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Gemeenten, provincie en overheden
- Er is opnieuw overleg gevoerd met de provincie over de afrondingsprojecten van de 

Gebiedscommissie. Het geplande speel-zitelement van balstienen, dat dient als een 
soort van zichtbare afronding, komt niet op Tusken Brêgen, maar in omgeving 
Klyndobbe/Krúswetters.

- Landschapsarchitect Erik Overdiep heeft voor ontwikkelen van een landschapsvisie 
voor het terrein Tusken Brêgen, tweemaal een ‘schetsschuit’ georganiseerd, met 
omwonenden, omliggende bedrijven, Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Wetterskip, 
provincie, Dantumadiel en Wetterwâlden. Hij houdt rekening met de belangen van 
deze partijen. Het monumentale gemaalgebouwtje, de resten van het oude sluisje en 
de nabijheid van ‘Jappie Omleiding’, vormen een belangrijk uitgangspunt. Het ter 
plekke liggende ‘eilandje’ blijkt historisch een belangrijke rol te spelen. Unieke plek 
om hier aanlegplaatsen te maken en tuimte te maken voor een skûltsje.

- Wethouder Peterson van Dantumadiel is na zijn ziekte weer terug. 
- De gemeente werkt de voorgestelde ‘Passantenstructuur Bûtenfjildroute’ die 

Wetterwâlden zomer 2016 opstelde momenteel uit in een document, met 
kostenraming en een verbindend verhaal. Het omvat bijvoorbeeld ook aansluiting van
Mûnein en automatisering van sluis De Westereen / Swemmer. Dit document is 
bedoeld om te kijken waar bij provincie of elders subsidiemogelijkheden liggen voor 
vervolmaking van de Bûtenfjildroute.

- Wetterwâlden heeft richting provincie een officiële reactie geleverd op de voor te 
bereiden Omgevingsvisie. De reactie is naar de Dorpsbelangen gestuurd en vormt de
basis voor de manier waarop Wetterwâlden de komende jaren verder wil met het 
gebied. 

- De colleges van 6 Anno-gemeenten hebben dit document ook formeel toegestuurd 
gekregen, evenals instanties als Doarpswurk en Anno, met het verzoek om het te 
agenderen in de gemeente of in streekverband.

Bûtenfjildroute
- Werkzaamheden zijn gestart na de zomervakantie. 
- Ryptsjerk krijgt haventje voor ‘eigen boten’ van aanwonenden en enkele 

passantenplaatsen in omgeving van de ijsbaan. 
- De brugduikerpassage van de Bûtenfjildroute in de Ottemawei is gerealiseerd. De 

Ottemawei is weer open voor verkeer. De sluizen bij Ryptsjerk en Koekoekspaad zijn 
in aanbouw. Het baggeren is  begonnen.

- In Feanwâlden is een groepje inwoners opgestaan die namens vijf organisaties de 
mogelijkheid onderzoeken om de bouw van het nieuwe Dorpshuis te koppelen aan 
een groter haventje in het centrum. Wetterwâlden draait daarin mee. 

- De officiële opening van de route vindt plaats in mei en juni 2017.
- Wetterwâlden en de gemeenten stellen een communicatiekalender op, waarin alle 

belangrijke momenten, de doelgroepen en de boodschappen staan beschreven.
- Architect Nynke Rixt Jukema heeft de eerste schetsen aangeleverd voor de bouw 

van een eerste skûltsje langs de nieuwe Bûtenfjildroute. De vorm van dit skûltsje 
refereert aan de boot-op-het-land van “Harm en Okje” en krijgt een plek op het 
‘eiland’ in het gebied Tusken Brêgen (zie paragraaf hiervoor) 



Toeristische marketing, publiciteit, promotie en bedrijfsleven
- Wetterwâlden volgt het advies van Stichting Recreatie en Toerisme om aan te sluiten 

bij de apps die ook in Noardlike Fryske Wâlden en Noordoost Friesland gebruikt gaan
worden. De aanbieder wordt, na een vergelijking met andere producten, IZI-travel. De
eerste app, met een vaar-, een fiets- en een wandelroute is in 2017 beschikbaar vóór 
de opening van de route. Er kunnen vrij vlot ook apps voor alle andere gebieden in 
heel Wetterwâlden worden gemaakt.

