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Gemeenten, provincie en overheden
- Marrekrite. De terreinstudie naar aanlegplekken van Marrekrite langs de 

Bûtenfjildroute is gestart op 30 maart. De passantenstructuur van Wetterwâlden wordt
gevolgd en uitgebreid met kleinere ligplekjes onderweg. Marrekrite is betrokken bij 
overleg met Fryske Gea en Staatsbosbeheer. 

- De gemeenten volgen dit advies en concretiseren de aangewezen aanlegplekken in 
een kaart, met formele TOP‘s (toeristische overstappunten), kleinere opstappunten 
en losse ligplekjes onderweg.

- Er is overleg gevoerd met de provincie over de afrondingsprojecten van de 
Gebiedscommissie. Er wordt ook gedacht aan een speel-zitelement van 'balstienen' 
als een soort van zichtbare afronding .

- Dantumadiel heeft landschapsarchitect Erik Overdiep ingehuurd om voor de zomer 
een globale landschapsvisie te ontwikkelen op het terrein Tuskenbrêgen, halverwege 
de Bûtenfjildroute. Hij houdt rekening met het eerst te bouwen skûltsje, een 
omvangrijk zitelement van 'balstienen', het monumentale gemaalgebouwtje, de resten
van het oude sluisje en de nabijheid van ‘appie Omleiding’.

- 28 april zijn raadsleden van FNP uit de Anno-gemeenten bijgepraat over 
Wetterwâlden.

- Er is een kennismakingsgesprek geweest met interim wethouder Piersma van 
Dantumadiel, die wethouder Peterson wegens ziekte vervangt. Wethouder Roelof 
Bos was er bij aanwezig. 

Bûtenfjildroute
- De aannemer Roelofs wil bijdragen in de kosten van een app voor bezoekers van de 

route. Dit wordt gecombineerd met de systematiek van een app die gemeenten en 
provincie en Stichting Recreatie Marketing en Toerisme voor een groter gebied willen 
maken.

- informatiebijeenkomst 18 maart: op informatiebijeenkomst van de aannemer vragen 
beantwoord over Bûtenfjildroute in Ryptsjerk. De werkzaamheden starten na de 
zomervakantie. 

Toeristische marketing, publiciteit, promotie en bedrijfsleven
- Het rapport en marketingplan verschijnt op 13 juni. Na de zomer starten promotie-

activiteiten waarbij de nadruk ligt op inbreng van ondernemers. Zij vormen samen 
een werkgroep 

- De ondernemers die aan het marketingplan hebben meegewerkt, krijgen het rapport 
uitgereikt tijdens een bijeenkomst in Dûke Lûk die wordt voorafgegaan door een 
boottocht met de hybride rondvaartboot Wilhemina uit Kollum.  

- Twee studenten van Friese maken deze zomer in opdracht van Wetterwâlden een 
filmpje van wat in  hun ogen de mooiste plekken van Wetterwâlden Bûtenfjild zijn. Het
krijgt een plek op de site. Ze maken gebruik van een drone. 

- Er worden voorbereidingen getroffen voor een filmpje van enkele minuten, waarin 
ondernemers en inwoners het Bûtenfjjild en omgeving kunnen bekijken door de ogen 
van een buitenstaander. 



- In het ledenblad Dichterbij van de Rabobank is een interview afgedrukt over 
Wetterwâlden, mede gericht op het skûltsje dat de Rabo sponsort.  

Paardenroutes
- De tien studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben hun studie naar  

paardensportbehoeften in het gebied gepresenteerd. Het rapport is beschikbaar.  
- Een groep van 3  studenten Nordwin College is in mei een onderzoek gestart naar de

relatie tussen tamme en wilde paarden. Dit is belangrijk met het oog op 
paardenroutes langs gebieden met wilder grazers.

- Een groep van 3 andere studenten van Nordwin onderzoekt de knelpunten en het 
ideale tracé van een paardenroute tussen De Westereen en Trynwâlden.  

Wâldfeart en haven Mûnein
- Rinsumageast heeft met Wetterwâlden overleg gehad met Dongeradeel over de 

wenselijkheid en de ambities om de Wâldfeart vanaf Dokkum aan te sluiten op 
Rinsumageast Wetterwâlden. Dit biedt ook mogelijkheden voor Ikkerwâld. 
Dongeradeel wil  bij de ontwikkeling van het Geastmer Mar zoveel mogelijk rekening 
houden met deze toekomstwens.

- Er is overleg geweest met Mûnein over de haalbaarheid van de plannen voor 
verdubbeling van de haven en andere ideeeën. Inmiddels lijkt het plan weer te 
worden ‘losgetrokken’.

FLUUSTRboat
- De Friese Poort studenten hebben hun concept voor de FLUUSTRboat van 

Wetterwâlden verder uitgewerkt en in  een 3d- model verwerkt. Voorlopig is het 
project hiermee afgerond.

Elektrysk Farren
- Er is in mei een gesprek geweest met gemeenten Ferwerderadeel, Dongeradeel, 

Dantumadiel, Tytsjerksteradiel over de vraag of en hoe we Elektrisch varen kunnen 
introduceren voor een groter traject van de Bûtenfjildroute. 

- Het bureau Schmeink uit Oudehaske heeft opdracht gekregen om een basisnota te 
maken aan de hand waarvan het onderwerp in al zijn facetten bespreekbaar wordt 
gemaakt. 

Kenniswerkplaats en studentenopdrachten
- De studie naar natuurwaarden van het gebied Tuskenlytsen bij Broeksterwâld / 

Ikkerwâld is in maart gepresenteerd. Er is gekeken naar de mogelijkheden en 
knelpunten om zonder de natuur geweld aan te doen een vaarroute aan te leggen 
van De Falom naar het Eeltsjemar. Zij raden deze route  af en adviseren om de route 
via Readtsjerk naar het Eeltsjemar te laten lopen. De route langs Tuskenlytsen blijft 
wel geschikt voor kano’s tussen Falomsterfeart en Eeltsjemar. 

- Drie studenten van NHL hogeschool zijn een onderzoek gestart naar de extra kansen
die een haventje in Feanwâlden biedt als ze in samenhang worden gezien met een te
bouwen multifunctioneel centrum en het winkelgebied  aan de Koemarkt. 

Kulturele Haadstêd 2018
- Wetterwâlden heeft in contact gehad met een tiental initiatiefnemers die iets ‘groots’ 

willen opzetten rond het begrip Miensker en Grûn.
- Wetterwâlden trekt zich wat dit onderwerp betreft, gezien het feit dat het nogal 

omvangrijk is en veel tijd, energie vraagt en onzekerheden met zich meebrengt, terug
uit dit onderwerp. Het zou de aandacht te veel afleiden van waar Wetterwâlden de 
komende jaren nog de handen vol aan heeft. 


