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Januari tot en met juni 2018.

Gemeenten, provincie en overheden
- Het projectplan ‘Toeristische ontwikkeling en ontsluiting Wetterwâlden – Bûtenfjild’ heeft de 

verkiezingen in Dantumadiel ‘overleefd’ en is in april geaccordeerd door de raad. In dit plan 
staan de kosten beschreven die nodig zijn om de Bûtenfjildroute verder aan te kleden en door 
te ontwikkelen. Het gaat onder andere om: automatiseren van de sluis bij De Westereen, 
bewegwijzering, passantenstructuur (ook met fiets- en voetpaden), wateraansluiting 
Hurdegaryp, aanlegplaatsen, vaar-ontsluiting van Oer de Wiel en onderzoeken van verbinding
met het Eeltsjemar.

- Voordat de raad het plan goedkeurde, hebben Wetterwâlden, ondernemers, Fryske Gea en 
een aantal burgers hun mening gegeven over het belang van de projecten uit dit plan.

- De projecten en onderdelen uit het plan komen echter pas tot uitvoering nadat de provincie 
besluit tot co-financiering. Dit proces verloopt niet negatief, maar momenteel wel erg 
moeizaam. Het onderwerp Recreatie was tot voor enkele jaren een belangrijk item bij de 
provincie, maar duurzaamheid lijkt momenteel hoger te scoren. Wordt vervolgd.

- Voor Rinsumageast heeft Wetterwâlden in maart de notitie “Meerjarige kansen voor de 
Noordflank Wetterwâlden” opgesteld. Zie de bijlage bij de agenda. Deze notitie is ambtelijk 
ingebracht bij Dantumadiel. Rinsumageast heeft naar aanleiding van de notitie Noordflank op 
19 april samen met Wetterwâlden een gesprek gehad met wethouder Pieter Braaksma van 
Dongeradeel om erop te wijzen dat bij plannen en ontwikkelingen aan de westkant van 
Dokkum (Westelijke rondweg, Geastmer Mar) rekening moet worden gehouden met een 
verbinding van de Wâldfeart naar Wetterwâlden. De wethouder liet weten dat er geen actuele 
ontwikkelingen zijn, maar vond dat vooral de politiek (de raadsfracties) van Dantumadiel 
enthousiast moet worden gemaakt.   

- Dantumadiel laat Svecom (v/h Grontmij) een actueel onderzoek doen naar de financiële 
consequenties van de voorgestelde doortrekking van de Bûtenfjildroute via Eeltsjemar en De 
Moark naar Rinsumageast/Dokkum en Aldtsjerk. Daarin worden uiteraard de ideeën van 
Rinsumageast meegenomen.

- Het is nog niet bekend hoe de nieuwe wethouders van Tytsjerksteradiel en Dantumadiel staan
tegenover de ideeën van Wetterwâlden en de recreatieve ontwikkelingen.

Bûtenfjildroute
- Wetterwâlden en Dantumadiel zijn op zoek naar aanvullende financiering voor het eerste 

skûltsje dat gebouwd zal worden op Tuskenbrêgen. Wetterwâlden heeft hiervoor € 10.000 op 
de plank liggen en inmiddels met de Rabo besproken dat de 2 jaar geleden toegezegde 
€ 10.000 nog even beschikbaar blijft, maar de bank wacht op plannen.



- De route vertoonde in 2017 een aantal onvoorziene kinderziekten, waarbij niet meteen helder 
was wie voor het oplossen van knelpunten verantwoordelijk is. Het gaat om zaken als 
sluisbediening, aanlegmogelijkheden bij de sluizen en baggerdieptes. De aannemer en 
provincie hebben de sluizen lichter bedienbaar gemaakt en andere aanloop-problemen en 
kinderziektes opgelost.

-

- Dantumadiel heeft in 2017 een hernieuwd onderzoek toegezegd naar een aangepaste 
planologische opzet voor Tuskenbrêgen. Dit is nodig nadat een aantal sfeerbepalende 
factoren zijn verdwenen. Dit onderzoek door Bureau Overdiep wordt uitgevoerd in nauw 
overleg met omwonenden en betrokkenen. Het wordt in september 2018 opgepakt.

- Met een bijdrage van de gemeente Dantumadiel verricht Landschapsontwerper Erik Overdiep 
met maritiem planoloog Steensma momenteel een haalbaarheidsstudie naar een haventje 
voor 4 tot 5 sloepen bij het nieuw te realiseren Doarpshûs van Feanwâlden. Er wordt een 
koppeling gezocht met logische wandel- en fietsverbindingen naar het Bûtenfjild. De 
Feanwâldsterfeart moet hiervoor tot in het centrum worden uitgebaggerd. Er is in het plan 
“Toeristische ontwikkelingen” (zie boven onder ‘Gemeenten’) geld voor geraamd in de 
begroting van Dantumadiel, maar de provincie moet co-financiering toezeggen.

- Fryske Gea wil met de gemeente Dantumadiel en Wetterwâlden in gesprek over de aanleg 
van een kanoroute die van Gytsjerk, via de Bouwepet wordt verlengd tot Swartebroek, aan de 
de noordkant van het Ottema Wiersma reservaat.



- Het bureau Schmeink uit Oudehaske heeft interviews gehouden met Dorpsbelangen, 
ondernemers en inwoners. Dit materiaal is in 2017 verwerkt in een verkennende nota, aan de 
hand waarvan het onderwerp elektrisch varen in al zijn facetten bespreekbaar is gemaakt. Er 
is nog geen bestuurlijke actie op genomen. 

