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Gemeenten, provincie en overheden 

- De Stichting Wetterwâlden zoekt meer verbinding met omringende recreatieve ontwikkelingen 
en heeft bij diverse partijen aangedrongen op een oploopsessie, een regio-conferentie met 
wethouders van 6 Anno-gemeenten en hun ambtenaren en vertegenwoordigers van projecten 
als Holwerd aan Zee, Súd-Ie, Kollum Watersportdorp. Rinsumageast en de waterverbinding 
met Eeltsjemar, Aldtsjerk en Dokkum zou daarin dienen als voorbeeld Zie de stippellijntjes.  

-                            
- Deze ‘oploopsessie’, zoals die was aangekondigd in het voorjaar, is niet doorgegaan. De 

partijen die hierbij betrokken waren, kwamen in april tot de conclusies: 1. Wetterwâlden is niet 
de juiste partij om deze studiedag te organiseren, want het gaat om een veel groter gebied en 
het is een bestuurlijke aangelegenheid 2. Op dat moment ontbrak het nog aan bestuurlijk 
draagvlak bij Dantumadiel, Tytskjerksteradiel en de DDFK-gemeenten.  



- De gemeenten hebben als vervolg hierop in november op een besloten mini-conferentie 
gezamenlijk naar elkaar uitgesproken dat projecten als Wetterwâlden, Súder Ie, Kollum 
Watersportdorp onderling beter moeten worden verbonden. Ook de provincie is van mening 
dat er meer verbindingen nodig zijn om het geheel meer te laten worden dan de som der 
delen.  

- De voorgenomen oploopsessie gaat alsnog plaatsvinden; er is nog steeds budget voor 
gereserveerd. Wetterwâlden beschouwt zichzelf echter niet als trekker of organisator, maar 
levert wel de benodigde inbreng, met Rinsumageast nog steeds als voorbeeld.  

- In het projectplan ‘Toeristische ontwikkeling en ontsluiting Wetterwâlden – Bûtenfjild’  staan de 
kosten beschreven die nodig zijn om de Bûtenfjildroute na de opening in juni 2017 door te 
ontwikkelen. De gemeenteraden van Tytsjerksteradiel en Dantumadiel hebben deze 
investeringen in het najaar van 2017 goedgekeurd en meegenomen in (meerjaren)ramingen. 
De projecten en onderdelen komen echter pas tot uitvoering nadat de provincie besluit tot co-
financiering.   

- Het projectplan beschrijft ook ontwikkelingen als: automatiseren van de sluis bij De 
Westereen, bewegwijzering, passantenstructuur (ook met fiets- en voetpaden), 
wateraansluiting Hurdegaryp, ontsluiting Oer de Wiel en verbinding met het Eeltsjemar. 

- Wetterwâlden heeft in dit kader op 3 januari 2018 samen met Rinsumageast een gesprek 
gehad voor het opzetten van een haalbaarheidsstudie naar een verbinding van de 
Bûtenfjildroute via Eeltsjemar en De Moark naar Rinsumageast/Dokkum en Aldtsjerk.  

- De verbrede brugduiker in Ottemawei waarmee Mûnein sinds dit najaar is aangesloten op de 
Bûtenfjildroute is het eerste project uit dat uit bovengeboemd projectplan “Toeristische 
ontwikkeling en ontsluiting Wetterwâlden – Bûtenfjild’  tot uitvoering is gebracht.  

 
Bûtenfjildroute 

- In juni heeft de Gebiedscommissie Bûtefjild haar taak beëindigd met een officiële afsluiting 
door gedeputeerde Johannes Kramer.  

- Ook in juni, een week later, is de Bûtenfjildroute officieel geopend. 
- Dit ging gepaard met de nodige feestelijkheden. Vooral Ryptsjerk, waar de veranderingen en 

bouwwerkzaamheden het meest voelbaar waren geweest, heeft tijdens het 
openingsweekeinde flink uitgepakt. 

- Ook op andere plekken is positief gereageerd op de opening van de route. De Omleiding is 
aangesloten op een nieuw wandelpad vanaf de eendenkooi en heeft een verbeterde 
waterverbinding. Vandaar dat ook daar veel belangstelling was  voor openingsactiviteiten. Van 
de mogelijkheid om met elektrische slepen te varen (met dank aan Seff en Burdaard)  is door 
bezoekers goed gebruik gemaakt.  
 

- De route vertoonde helaas 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. 

 
- In oktober hebben provincie, de aannemer en de twee gemeenten met SEFF Stichting 

Elektrysk Farren en Wetterwâlden tijdens een inspectiemiddag een inventarisatie gemaakt 
van de knelpunten die de komende tijd om een oplossing vragen. Een deel van de eerste 



verbeteringen wordt in 2018 doorgevoerd. Dit gebeurt in nauw overleg met Wetterwâlden en 
vertegenwoordigers van SEFF. 

