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Dorpenvisie Wetterwâlden Bûtenfjild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het Bûtenfjild zijn de afgelopen decennia belangrijke projecten gerealiseerd om de 
recreatie te stimuleren en de waarde voor de inwoners te vergroten. Dat heeft een flink 
aantal voorzieningen, kunstwerken, waterwegen en paden opgeleverd. Wat er volgens de 
omringende dorpen aan ontbreekt, zijn onderlinge verbindingen, de zichtbaarheid en de 
vindbaarheid. De mensen die er willen blijven wonen en werken, maar ook bezoekers, mis-
sen nog een totaalblik die naast natuurbehoud ook tot nieuwe activiteiten, dus ook werk, 
kan leiden. Dit is geen verwijt aan de instanties en organisaties die hebben meegewerkt om 
Bûtenfjild te ontwikkelen. Ze hebben gehandeld vanuit goed overdachte principes en ieders 
eigen doelstelling. Maar daarbij heeft het integrale maatschappelijke nut voor de regio 
niet altijd voorop gestaan. Deze conclusie trekken de dorpen en hun bewoners die zich heb-
ben verenigd in de Commissie Wetterwâlden Bûtenfjild. Deze commissie ziet Bûtenfjild als 
een instrument om de gevolgen van bevolkingsachteruitgang en krimp te verminderen en 
tegelijkertijd de aantrekkingskracht voor inwoners, bedrijven en bezoekers te vergroten. De 
twaalf dorpen achter Wetterwâlden dragen in deze visie ideeën en suggesties aan voor het 
verbeteren van de omgeving, het vestigingsklimaat en het ontwikkelen van nieuwe inkom-
stenbronnen: in de landbouw, in de (duurzame) dienstverlening, de verblijfsrecreatie en in 
bedrijven die in deze sectoren een beherende en toeleverende rol spelen.
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Dertien dorpen over 
de ontwikkeling van  
It Bûtenfjild in hun  
woon-werkomgeving



De commissie 

De Commissie Wetterwâlden Bûtenfjild 
bestaat uit drie personen: Oege Hiddema, 
Sybren Ytsma en Sigrid Keimpema. Deze
groep heeft met mandaat van 13 Verenigin-
gen van Dorpsbelang in kaart gebracht hoe 
de bevolking van de dorpen in het Wetter-
wâldengebied aankijkt tegen de cultuurhis-
torische, recreatieve, agrarische en econo-
mische mogelijkheden. Dit document is het 
resultaat van anderhalf jaar overleg met de
dorpen, bedrijven, organisaties, overheden, 
instanties en opinieleiders.
 

Dertien dorpen 

Aldtsjerk
Mûnein
Readtsjerk
Ryptsjerk
Hurdegaryp
Feanwâldsterwâl
Feanwâlden
De Westereen
De Falom
Broeksterwâld
Damwâld
Rinsumageast
Sibrandahûs

Colofon
De initiatiefnemers kunt u bereiken via het 
mailadres wetterwalden@gmail.com
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Kaarten: Altenburg en Wymenga
Fotografie: Oege Hiddema
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Blijf op de hoogte van  
Wetterwâlden Bûtenfjild
www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl/
wetterwalden.
 

Het gebied Wetterwâlden Bûtenfjild 

Wetterwâlden Bûtenfjild omvat het gebied dat wordt omsloten door de Lauwersseewei
N361, de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Centrale As. Binnen dit gebied vallen
de natuurgebieden Ottema Wiersma Reservaat, Sippen-Finnen, It Bûtenfjild, De
Bouwepet, De Houtwiel en Oer de Wiel. Verder vallen ook Eeltsjemar en Tuskenlytsen
binnen de grenzen van Wetterwâlden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dorpen van Wetterwâlden liggen als een soort hoefijzer rondom het Bûtenfjild. Aan
de zuid- en oostkant gaat het smûk skaadzjend beamtegrien over in de Noardlike
Fryske Wâlden. Er is weinig fantasie voor nodig om te zien dat er een onmiskenbare
relatie is met de Grote Wielen en met de natuurgebieden richting Lauwersmeer. Aan
de noordzijde sluit Wetterwâlden aan op het terpenlandschap. 

 
 
 
 
 
 
Ooit was It Bûtenfjild een onafzienbaar hoogveengebied. Vanaf de 15e eeuw werd hier
turf gewonnen door de monniken van klooster Mariëngaarde bij Hallum en Claerkamp
bij Rinsumageast. Na vervening bleef een landschap over van plassen, poelen,
rietvelden en nat hooiland. Tot na de Tweede Wereldoorlog is het gebied ontgonnen
en omgevormd tot weiland. Rond 1990 is een groot deel van dit stroomdal op het nippertje 
voor de natuurbescherming behouden gebleven en van de ondergang gered.
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Sterke punten project Wetterwâlden Bûtenfjild 

 
 
 
 
 

Goddeleaze Singel Broeksterwâld 
 
Door haar manier van werken heeft de commissie de volgende effecten bereikt:
1. Draagvlak, samenwerking en inbreng van alle dertien betrokken dorpen.
2. Gezamenlijke betrokkenheid van lokale en (boven)regionale overheden, eigenaren en 
het (recreatieve) bedrijfsleven en andere belanghebbenden. 
3. Betrokkenheid, draagvlak en medewerking in de agrarische sector.  Boeren voelen zich 
onderdeel van het landschap.
4. Behoud en versterking van natuurwaarden.
5. Duurzame inrichting en kleinschalige ontsluiting van het gebied.
6. Aansluiting bij initiatieven elders in provincie en regio.
7. Aanhaken bij bovenregionale plannen voor toerisme, weg- en waterbeheer, natuur-
ontwikkeling en versterking economie.
8. Bevorderen van het verbinden van wegen, waterwegen, ruiter- en fietspaden met 
aansluitende recreatiegebieden.
9. Herwaardering en opwaardering van cultuurhistorische elementen in het gebied. 
 