- Het rapport en marketingplan is verschenen in juni. Het is door gemeenten en 
Wetterwâlden gepresenteerd aan een twintigtal recreatieondernemers na een 
vaartochtje met een hybride rondvaartboot.

- Na de zomer is een werkgroep van ondernemers met het opzetten van promotie-
activiteiten gestart. De nadruk van de promotie ligt op inbreng van ondernemers. Zij  
vertalen momenteel vijf streekverhalen van Douwe Kootstra, als dragers voor de 
onderstaande promotie middelen. 

- Vóór de opening van de route in mei / juni 2017 zijn de volgende middelen klaar:
o IZI-travel app, zie boven 
o Inspiratiekaart van route en wijde omgeving, met bezienswaardigheden, 

recreatieplekken, routes en recreatiebedrijven
o Een beeldbank met foto’s waarvan overheden en bedrijven kosteloos gebruik 

van mogen maken.
- Het gebied van Wetterwâlden Bûtenfjild (en omgeving) wordt vermoedelijk 

aangewezen als het vijfde ‘merk’ van de Fryslân-promotie. Dat is een hele eer. Maar 
de geleerden zijn het er nog niet over eens welke naam dan in de marketing en 
promotie voor ons gebied moet worden gebruikt: Wordt het Bûtenfjild, Bûtefjild, 
Wetterwâlden? Of komt de recreant liever voor iets met staten en stinzen, Tusken 
Waad en Wâld misschien, of sluiten we ons straks aan bij een algemenere naam 
voor ons gebied? We houden je op de hoogte. Voorlopig putten wij zelf binnen het 
gebied, voor onze eigen inzet, inspiratie uit de flink ingeburgerde naam 
Wetterwâlden.   

Paardenroutes
- Een groep van 3  studenten van Nordwincollege heeft vooronderzoek gedaan naar 

de relatie tussen tamme en wilde paarden. 
- Een groep van 3 andere studenten van Nordwin heeft het  onderzoek naar de 

knelpunten en het ideale tracé van een paardenroute tussen De Westereen en 
Trynwâlden niet kunnen afronden om ernstige privé-redenen. De opdracht kan 
misschien door een volgende groep worden opgepakt.

- Er is nog geen ‘trekker’ gevonden voor het ontwikkelen van ruiterpaden.

Wâldfeart en De Moark / Dokkumer Ie
- Rinsumageast heeft Wetterwâlden overleg gehad met Dantumadiel over de 

wenselijkheid en de ambities om de Wâldfeart vanaf Dokkum aan te sluiten op 
Rinsumageast, Eeltsjemar en Aldtsjerk. Dit biedt ook mogelijkheden voor Ikkerwâld. 

- Wetterwâlden is met vijf gemeenten in overleg om in januari of februari 2017 hierover 
een studiedag te organiseren in de Beyer in Rinsumageast. Daar schuiven zowel 
ambtenaren als wethouders en provincie aan. Mûnein, Aldtsjerk, Burdaard en 
uiteraard Rinsumageast worden gevraagd op die dag hun behoeften en ideeën te 
presenteren. 

Elektrysk Farren
- Dantumadiel, Tytsjerksteradiel  willen antwoord op de vraag of en hoe we Elektrisch 

varen kunnen introduceren (en handhaven) voor een groter traject van de 
Bûtenfjildroute. 



- Het bureau Schmeink uit Oudehaske heeft interviews gehouden met aanliggende 
Dorpsbelangen, ondernemers en inwoners. Ze werkt nu aan een basisnota aan de 
hand waarvan het onderwerp in al zijn facetten bespreekbaar wordt gemaakt. Zodat 
er voor de opening van de route duidelijkheid is.

Kenniswerkplaats en studentenopdrachten
- Drie studenten van NHL hogeschool hebben een onderzoek opgeleverd naar de 

extra kansen die een haventje in Feanwâlden biedt als het in samenhang wordt 
gezien met een te bouwen multifunctioneel centrum en het winkelgebied  aan de 
Koemarkt.