- Wetterwâlden en Dantumadiel zijn op zoek naar aanvullende financiering voor het eerste 
skûltsje dat gebouwd zal worden op Tuskenbrêgen. Dat is niet de oorzaak dat de bouw is 
uitgesteld. Omdat op het eilandje van Tuskenbrêgen door een misverstand te veel bomen zijn 
gekapt heeft het project voor een van de beoogde partners zijn recreatieve aantrekkingskracht 
en charme (tijdelijk) verloren. Op aandringen van Wetterwâlden heeft Dantumadiel in een 
bestuurlijk gesprek een hernieuwd onderzoek toegezegd naar een aangepaste planologische 
opzet. Dit wordt uitgevoerd in nauw overleg met omwonenden en betrokkenen. 

- Aansluiting van Broeksterwâld op de Falomsterfeart blijft bij Wetterwâlden voorlopig in de visie 
vermeld.  

- Met een bijdrage van de gemeente Dantumadiel  verricht Landschapsontwerper Erik Overdiep 
met maritiem planolog Steensma in de eerste maanden van 2018 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. Dantumadiel is, 
mede op basis van eerdergenoemd projectplan, hiervoor op zoek naar financiële middelen  
 

Wandel- en fietspaden 
- Wetterwâlden praat 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 de wandelpaden beter op de kaart 
te zetten. Het project Groene Loper is daarbij een stimulans, maar ook de afronding van de 
paden rond Oer de Wiel, Swartebroek en Klyndobbe passen in deze ambitie.  

- De Centrale As denkt nog steeds aan het maken van een fietsverbinding vanaf de Goddeloze 
Singel langs het spoor naar De Swemmer en de Diepswâl, die ter hoogte van de brug bij 
camping De Zilveren Maan aansluiting geeft op fietspaden naar De Falom en Driesum 

-  
- De Centrale As legt definitief een fietsonderdoorgang van de Goddeloze Singel naar 

Kûkherne aan. 

 
 

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

samenwerkende recreatiebedrijven en –organisaties een communicatietraject in werking 
gezet. Als ‘drager’ van de campagne is de aantrekkelijke uitvouwbare inspiratiekaart 
‘Onthaasten’ geproduceerd. De inhoud is in grote lijnen bepaald door het toeristische 
bedrijfsleven. De inhoud en redactie zijn van SRT. De inbreng van Wetterwâlden bestond uit 
meedenken en het praktische uitzetten en checken van de wandel- en fietsroutes. Het is nog 
niet bekend op wanneer de Inspiratiekaart Bûtenfjild Wetterwâlden een bijgewerkte editie 
krijgt.  
 



 
- De bijbehorende IZI-app met een vaar-, een wandel- en fietsroute is tegelijkertijd 

gereedgekomen. Deze app toont in de praktijk nog enkele ‘blinde vlekken’. Deze kunnen voor 
het seizoen 2018 alsnog eenvoudig op de app worden ingesproken. 

 
- De Stichting RMT heeft verschillende malen met vertegenwoordigers van toeristische media 

een bezoek aan het gebied en aan enkele hier gevestigde recreatiebedrijven gebracht. 
-  De expositie Kunst in de Wetterwâlden is voor De Schierstins een van de drukst bezochte 

exposities van het jaar geweest. De hieraan gekoppelde wandeltocht is door slechte 
weersomstandigheden letterlijk in het water gevallen.    

- Twee studenten van Friese Poort hebben in opdracht van Wetterwâlden opnames gemaakt 
voor een filmpje van wat in hun ogen de mooiste plekken van Wetterwâlden Bûtenfjild zijn. 
Het filmpje, met unieke drone-opnames, heeft een plek gekregen op de site. Er is een Friese 
en Nederlandse versie. 
 

Paardenroutes 
- Er is nog geen ‘trekker’ gevonden voor het ontwikkelen van ruiterpaden. 
- In Feanwâlden is tijdens de lezing ‘Feanwâlden en de tram’ een interesse-peiling geweest 

naar de bouw van een recreatieve replica (op luchtbanden, dus zonder rails) van de eerste 
paardentram tussen station Feanwâlden, De Falom, De Broek en Damwâld naar Dokkum. Zo 
kan voor schoolreisjes, seniorentrips een historische verbinding tot leven worden gebracht die 
ook De Sûkerei, Sanjesfertier, Schierstins en andere initiatieven kan verbinden. De 



initiatiefnemers zijn op zoek naar geïnteresseerden die willen meehelpen bij het ontwerp, de 
bouw, de financiering, de inzet van paarden en het beheer van dit initiatief.  

 
Elektrysk Farren 

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

 
 
Kenniswerkplaats en studentenopdrachten 

- Aannemersbedrijf Dijkstra Draisma wil voor eigen rekening de bouw realiseren van een 
innovatieve verblijfplek in het Bûtenfjild. Het ontwerp is afkomstig uit een studentenchallenge 
die  Wetterwâlden en de Friese Poort hebben georganiseerd. De mogelijkheden worden 
onderzocht bij het onderzoeksgebouw op het Brûsplak Oer de Wiel bij Romke Kinderman.  

- Wetterwâlden heeft een studie-opdracht 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.  

-  
En tot besluit: een origineel biertje uit de streek 

- Ten oosten van Swartebroek zijn door Bertter Wetter proefvelden aangelegd voor onderzoek 
naar de teelt van lisdodden in gebieden waar de waterstand wordt verhoogd. Van lisdodden 
kunnen bijvoorbeeld bier, isolatiemateriaal en bouwplaten worden gemaakt.  

 