- Op het erf van Romke Kinderman, op het Brûsplak, gaat Dijkstra Draisma binnenkort aan de 
slag met de bouw van een overdekte rustplek, pal aan het water van Oer de Wiel. Het ontwerp
komt van studenten van het Friese Poort college. Het wordt gebouwd naast de verblijfsruimte 
van de studenten van Better Wetter. Dijkstra Draisma betaalt het project.

Wandel- en fietspaden
- Wetterwâlden praat nog steeds met Tytsjerksteradiel en project Centrale As over een 

wandelverbinding vanaf Feanwâldsterwâl, via Foksegatten en de Keizersdyk (Poepekrús) 
naar het nieuwe recreatienatuurgebied Om’e Dobben ten zuiden van de Simmerdyk. 

- Gemeente Dantumadiel heeft nog steeds als ambitie om haar wandelpaden beter op de kaart 
te zetten. Het project Groene Loper van de Friese Milieufederatie is daarbij een stimulans, 
maar ook de afronding van de paden rond Oer de Wiel, Swartebroek en Klyndobbe verdienen 
meer aandacht.

- De Centrale As is nog niet begonnen met de ondertunneling van het spoor voor de 
doortrekking van Goddeloze singel naar Kûkherne. Het verzoek van Wetterwâlden om vanaf 
deze spoortunnel langs het spoor een fietsverbinding te maken naar het recreatiepark bij 
transferium Feanwâlden is nog niet gehonoreerd. Er ligt inmiddels wel een grindbed langs het 
spoor. 

- Het fietspad tussen De Falom en De Westereen is onlangs gedeeltelijk verlegd en sluit ter 
hoogte van een nieuwe brug over de Falomsterfeart nu ook aan op een fietsverbinding naar 
Damwâld.

- De vervallen betonnen noordzuidverbinding van de Tienewei (in het het verlengde van de weg
Bûtefjild) is door de gemeente geasfalteerd. Dit is een grote verbetering voor fietsers van 
Feanwâlden naar Eeltsjemar en Rinsumageast.

- In de omgeving van Sanjesfertier en Goddeloze Singel heeft de Centrale As op 8 juni een 
betonnen uitkijktoren geopend van 7 meter hoog.

- De stadsregio Leeuwarden heeft Wetterwâlden verzocht mee te werken aan het opzetten van 
een kinder-beleefroute vanaf Vijversburg en Ryptsjerk naar het Bûtenfjild. Daarin staan 
watergerelateerde onderwerpen centraal, maar de belevenissen moeten ook wandelend of op 
de fiets bereikbaar zijn.

Toeristische marketing, publiciteit, promotie en bedrijfsleven
- Onder aanvoering van de RMT Regiomarketing en Toerisme is vanuit de samenwerkende 

recreatiebedrijven en –organisaties een communicatietraject in werking gezet. Er is samen 
met Wetterwâlden een uitvouwbare inspiratiekaart ‘Onthaasten’ geproduceerd, met wandel- 



en fietsroutes. De inhoud is in grote lijnen bepaald door het toeristische bedrijfsleven. In 2018 
verschijnt geen nieuwe versie omdat er nog voldoende exemplaren zijn en de wijzigingen 
relatief gering zijn. 

- De bijbehorende IZI-app met een vaar-, een wandel- en fietsroute is tegelijkertijd 
gereedgekomen. De blinde vlekken’ in de app. kunnen voor het seizoen 2018 alsnog 
eenvoudig op de app worden ingesproken. 

- De Schierstins organiseert voor de tweede maal een Wetterwâlden-wandeltocht van 10 en 25 
kilometer, ditmaal in zuidelijke richting naar de omgeving van Burgum

- DûkeLûk in Feanwâldsterwâl heeft een deel van haar zonneterras voorzien van een glazen 
serre. Dit recreatiebedrijf stimuleert, naast de verhuur van elektrische boten, samen met het 
jonge bedrijf Boot4Camp het ‘suppen’ op de Bûtenfjildroute. 

- Camperpark Kuikhorne blijft ook in 2018 hoog scoren in een onderzoek van NKC: De derde 
plaats van deze camperlocatie is gebaseerd op een gemiddelde score van 9,7.

- Sinds de aanleg van de Bûtenfjildroute stijgt de toeristische (attr)activiteit in Ryptsjerk, met 
bijvoorbeeld een drukbezocht Maaitiidsevenemint in het dorp en de omgeving van teetún De 
Hollen.

Paardenroutes
- Wetterwâlden heeft nog geen ‘trekker’ gevonden voor het ontwikkelen van ruiterpaden of 

-routes, waaraan volgens een onderzoek van het Nordwin College uit 2015 behoefte bestaat.
- De natuurgebieden Houtwiel en Falomster Leyen worden sinds een half jaar bewoond door 

wilde grazers, die door Staatsbosbeheer in de natuur zijn uitgezet.

Kenniswerkplaats en studentenopdrachten
- Wetterwâlden heeft een studie-opdracht voor het Friese Poort College geformuleerd voor een 

project waarbij volgens het tiny-house concept betaalbare verblijfseenheden worden 
ontworpen. Deze moeten verplaatsbaar zijn en standaard geplaatst kunnen worden op 
kampeerterreinen, bij boeren en jachthavens. Er is nog geen ruimte gevonden in de 
opleidingsroosters.

Presentaties
- Wetterwâlden heeft zich op 19 februari gepresenteerd tijdens een werkbezoek aan het gebied 

van de nieuwe directeur van DDFK-gemeenten, Henk Verbunt.
- Op 6 april heeft Wetterwâlden een presentatie gegeven op de ledenvergadering van 

Dorpsbelangen Mûnein. 
- 19 maart heeft Wetterwâlden de huidige stand van zaken gepresenteerd aan de 

ledenvergadering dorpsbelangen Rinsumageast. 