 
Schierstins Feanwâlden

Werkwijze van de Commissie 
 
De commissie heeft met de dorpen het vol-
gende proces doorlopen: 
- recreatieve voorzieningen in kaart gebracht
- de kansen geïnventariseerd om het gebied 
een recreatieve impuls te geven en de dorpen 
bij het gebied te betrekken
- gebrainstormd over nieuwe econo-mische 
activiteiten en nieuwe vormen van werkgel-
egenheid
- de knelpunten geïnventariseerd
- besproken hoe de betrokkenheid tussen 
dorpen en het gebied kan worden hersteld en 
de samenwerking kan worden bevorderd. 
 
Met de daaruit ontstane totaalvisie heeft de 
commissie ideeën gegene-reerd, onvoorziene 
knelpunten opgespoord, bewoners geïn-
spireerd, initiatieven aan elkaar geknoopt, 
partijen bijeengebracht en oplossingen aange-
dragen. Dit alles vanuit één visie die door alle 
dorpen wordt gedragen. 

Er is, vaak meermalen, over-
legd met onder andere deze 
partijen 
 
Het overzicht hieronder is niet uitputtend, 
maar geeft enig inzicht in het brede achter-
liggende netwerk van Wetterwâlden.
Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân,  
gemeente Dantumadiel, gemeente Tytsjerk-
steradiel, Stichting Museum Klaarkamp, 
Stichting De Schierstins, Eeltjemeer VOF - 
Oosterhof Holman, VVV Lauwersland,  
Centrale As, Kenniswerk-plaats, NHL, LTO 
Noord, Plattelânsprojekten, SNN-vertegen-
woordiging Brussel, Altenburg & Wymenga, 
Fryske Gea, Staatsbosbeheer, diverse  
recreatieve ondernemers, Hanneke Schmeink 
onderzoeksbureau, dertien Verenigingen van 
Dorpsbelang, individuele boeren en talloze 
individuele opinieleiders.
 

Wetterwâlden Bûtenfjild in  
regionale context 
 
Wetterwâlden Bûtenfjild volgt bestaande 
plannen voor het gebied of geeft daar een 
specifieke invulling aan.  
 
Het gaat onder andere om:
Streekplan Fryslân, Bestemmingsplan 
Buitengebied Tytsjerksteradiel, Ecologisch 
ontwikkelingsplan Tytsjerksteradiel, Centrale 
As en Kansen in Kernen, Sociaal Economisch 
Masterplan (SEM), Noardlike Fryske Wâlden, 
Groene Groei: Green Deal Producerend 
Landschap, Waterbeheerplan 2010-2015, 
Raamplan Gebiedscommissie Bûtenfjild en 
Toeristisch Beleidskader Wetterwâlden van 
Dantumadiel. 

Tûk ferbine 
 
Wetterwâlden investeert zelf niet, maar verbindt initiatieven. In plaats van een versnippe-
rde aanpak wil Wetterwâlden werken aan meer samenhang. Wetterwâlden is een netwerk 
voor alle partijen die in het Bûtenfjild werken, erin investeren of het gebied een warm hart 
toedragen of het een eigen, oorspronkelijk gezicht willen (terug) geven.
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Kansen en knelpunten 
Knelpunten
Het Bûtenfjild telt veel eigenaren, beheerders en belanghebbenden die bezig zijn met deel-
projecten. Het totale gebied is versnipperd en ‘los’ van de omliggende dorpen tot stand 
gekomen. Het ontbreekt, afgezien van de voorstellen van de Gebiedscommissie Bûtenfjild, 
aan een gezamenlijke, door de regio gedragen visie en doelstelling. Het is voor de dorpen 
in plaats van een centraal bindende of kansrijke factor een buitengebied-op-afstand ge-
worden. Daardoor is de volgende situatie ontstaan:  
- Waterwegen zijn onderbroken of dichtgegroeid.
- Oorspronkelijke verbindingen zijn vervallen en haventjes (Feanwâlden) buiten gebruik 
gesteld of onherkenbaar en niet te bereiken.
- Op essentiële plaatsen ontbreken doorgaande fiets/wandel/ruiterpaden.
- Paden zijn vaak onveilig of onlogisch ingericht of lopen dood.
- Er is langs paden en watergangen een tekort aan rustplaatsen, picknickplekken, toiletten 
en parkeerplaatsen.
- In Bûtenfjild zijn nauwelijks rondwandelingen of vaarrondjes mogelijk.
- Er is gebrek aan verblijfsmogelijkheden en droog-weer-accommodatie.
- Het waterpeil is in het gebied een belangrijk punt van aandacht: boeren hechten waarde 
aan bemaling, maar voor scheepvaart is een minimum waterhoogte  
vereist.
- De omringende dorpen zijn niet meer met elkaar verbonden door water.
- Veel losse recreatieve initiatieven in het gebied zijn gestaakt omdat het ontbreekt aan 
samenhang. 
 
