overzijde van de weg.....
verplaatsen  is dus bij nader inzien geen logische keuze...

....dus wellicht niet de opgang van de trap verplaatsen maar de inrichting rondom de 
opgang aanpassen

huidige situatie: de fietsenrekken grenzen aan het tuinhek



2524

1*

*(zie punt 1 pagina 10 & 11)

overzichtstekening 
locatie trap Noordzijde

         

wellicht niet de start van de trap verplaatsen maar de inrichting rondom de start aanpassen.....

voorstel: de fietsenrekken naar de andere zijde van het pad verplaatsen zodat er 
een buffer gemaakt kan worden van beplanting tussen het pad en de tuin.
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