Verslag van ontwerpatelier met bewoners en andere betrokken partijen over fort de Kleine
Schans d.d. 24 juni 2019

Op deze zeer warme avond waren 30 personen aanwezig om mee te denken en te werken aan
ideeën over de Kleine Schans. Er waren vertegenwoordigers van diverse groepen, bedrijven en
organisaties die met de Kleine Schans te maken hebben. Ook waren er bewoners van de
straten rondom de Kleine Schans. Er werd gewerkt aan drie tafels. Hieronder een overzicht van
de ideeën van elke tafel. In willekeurige volgorde:
Tafel 1
Aandacht voor parkeren van vissers (tijdelijke ruimte bij visevenementen en 2/3 plaatsen voor
reguliere vissers)
Geluidsoverlast bij evenementen
Behoud de natuur en de rust
In winter vissers op steigers in haven, boten lastig bereikbaar, voorstel om steiger te vergroten
Koppel opgave voor de Schans ook aan het opknappen van de haven
Houden wat er nu is; alleen geschiedkundige zaken toevoegen met informatieborden
Zo min mogelijk veranderen
Fietspad mag leuker: suggestie met bomen
Openbaar toilet (en medegebruik vissers)
Kleine horeca in relatie met de haven
Speel de Tachtig jarige oorlog voor de jeugd (beleving)
Markeren/verduidelijken van routes naar het fort (vanaf molen en Schansstraat niet duidelijk als
bezoeker dat fort er ligt)
Trapje om de Schans te betreden
Informatiecentrum/voorziening bij de Schans
Rondleiding met gids
Elektrisch treintje dat over de Schans rijdt.

Tafel 2
Evenementen: geen grootschalige evenementen en moeten passen bij verhaal en historie van
de Schans
Koppelkansen Kleine Schans met andere acties en organisaties zoals Traais energie Collectief
(TEC)
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Wat is er te combineren in samenwerking met Toeristisch Traaie en het verhaal van Terheijden
Fietspad op de dijk
Het smalle (fiets)pad rondom de Schans verbeteren/verbreden
Oplaadpunt e-bike
Fietsenrekken op diverse plaatsen; vooral bij entree de Schans
Permanente horecagelegenheid; iets uitgebreider dan de foodtruck
Zichtbaarheid food truck Sovak verbeteren
Koek en zopie
Als je iets wilt bouwen, ”verstop” het dan in de Schans
Plek voor soort VVV; koffie; plattegrond; route
Speelroute
Blote voeten pad
Steiger en uitkijkpunt op de Schans en op de molen
Informatiebord over de molen; deze is vanaf de Schans een beetje verstopt
Er moet een zichtbaar punt zijn om naar toe te gaan
Picknicktafel
Ruimte voor spelen op en in de Schans, zoals sleeën
Waterspelletjes/waterbeleving voor kinderen
Wandelroute met verhaal Zuiderwaterlinie
Natuur en de natuurlijke uitstraling behouden
Duiker door de dam voor de doorstroming en kwaliteit van het water
Parkeren t.b.v. de vissers op een aantal plekken rond de Schans
Overlast van ganzen(poep)

Tafel 3
Iets met kunst of bootcamptoestellen
Subtiel aanlichten van de aarden wal
Minder overlappende projecten die met hetzelfde bezig, maar nog niet met elkaar verbonden zijn
Wat is de noodzaak
Kannonen op de Schans
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Fietsers en wandelaars centraal stellen
Verbinding met de boerderij en het poorthuis in samenhang met TEC
Kunst op de Schans
Duidelijker maken wat de Schans is
Toeristisch Traaie meenemen in deze ontwikkeling
Maak een plas-dras gebied, maar met aandacht voor visgelegenheden
Verwarrend asfalt rond de Schans: fiets- of voetpad? Maak er een schelpenpad van. Maar wel
rekening houden met toegankelijkheid
Aandacht voor het groter geheel van Terheijden
Uitdragen van de Zuiderwaterlinie, toerisme, historische betekenis door diverse uitingen
Vormgeving van de omgeving in totaliteit bekijken
Voorzieningen integraal bekijken, probeer zoveel mogelijk combinaties en verbindingen te
leggen

Op het eind van de avond kon vastgesteld worden dat er veel overeenstemming is over de
toekomst wensen voor de Kleine Schans. Het is daarom niet nodig om twee scenario’s uit te
werken. Na de vakantieperiode wordt het ontwerp voor Fort de Kleine Schans aan het college
aangeboden. Daarna komt er opnieuw een avond voor betrokkenen en bewoners.

Bert Koekkoek
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