Kansen
- De N361, de Centrale As en treinstations in Hurdegaryp, Feanwâlden en De  
Westereen maken het gebied uitstekend bereikbaar voor alle doelgroepen.
- Op diverse plekken kunnen interessante toeristische opstappunten TOP’s worden gemaakt 
voor automobilisten, fietsers en wandelaars. Daar moet kunnen worden overgestapt op 
duurzame vormen van mobiliteit.
- Er zijn veel mogelijkheden voor sportvisserij, schaats- en kleine watersport. Men kan 
zwemmen in Eeltjemeer, paardrijden, fietsen, wandelen en skeeleren.
- Natuurbeleving is wezenlijk onderdeel van het recreatiegevoel. Trends zijn wandelen, 
wonen aan water, survival, skeeleren, kamperen bij de boer, verkeersregulatie volgens het 
principe “duurzaam veilig”, picknicken en spelen in de natuur in zogeheten “speelbossen”.
- Bûtenfjild is een gebied ‘met een verhaal’. Denk aan Klaarkamp, de Schierstins, Feanwâld-
sterfeart, Feanwâldsterwâlfeart, Sânfeart, de Singelfeart en de Goddeleaze Singel en aan 
vuursteenplaatsen bij de Sippenfennen.
- Aandachtspunten voor recreatieve routes zijn de cultuurhistorische waarden in het  
gebied. Deze hoeven niet vanzelfsprekend door kwetsbare natuurgebieden te lopen.
- Sinds de collectie van het Natuurmuseum uit Dokkum bij Sanjesfertier is ondergebracht, 
kan ook natuureducatie concreet gestalte krijgen.
- Paardentoerisme is een groeiende vorm van recreatie. Trynwâlden en ook Ikkerwâld, De 
Westereen en Hurdegaryp bogen op een hippische traditie.
- Ondernemen is een tweede natuur van inwoners van de Wâlden. 

 

Vissteiger De Falom

Werk deelplannen uit en
leg ze ‘op de plank’ 

Voor de uitvoering van deze visie zijn
investeringen nodig. Diverse geldstromen 
zijn de afgelopen jaren opgedroogd of staan 
onder druk. Dit vraagt om innovatieve en  
creatieve financiering. Juist de huidige peri-
ode van recessie is geschikt om plannen te
ontwikkelen. Zodra de economie aantrekt of
financieringsbronnen zich aandienen, horen 
deelprojecten afgestemd en wel op de plank 
te liggen. 

Over de haalbaarheid:
niet alles in één keer! 

Het verzoek aan partijen is:
1. Als u tóch onderhoud pleegt, doe dat op 
plekken die de ontwikkeling van Wetter-
wâlden verder helpen.
2. Haak aan bij investeringen die in het kader 
van de Centrale As op stapel staan voor  
fase 2.
3. Combineer de afwaardering van de N361 
met water-, fauna en vaartuigendoorlaat.
4. Blijf zoeken naar subsidies. Zelfs in tijden 
van recessie ontstaan subsidiestromen.
5. Benoem Europese pilots voor Wetter-
wâlden als een gebied voor nieuwe ontwik-
kelingen.
6. Doe een beroep op de zelfwerkzaamheid 
van dorpen.
7. Schakel Kenniswerkplaats in en werk samen 
met onderwijs.
8. Kies niet meteen voor dure onderzoeks- 
bureaus en complexe oplossingen. Je kunt een 
peilverschil met dure sluizen overbruggen, 
maar soms is een overhaal / overtoom (zie 
foto) ook voldoende. En realiseerbaar via 
leerwerktraject. 

 
 
 
 
 
 
 
Sober + kwaliteit gaan samen 

Het gebied mag, in het kader van kwaliteits-
beleving niet worden volgehangen met 
tweede-keusoplossingen, maar moet binnen 
een tiental jaren de vergelijking aan kunnen 
met omringende gebieden. 

De Dorpenvisie Wetterwâlden Bûtenfjild is geen plan maar 
een breed gedragen visie 
 
De Dorpenvisie heeft niet de status van een plan. Het document is bedoeld als een toet-
singskader voor de partijen die werkzaam zijn in het gebied. Om deze reden is de visie niet 
voorzien van een investeringsplan en een nauwkeurige planning. De verantwoordelijkheid 
voor besluitvorming, investeringen en uitvoeringen ligt bij de organisaties en overheden 
zoals we die ook nu al kennen.
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Wie bepalen de kansen van Wetterwâlden?

De dorpen
De dorpen voelen zich meer dan ooit betrokken bij het gebied. Ze willen oude
verbindingen graag herstellen en zien kansen om met nieuwe economische activiteiten
te komen, zowel in de ambachtelijke sfeer als in de dienstverlenende sector.
 
De ondernemers
Het bestaan van deze totaalvisie brengt bestaande ondernemers op nieuwe ideeën. In
plaats van losse initiatieven ontstaan er nu mogelijkheden voor samenwerking,
doorverwijzing en profilering van dit ‘best bewaarde geheim van Friesland”.
 
De agrariërs
Sommige boeren zien mogelijkheden om met regioproducten, B&B, zorgboerderijen en
recreatie in de landbouw nieuwe geldstromen te introduceren. Andere landbouwers in
het gebied beschouwen zichzelf liever als onderdeel van het landschap en streven naar
een zorgvuldig beheer van het veenweide- en woudenlandschap. Het boerenbedrijf is
en blijft wezenlijk onderdeel van de charme van Bûtenfjild.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij het creëren van routes en paden dient rekening te worden gehouden met voorzienin-
gen (schapenhekken) om besmetting van vee te voorkomen of te verhinderen dat honden 
schapen aanvallen. Agrariërs benadrukken het belang van stilte in het gebied. Recreatieve 
activiteitengebieden horen thuis aan de randen.
 
Natte bedrijvigheid
Het gebied leent zich echter ook voor nieuwe vormen van natte, amfibische landbouw,
zoals de teelt van algen (geneesmiddelen), rivierkreeft, waterkers of bijzondere rietsoorten, 
gecombineerd met proeverijen. Initiatieven en pilots zijn in voorbereiding.
 
