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Gemeenten, provincie en overheden 

- Eerder schreven wij: “Het projectplan ‘Toeristische ontwikkeling en ontsluiting Wetterwâlden – 
Bûtenfjild’ is in april 2018 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), brugduiker Munein (gerealiseerd), 
wateraansluiting Hurdegaryp, aanlegplaatsen, vaar-ontsluiting van Oer de Wiel en 
onderzoeken van verbinding met het Eeltsjemar. Voor 1 onderdeel, het plan Tuskenbrêgen bij 
Oer de Wiel, is op 3 december co-financiering toegezegd van € 35.000 op een investering van 
€ 89.000,-.  

-  
- Dit is het resultaat van een pitch, een soort presentatiewedstrijd tussen meerdere projecten. 

Wetterwâlden heeft deze pitch in september gevoerd onder de naam “It Lân fan Harm & Okje. 
Het omvat de bouw van het eerste skûltsje van Nynke Rixt Jukema, een looppassage onder 
de brug door, aanlegplekken en aansluiting op het wandelnetwerk naar Feanwâlden. 

- Voor Rinsumageast heeft Wetterwâlden in maart de notitie “Meerjarige kansen voor de 
Noordflank Wetterwâlden opgesteld. Dantumadiel laat Svecom (v/h Grontmij) een actueel 
onderzoek doen naar de financiële consequenties van de voorgestelde doortrekking van de 
Butenfjildroute via Eeltsjemar en De Moark naar Rinsumageast/Dokkum en Aldtsjerk. Daarin 
worden uiteraard de ideeën van Rinsumageast meegenomen. Ondanks het aandringen van 
Wetterwâlden om het onderzoek voor de jaarwisseling uit te voeren, heeft het nog niet 
plaatsgevonden. 

 
Bûtenfjildroute 

- 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 
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provincie hebben de sluizen lichter bedienbaar gemaakt en andere aanloop-problemen en 
kinderziektes opgelost. Het is de provincie nog niet gelukt om alle maatregelen voor het 
recreatieseizoen gerealiseerd te krijgen. 

- Ter voorbereiding van haalbaarheidsstudie naar een haventje voor 4 tot 5 sloepen bij het 
nieuw te realiseren Doarpshûs van Feanwâlden, start Wetterwâlden op 16 januari met 
Landschapsontwerper Erik Overdiep een gesprek met architect Anne Dorenbos en 
civieltechnisch medewerkers van de gemeente. De Feanwâldsterfeart moet hiervoor tot in het 
centrum worden uitgebaggerd. Er is in het plan “Toeristische ontwikkelingen’ (zie boven onder 
‘Gemeenten’) geld voor geraamd inde begroting van Dantumadiel, maar de provincie moet 
wel 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 genomen op het stimuleren van Elektrisch varen op de 
Butenfjildroute. 

- 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 grondeigenaren over een 
wandelverbinding vanaf Feanwâldsterwâl, via Foksegatten en de Keizersdyk (Poepekrús) 
naar het nieuwe recreatienatuurgebied Om’e Dobben ten zuiden van de Simmerdyk. Er lijkt 
enig schot te komen in deze natuurlijke verbinding van Wetterwalden met Burgum  

- De Centrale As is gestart 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.  

- In de omgeving van Sanjesfertier en Goddeloze Singel heeft de Centrale As een uitkijktoren 
geopend van 7 meter hoog. Inmiddels is de omgeving afgewerkt en een informatiebord 
geplaatst. 

-     
-  
- Er wordt goed gebruik van gemaakt. In de directe omgeving wordt ‘creatief geparkeerd’. Het 

zijn dus niet alleen wandelaars en fietsers die de toren bezoeken. Wetterwâlden houdt de 
parkeersituatie in de gaten. 

- 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. Sinds de zomer ligt het initiatief, waarbij Tytsjerksteradiel betrokken is, 
ogenschijnlijk stil. 

 
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.  



- Bij de start van het seizoen in september hebben 80 studenten gekampeerd bij boer 
Kinderman op landgoed Mariahoeve. Onder leiding van Ecoloog Eddy Wijmenga en Oege 
Hiddema hebben ze kennis gemaakt met de eigenschappen van het terrein en aanpalend 
water. 

  
- Op 5 september zijn 12 ontwerpen voor zo’n tiny house gemaakt. De studenten zijn er in de 

weken daarna mee aan de slag gegaan en op 14 november de eindresultaten gepresenteerd. 
Het is aan de stichting Mariahoeve of een of twee van de onderwerpen gerealiseerd zullen 
worden. 

 
   

 
 