- Twee studenten van Friese Poort hebben deze zomer in opdracht van Wetterwâlden 
opnames gemaakt voor 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. Nog niet alle opnames zijn gereed.

- Onderzoeken naar paarden en –routes zijn eerder in dit document beschreven.

Groene Loper
- De Groene Loper. Onder deze titel zijn Doarpsbelangen van Mûnein, Ryptsjerk, 

Hurdegaryp en Feanwâlden met Fryske Milieufederatie en Fryske Gea in gesprek 
over verbeteren, verduidelijken en bedenken van wandelroutes vanuit de dorpen naar
de natuurgebieden Bouwepet, Ottema Wiersma en Sippenfennen. De groep is 
tweemaal bij elkaar geweest en komt in december met aanzetten of voorstellen. Ook 
betrokken burgers/grondeigenaren, zoals de landbouwers Wijmenga en Sinnige 
praten mee. 

Andere wandelpaden
- Vanuit Hurdegaryp wordt momenteel meegedacht over een wandelverbinding met 

recreatienatuurgebied Om’e Dobben ten zuiden van de Simmerdyk, richting Burgum. 
Het is een nieuw wandelgebied. Het is gerealiseerd met medewerking van Centrale 
As.

- Wetterwâlden is in overleg met Tytsjerksteradiel en Centrale As over de haalbaarheid
van een mogelijke aansluiting van Om’ e Dobben richting Feanwâldsterwâl via de 
historische Keizersreed.

- 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. 

Better Wetter
- Op het terrein van Romke Kinderman, het Brûsplak, is een gebouwtje geplaatst (zie 

blog op wetterwalden.com) waarin studenten in het vervolg hun water-projecten 
kunnen uitvoeren, begeleiden en inspecteren.

- Het gebouw is op 11 november geopend, met presentaties van Eddy Wijmenga 
(Ecologisch bureau), Wetterwâlden en Kenniswerkplaats. 

- De eerste resultaten kunnen er worden bewonderd, variërend van isolerende platen 
en design-plaatmateriaal, waarmee meubelmaker Alle Pilat in De Falom inmiddels 
experimenteert. Maar er is ook al lisdodde-bier geproduceerd als regio-product.

- Altenburg en Wijminga, Kenniswerkplaats en Wetterwâlden zitten binnenkort om de 
tafel om ideeën uit te werken voor compacte innnovatieve studentenhuisvestings-
units ter plekke die in de vakantieperiodes kunnen worden gebruikt voor 
recreatieverblijf. In een vervolgstadium kan dit kleinschalige en liefst betaalbare 
concept worden aangeboden aan kampeerbedrijven, jachthavens en landbouwers. 



Diversen
- Wetterwâlden heeft overleg gehad met het bestuur van de Schierstins over 

versterken van samenwerking en elkaar’s activiteiten.
- Sybren en Oege hebben in Hemrik een workshop bijgewoond van de app van IZI-

travel en er alvast de eerste vingeroefeningen mee gedaan. Dit biedt perspectieven 
voor alle dorpen in Wetterwâlden. 

- Op 24 juni hebben plusminus 25 leden van PvdA-besturen in Noordoost Fryslân 
onder leiding van Wetterwâlden een rondvaart gemaakt. Bij die gelegenheid is aan 
Wetterwâlden een cheque van € 100,- aangeboden. 

- Wetterwâlden is namens de gemeente Dantumadiel als eregast uitgenodigd bij het 
besloten afscheid van Commissaris der Koning John Jorritsma en heeft daar 
dankbaar gebruik van gemaakt.  

- Op 2 september hebben 80 studenten van Friese Poort het idee van een ‘skûltsje’ 
uitgewerkt in 15 inspirerende maquettes en 3d- modellen. Ze werken de komende 
tien weken verder aan dit project en presenteren de resultaten op 28 november.

- Bijeenkomst ‘Duurzaam door Fryslân’ op provinciehuis bijgewoond over 
subsidiemogelijkheden.

- Op de Wetterwâlden-site is de blog sinds 1 november weer nieuw leven ingeblazen. 
Er verschijnen weer regelmatig nieuwtjes en achtergronden. De berichten worden 
ook via Twitter onder de aandacht gebracht.  