Wâldsjer: ondernemen is onze ‘tweede natuur’
Aan ondernemingszin en creativiteit ontbreekt het de gemiddelde inwoner van de
Wâlden geenszins. Als er mogelijkheden ontstaan, zal de bevolking (misschien eerst in
het klein) stap voor stap op nieuwe ideeên komen.
 
Duurzame doelgroepen
Wetterwâlden richt zich op eigen inwoners én op bezoekers die op zoek zijn naar duurzame 
vormen van recreatie: het soort publiek dat ook een eiland als Schiermonnikoog weet 
te waarderen. Deze doelgroep is geïnteresseerd in natuur(beleving), tuinen (Roodbaard, 
Vlaskamp, stinzenplanten), vissen, paardrijden en actieve vormen van beweging zoals 
survival, fietsen, kano en wandelen. Deze doelgroep wil nieuwe, niet voor de hand liggende 
plekjes ontdekken en doet dit bij voorbaat in een gebied met een interessante ontstaans-
geschiedenis. De doelgroep is ook gecharmeerd van ontsluiting met elektrische boten en 
duurzame vervoermiddelen. Duurzaamheid kan in de infrastructuur van Wetterwâlden 
concreet gestalte krijgen. De voorzieningen kunnen sober worden gehouden. Om verge-
lijking met de omringende regio aan te kunnen, moeten voorzieningen voldoen aan hoge 
kwaliteitsstandaarden.

De planning van  
Wetterwâlden Bûtenfjild 

Het proces dat Wetterwâlden op gang
wil brengen strekt zich uit over vijf tot
vijftien jaren. 

2012 

Gesprekken met overheden, belanghebben-
den, eigenaren en beheerders, ondernemers,
onderzoekers en organisaties.  
 
Stimuleren van onderzoek naar de haalbaar-
heid van de aanbevelingen en suggesties.  
 
Opstellen en bespreking van de Dorpenvisie 
met de  verenigingen voor dorpsbelang. 
 
Inspireren van de bevolking en ondernemers 
in het gebied Wetterwâlden met presentaties 
over de ideeën en de voortgang.

 
2012/2013
 
Uitbreiding van het draagvlak naar politiek/
bestuurlijk niveau, aanhaken op bestaande 
ontwikkelingen en regionale activiteiten. 

De visie van dorpen, in nauwe samenwerking 
met de gemeenten, onder de aandacht bren-
gen van alle in het gebied werkzame partijen.
 
Samen met gemeenten werken aan het 
interesseren van ondernemers en initiatief-
rijke burgers, mede in het kader van Dwaande 
en uitwerking van het Sociaal Economisch 
Masterplan. Inpassing in de Streekagenda en 
daarvan afgeleide plannen. 

2013 en volgende 

Wetterwâlden wil blijven doorfunctioneren
als netwerkorganisatie en spreekbuis namens 
de dorpen over kansrijke initiatieven voor
economische ontwikkeling. Zowel
vanuit de dorpen als naar de dorpen toe.
 
Wetterwâlden gaat zich niet bezighouden met 
de promotie van het gebied, aangezien dit in 
groter verband dient plaats te vinden.
Wetterwâlden is wel de partij die vanuit de 
dorpen de contacten daarover onderhoudt 
tussen ondernemers, overheden en
toeristische organisaties. 

Wetterwâlden gaat wel door met het ontwik-
kelen van nieuwe ideeën en het stimuleren 
van initiatieven.

Planning Wetterwâlden: Tûk ferbine, ook de tijd gezien 
 
Hoewel de verleiding groot is om op deze plaats al aanbevelingen te doen over de
gewenste fasering en planning, is het niet aan de commissie Wetterwâlden Bûtenfjild om 
daar uitspraken over te doen. Er zijn te veel partijen en belanghebbenden bij betrokken die 
ieder hun eigen planning en prioriteitstelling hanteren. Wetterwâlden zoekt liever aanslu-
iting bij hun planningen en overlegt met deze partijen en adviseert om zo veel mogelijk 
gebruik te maken van de aanbevelingen uit deze Dorpenvisie. 

5



Tien speerpunten van Wetterwâlden 
 

De noordzuid-verbinding tussen Sibrandahûs/Rinsumageast en Feanwâlden (cultuurhis-
torische ruggengraat van Wetterwâlden), kan fysiek zichtbaarder worden gemaakt:
- Via samenhangend stelsel van water en wegen, ruiter-, fiets- en wandelpaden, met
focus op Feanwâldsterfeart, Goddeleaze Singel en de Oosterdijk vanaf Hurdegaryp.
- Samenhangende profilering van museale objecten, zoals klooster Klaarkamp, Sûkerei,
de Schierstins, states, Romaanse kerken en landgoederen.
- Creëer aan de noordzijde, in de omgeving van Rinsumageast bij Eeltjemeer een
bezoekerscentrum met onderwerpen als terpen, indijking en waterbeheer.
- Voorkom onnodige of onwenselijke afsluiting van historische paden. Herstel bij
afwaardering N361 waar mogelijk historische paden. Voorkom dat de overgang
Priesterikker (een historisch en strategisch belangrijk pad voor Wetterwâlden) bij
verdubbeling van de spoorlijn Leeuwarden - Groningen komt te vervallen.
- Zoek in het gebied integrale aansluiting bij stelsel van kerkpaden en wandelgebieden.

Door de Centrale As ontstaan nieuwe functies voor (water)wegen en paden. Optimaal
gebruik van het gebied is gebaat bij doorlopende paden en meervoudig gebruik van
verbindingen. Wenselijk zijn (zie ook de kaarten):
- Meer rondgaande wandelroutes, van verschillende lengten.
- Aansluiten bij interregionale wandel- en fietspaden.
- Doodlopende paden of (water)wegen met elkaar verbinden.
- Geschikt maken van waterkaden en werkpaden voor recreatief medegebruik.
- Langs wegen meer eenvoudige, gescheiden wandel- en fietspaden aanleggen.
- Lagere rijsnelheden met het oog op veilig fiets-, ruiter- en wandelverkeer.

De dorpen rondom Bûtenfjild geven unaniem te kennen dat het oorspronkelijke bindmiddel 
van de regio, het water, weer zichtbaar moet worden gemaakt. Enerzijds door een (betere) 
verbinding met de gebieden in Bûtenfjild, anderzijds door het water weer de dorpen bin-
nen te halen (zie de kaarten).
- Soms is baggeren van een waterverbinding genoeg.
- Op andere plaatsen, zoals Feanwâlden, is revitalisering van de haven wenselijk voor
versterking van de centrumvoorzieningen.
- Ook de havens van Feanwâldsterwâl en De Falom verdienen een betere uitstraling en
voorzieningen. Een goed recent voorbeeld is Mûnein.

 
 
 
Ook Ryptsjerk, Aldtsjerk en Rinsumageast hebben sterke historisch banden met Bûtenfjild. 
De aanwezige voorzieningen kunnen beter worden benut:  
- Waterverbinding Ryptysjerk en Bûtenfjild in ere herstellen (zie speerpunt 5).
- Verbeter de bevaarbaarheid tussen Aldtsjerk, Eeltjemeer en Rinsumageast.
- Onderzoek de mogelijkheid van aantakking Eeltjemeer op de Dokkumer Ee en herstel een 
waterverbinding met Swarte Broek.

TOP’s: opstappunten 

Wetterwâlden wordt straks bereikbaar
vanaf de Centrale As en de afgewaardeerde 
N361. De entreepunten Aldtsjerk (via N361 en
Elfstedenroute), Feanwâlden (spoor, Sanjes, 
transferium) en De Westereen (water) kunnen 
worden uitgevoerd als TOP’s, Toeristische 
Opstap Punten. Hier stapt de bezoeker over 
van zijn autostoel in een elektroboot, -fiets of 
elektrische vierwieler. Op deze plekken vinden 
‘bemenste’ activiteiten plaats (verhuur, 
horeca, vertier). Door de TOP’s te combineren
met activiteiten aan de rand, wordt het 
kwetsbaarder binnengebied ontzien.

Uitdagende verbindingen en
fotomomenten 

Een gebied wordt pas echt interessant voor 
bezoekers als dit spannende fotomomenten 
oplevert.

 
 
Het hoeft niet altijd luxe en duur. Een laarzen-
pad, een vlotbrug of een blotevoetenpad
staan garant voor belevenissen, sterke verha-
len en spannende fotomomenten. Deze zijn
eenvoudiger te realiseren dan vaak wordt 
gedacht: 

 
 
 
 
 
 
overhaal

 
vlottenbrug

 

 
 
 

paardjes voeren

1. Versterk de historische as tussen Klaarkamp en Stins

2. Maak rondgaande land- en waterverbindingen

3. Verbind de dorpen weer met water
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Richt Wetterwâlden zodanig in dat de automobilist zijn auto graag verruilt voor een
elektroboot of elektrocar, de fietsen van de auto haalt of op onderzoek uit gaat; of een
dag de kruiser in van Aldtsjerk laat liggen om een dag Wetterwâlden in te gaan met een 
elektrocar. Om te bereiken dat gasten met e-vervoer op plekken komen die anderen niet 
kennen, zijn uiteraard aanpassingen nodig in de infrastructuur. 
Aan de rand zijn ecoferia nodig: Feanwâlden’s nieuwe transferium is bij uitstek geschikt, 
evenals Aldtsjerk’s passantenhaven en Kûkherne/Westereen. Op een aantal andere plek-
ken, bijvoorbeeld Sanjes, De Falom, Eeltjemeer, Feanwâldsterwâl, Ryptsjerk en Mûnein 
kan worden volstaan met kleinschaliger faciliteiten waar accu’s kunnen worden opgeladen, 
waar informatieborden staan maar liefst ook een verhuur of horecadienst wordt verleend 
(toezicht).
Ontwikkel en produceer in overleg met bedrijfsleven en onderwijs, liefst in de eigen regio, 
comfortabeler typen fluisterboten en rondvaartboten dan gebruikelijk. Met epanelen  op 
het dak voor de energie opwekking en beschutting. 
Het beschikken over E-infrastructuur vereist daarnaast handhaafbaarheid. Wetterwâlden 
Bûtenfjild beveelt aan om het gebied een innovatieve status van Electric Only te verlenen 
zodat mogelijk gebruik kan worden gemaakt van Europese subsidies.

Golfcarverhuur: fun en duurzame attractie                    Segway-clinics op een oefenterrein
 
 
 
 

Vanaf het oosten (de Zwemmer) is Wetterwâlden bevaarbaar tot Mûnein en Feanwâldster-
wâl. Verder naar het westen verhindert een aanzienlijk waterpeilverschil de doorvaart naar 
de Grote Wielen. Wetterwâlden Bûtenfjild is, gesterkt door het onderzoek naar waterrecre-
atie Noordoost Friesland, van mening dat de verbinding met de Grote Wielen van essen-
tieel belang is voor het optimaliseren van de ontwikkeling in Bûtenfjild, voor het passeren 
van vis en fauna en voor de aantrekkelijkheid van een extra vaarroute in de Noordoostelijke 
regio. Wetterwâlden heeft een sterke voorkeur voor heropening van deze historische route 
via Ryptsjerk, dat immers al beschikt over diverse voorzieningen. Dit vraagt in de Ryptsjerk-
sterfeart om investering in een sluis. 
 
 
 
 
 
 
 
gemaal in Ryptsjerksterfeart
Een ogenschijnlijk eenvoudiger alternatief is een verbinding via de haven van Gytsjerken 
Bouwepet. Maar deze variant is pas bespreekbaar als in de af te waarderen N361 ter 
hoogte van Gytsjerk een fly-over voor wildpassage kan worden aangebracht die voldoet aan 
nader te stellen eisen voor vispassage en ecologisch beheer in Bouwepet.
 
 
 
 

Wie duurzaam beweegt,
komt op bijzondere
plekjes 

De beoogde doelgroep van Wetterwâlden 
bestaat uit duurzaam ingestelde genieters. Ze 
zoeken slow pleasure en waarderen plekken 
waar anderen zelden zijn te vinden. Het is
de groep die duurzaam vervoer niet als een 
beperking ziet, maar als een verantwoorde 
ontsluiting van ‘geheime’ plekjes door middel 
van elektroboten, elektrische fietsen, maar
ook elektrische golfcars of Segways.
Het opzetten van Ecoferia in Aldtsjerk en 
Feanwâlden (Transferium) en de realisering 
van duurzame circuits vereist nader onder-
zoek.
Dit vraagt om investeringen in infrastructuur, 
oplaadpunten en elektrische voer- en vaartui-
gen. Een combinatie met TOP’s biedt goede
aanknopingspunten.
 

Elk middel eigen habitat 

Met de auto of een kruiser kom je tot de rand 
van het gebied. Wie verder wil, stapt over op 
E-vervoer. 

Wie daarna nog meer wil, huurt een kano… 
 

of je neemt een laarzenpad… 
 
 

Zo maak je het kwetsbare Wetterwâlden 
verantwoord spannend.

4. Duurzame ontsluiting met Electric Only  
(aanbeveling Waterrecreatie NOF)

5. Grote Wielen/Zwemmer open voor E-sloepen  
(aanbeveling Waterrecreatie NOF)

6. Kansen voor agrarische sector
sector   aantal bedrijven omzet miljoen ‘07 omzet miljoen ‘11 
zorglandbouw  1050  45  80
agrarische kinderopvang 209  4  20
boerderijverkoop met winkel 1400  70  98 
boerderijverkoop anders 2150  19  49 
agrarisch natuurbeheer 14000  90  86 
verblijfsrecreatie en toerisme 1730  42  80 
dagrecreatie  1865  50  76
educatie   800  1,5  2,2
totaal     322  491
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(vervolg van speerpunt 6)
Nederlandse agrariërs benutten steeds vaker mogelijkheden (zie schema p.7) voor
nevenactiviteiten. Hier liggen nieuwe mogelijkheden voor boeren in het Bûtenfjild.
 
Amfibisch ondernemerschap
De mogelijkheden worden nog groter wanneer agrariërs zich zouden oriënteren op natte 
landbouw. Bij verhoging van het waterpeil op bepaalde percelen kunnen algen (geneesmid-
delenindustrie), waterkers, rietsoorten en watergebonden gewassen worden geteeld.  
Wanneer daarvoor op verzoek van boeren deelgebieden onder water worden gezet, dient 
dit niet alleen innovatieve vormen van landbouw, maar zijn er ook irrigatiekanalen en  
andere waterverbindingen nodig. Deze laten zich goed combineren met mogelijkheden 
voor kleine pleziervaart, vismigratie en waterberging. Op de kaden kunnen dan meteen 
wandel- of fietspaden worden aangelegd.
 
 
 
Hurdegaryp en de dorpen in Trynwâlden zijn het best voorzien van verblijfsaccommodatie 
en representatieve horecavoorzieningen. Sanjes Fertier/Zoo biedt een droogweervoorzien-
ing voor een kinderrijk deelpubliek. De oostelijke helft van Wetterwâlden beschikt over 
interessante museale voorzieningen zoals de Sûkerei, Klaarkamp en De Stins.
Naarmate het gebied zich ontwikkelt ontstaat behoefte aan uitbreiding van:
- terrassen aan het water. Mûnein, Ryptsjerk en De Falom, maar ook Feanwâlden en De Wâl 
zijn aantrekkelijke plaatsen om zoiets te realiseren. 
- Het aantal kleine kampeervoorzieningen, camperplaatsen, trekkershutten en (duurzame) 
woningen voor verblijfsrecreatie, evenals groepsaccommodatie dient te worden uitgebreid 
voordat Wetterwâlden zich kan presenteren als een weekend- of weekbestemming.
- Het aantal Bêd en Brochje adressen is, vergeleken met aangrenzende regio’s, beneden-
gemiddeld.
- Locaties waar streekproducten worden gemaakt en verkocht, oude ambachten worden 
uitgeoefend, workshops, of georganiseerde survival gecombineerd met fitness-activiteiten.
Van overheden wordt gevraagd zo gunstig mogelijke randvoorwaarden te scheppen wan-
neer ondernemers of burgers aankloppen met plannen. 
 
Activiteitencentra
Wetterwâlden is gebaat bij meerdere activiteitencentra aan de randen waar groepen 
kunnen worden ontvangen, waar een bezoekerscentrum is ingericht, of rondvaarten en 
huifkartochten starten. Sanjes Fertier, Âldtsjerk en Eeltjemeer en zijn hiervoor geschikt te 
maken. (Zie de kolom rechts).
 
 

Waar bezoekers graag komen, daar is het ook voor de inwoners goed wonen. En omgekeerd 
geldt hetzelfde. Voor het aantrekken van forensen en bedrijvigheid is het belangrijk dat de 
dorpen rondom Bûtenfjild hun kansen volledig kunnen benutten.  
In Aldtsjerk, Feanwâlden, Ryptsjerk, De Westereen en Broeksterwâld, kunnen ideeën
worden opgepakt om wonen en water weer net zo dichtbij elkaar te brengen als het
ooit was.
Wetterwâlden wil de gemeenten stimuleren om ‘eigen’ karakterelementen die in de
vijftiger en zestiger jaren zijn verdwenen, op een eigentijdse manier opnieuw terug te
brengen. Revitalisering van de haven in Feanwâlden is een voorbeeld van een project
dat een dorp historisch verantwoord zijn hart terug kan geven.
 
 
 
Als de komende jaren de (verdere) afwaardering van de N361 aan de orde komt,
vragen de dorpen om bij de voorbereiding en uitwerking van die plannen rekening te
houden met de uitgangspunten en aanbevelingen van deze Dorpenvisie. Belangrijke
aandachtspunten zijn:
- combineer snelheid remmende projecten zo veel mogelijk met bruggen, veilige onder-
doorgangen voor fietsers en voetgangers (bijvoorbeeld van Rinsumageast naar Klaarkamp).
- een dergelijke combinatie is ook mogelijk met oversteekplaatsen voor fauna (fly-over 
Gytsjerk) of waterverbindingen tussen bijvoorbeeld Eeltjemeer en de Dokkumer Ee.
 
 
 
Tûk ferbine slaat niet alleen op samenwerking tussen organisaties of op het aan elkaar
knopen van verbindingen. Want op sommige plekken kan een multiplier effect worden
gehaald uit het verbinden van meerdere aanbevelingen/investeringen/subsidies die
elkaar versterken. Op de volgende pagina besluit deze Dorpenvisie daarom met enkele
tûke voorbeelden van dergelijke combinatie-investeringen uit meerdere budgetten.

Activiteiten centra aan de 
buitenrand 
 
Rust en duurzame ontspanning voeren
de boventoon in de kwetsbare delen en het 
agrarische binnengebied. Om de druk op deze 
delen te verkleinen is het goed om grotere 
publiekstrekkers te concentreren aan de 
randen. 

Trynwâlden: charme van 
wellness en romantisch  
genieten 
 

 
 
Het meest Bourgondische deel van de regio 
is van oudsher gesitueerd in Trynwâlden. In 
deze romantische omgeving met sfeerrijke 
heggen, rijpaarden, zandpaden en historische
parken, tuinen en landhuizen ligt ook het culi-
naire hart van Wetterwâlden. Een gebied om 
tot rust te komen. Wellness op hoog niveau; 
plus een achterland vol verrassingen. 

Afrit Sanjes: vertier, sport en 
natuureducatie 

De omgeving van Sanjes Fertier is, gezien de 
ligging aan de Centrale As, geschikt voor een 
mix van speelpark, natuureducatie en sport. 
Hier kunnen huifkartochten starten, of leer-
zame schoolreisjes.
 

Eeltjemeer: recreatie en  
cultuurhistorie 

Ook Eeltjemeer en omgeving is geschikt om 
als activiteitengebied te worden aangewezen. 
Geschikt voor zeillessen, ballonvaart, parasail-
ing, modelvliegtuigen, ballonvaarten en
uiteraard zwemmen en zonnen. De nabijheid 
van ooit klooster Klaarkamp en het aanslui-
tende landschap met terpen nodigen uit tot 
creëren van een historische publiekstrekker. 
Dit vraagt om nadere studie en bewuste 
keuzes.

7. Verblijfaccomodatie en activiteitencentra

8. Wonen in Wetterwâlden

9. Houd bij afwaardering N361 rekening met dorpenvisie

10. Tûk ferbine
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1 Tûke ferbining
Ottemawei, ter hoogte van Bouwepet en Ottema Wiersmareservaat  
(omcirkeld met rood op waterkaart) 
Combineer verkeersremmende maatregelen (versmalling, heggetjes, klinkerwegdek tot 
Nieuwlandsweg) met een brug of onderdoorgang voor vismigratie. Dat levert een veilige  
fietsoversteekplaats op, maar ook passeermogelijkheid voor huifkar, wandelaars en golf-
cars. Een parkeerplaats naast de Ottemaweg voorkomt parkeeroverlast en houdt auto’s uit 
het gebied. 

2 Tûk iDee
Maak van het Transferium tevens Ecoferium
Het te bouwen transferium bij station Feanwâlden krijgt meerwaarde door trein, bus en
auto te combineren met golfcars, naar een oefencircuit voor Segways of e-bikes bij Sanjes. 
Aanwezige horeca kan picknickmanden meeleveren voor een duurzame Dagtrip
Wetterwâlden. Iets dergelijks kan ook bij de haven van Aldtsjerk ontstaan.

 
3 Tûke ferbining
Sluis Ryptsjerk ontsluit Trynwâlden ook over land
Als voor de e-sloepenroute een sluis moet worden gebouwd, kan tegelijk vispassage
plaatsvinden. Een iets bredere brug daarover kan leiden tot passage van golfcars, huifkar en 
fietsers tussen Hurdegaryp en Trynwâlden (Oasterdyk).

 
4 Tûk buorkje
Amfibische landbouw levert meer op dan alleen nieuw werk
Wanneer op verzoek van boeren deelgebieden onder water worden gezet, dient dit niet
alleen innovatieve vormen van landbouw, maar laten irrigatiekanalen en nieuwe
waterverbindingen zich goed combineren met kleine pleziervaart, vismigratie en
waterberging. Op de kaden kunnen meteen wandel- of fietspaden worden aangelegd.

 
5 Tûk ûnderdak
Sanjes-gebied voor gezinnen, educatie en bezoekerscentrum
De situering van dit gebied bij de afrit van de Centrale As plus de commerciële invester-
ingen die al zijn gepleegd in slechtweer-accommodatie (tennishal), vormen een goede 
basis voor uitbreiding van de speeltuin, het pannenkoekenhuis, het natuurmuseum en de 
Zoo met een bezoekerscentrum, natuureducatie en huifkartochten door het noordelijker 
gelegen natuurgebied.

 
6 Tûk ynrjochtsje
Eeltjemeer: de wet van de versnellende achterstand
Met een beetje goede wil kan het gebied Eeltjemeer, lang beschouwd als een vreemd
element in een nauwelijks opwindend landschap, profiteren van de planologische
ruimte die er bestaat. Commissie Wetterwâlden Bûtenfjild genereert op korte termijn
ideeën om de elementen water, zand en ruimte te koppelen aan cultuurhistorische
waarden en de terpdorpen als pareltjes van de Friese Waddenkust.

Citaten uit de  
voorgesprekken 

“Wy wolle winters wer op redens 
fan Aldtsjerk nei De Geast kinne.”
 
“Witte jo dat Falom itselde is as 
Oerhaal of Overtoom?” 

“Tinke jim wol om de boeren? 
Dy moatte hjir harren brea wol 
fertsjinje.” 

“…doe fearen de skûtsjes by 
bosken fan Ryptsjerk nei Fean-
wâlden en Westereen.” 

“Foarhinne lei de natoer ûnder it 
wetterpeil, mar hjoeddeis moatte 
wy de natoer folpompe.” 

“Jo kin wol mei ús prate, mar wy 
hawwe gjin jild.” 

“It liket wol as rinne alle paden 
hjir dea.” 

“As dy Sintrale As der dan dochs 
komt, dan sille wy der ek wat fan 
meitsje.” 

“It wetter moat ús doarpen wer 
yn.” 

“As myn suster út Berlyn oer is, 
wol sy altiten nei it geologysk 
monumint.”

“Doe’t ik hjir krekt kaam, koe ik 
Bûtenfjild net fine. Gjin boerdtsje 
te sjen.” 

“De frou moast ûnderweis fansels 
wer, jo witte wol… Mar der wie 
gjin húske te finen. Doe binne wy 
mar troch fytst en ha wy oanstut-
sen op ‘e Djipswâl yn Dokkum”.

9



Tot slot 

Deze Dorpenvisie is tot stand gekomen op basis van onze voorbereidingen sinds de zomer 
van 2011. Deze visie heeft de goedkeuring van dertien deelnemende dorpen.
 
Waarom maar dertien dorpen?
Uit het ontbreken van dorpen als Oentsjerk, Gytsjerk, Driesum, Noardburgum of Burdaard, 
mag niet de conclusie worden getrokken dat zij er niet bij horen. Integendeel. Ze vormen 
een geografische eenheid met Wetterwâlden. De commissie bestaat echter uit slechts drie 
vrijwilligers en achtte het, om zich niet meteen te vertillen, verstandig zich in de eerste 
aanzet te beperken tot de dorpen die pal aan de rand van It Bûtenfjild liggen. Naarmate 
deze Dorpenvisie aanslaat in de regio, zijn ze van harte welkom en vormen alle dorpen 
samen een geografische eenheid van ruim 30.000 inwoners.
 
Suggesties en opmerkingen?
Hoewel wij ons als commissie zo goed mogelijk hebben ingezet om de Dorpenvisie volledig 
en kloppend te maken, kan het vanwege de complexiteit en de vele betrokken partijen 
voorkomen dat er informatie ontbreekt of nader moet worden toegelicht of onderzocht. In 
dat geval verzoeken wij de betrokken partijen om suggesties en opmerkingen aan te dragen 
waardoor de voorgestelde punten in het juiste perspectief kunnen worden gezet.
 
De kaarten op de volgende pagina’s
In de aangehechte kaarten zijn enkele belangrijke knelpunten en oplossingen gevisuali-
seerd. De kaarten vormen een compromis, gebaseerd op de vele tientallen gesprekken die 
de Commissie Wetterwâlden Bûtenfjild heeft gevoerd tussen september 2011 en maart 
2013. De probleemtrajecten en knelpunten zijn bewust niet in detail uitgewerkt. De reden 
hiervoor is dat betrokken partijen vaak over meer gedetailleerde kennis en expertise 
beschikken dan de samenstellers van deze Dorpenvisie. Het kaartmateriaal op de volgende 
pagina’s is niet bedoeld als een exacte situering van wenselijke verbindingen en voorzienin-
gen. Het zijn slechts visuele hulpmiddelen om de teksten uit deze Dorpenvisie te verduide-
lijken en om overzicht te creëren voor een ieder die het Bûtenfjild een warm hart toedraagt 
en bereid is met ons mee te denken.
 
 
 
 
 

15 april 2013 
 

De Commissie Wetterwâlden Bûtenfjild,
Oege Hiddema
Sybren Ytsma
Sigrid Keimpema 
 

 

tûk ferbine! 

10


