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Gemeenten, provincie en overheden
- Dantumadiel heeft de voorgestelde ‘Passantenstructuur Bûtenfjildroute’  van 

Wetterwâlden uitgewerkt in een document en daarbij de extra kosten in beeld 
gebracht die nodig zijn om de Bûtenfjildroute ‘tot leven’ te brengen met 
aanlegplaatsen en bewegwijzering en dergelijke. Dit document is besproken met 
subsidiekenners van provincie en ANNO. Eerste week maart is er een 
vervolggesprek.

Belangrijke posten in dit document zijn de automatisering van de sluis bij De Westereen en 
een bredere brugduiker in Ottemawei naar Mûnein.

- Dit voorjaar organiseert Wetterwâlden een ‘oploopsessie’ met wethouders van 6 
ANNO-gemeenten, ambtenaren en vertegenwoordigers van projecten als Holwerd 
aan Zee, Súd-Ie en Kollum Watersportdorp. 

Dit moet de opmaat zijn naar de inpassing van Wetterwâlden in een economisch-toeristische
visie, waardoor de noordelijke aansluiting van Wetterwâlden, met Aldtsjerk, Mûnein, 
Rinsumageast beter in beeld komt. En ook de verbinding met de omgeving vanuit Ryptsjerk 
en De Westereen. 
Als er eenmaal zo’n visie is, wordt het veel makkelijker en logischer om projecten als De 
Moark, Eeltsjemar en Wâldfeart onder de aandacht te brengen en uitvoerbaar te krijgen.
Op die studiedag (datum volgt) wordt iedere vereniging van dorpsbelang gevraagd een 
vertegenwoordiger af te vaardigen om de kracht en het ‘onderop naar boven’ van 
Wetterwâlden te laten zien. En natuurlijk om actief mee te praten als dat nodig is.

- Op 30  januari zijn de raadsleden van Dantumadiel en gemeentebestuurders van 
Dantumadiel en Tytsjerksteradiel uitgebreid voorgelicht over de voortgang van de 
plannen en projecten in Wetterwâlden. Er is positief op gereageerd.  

Bûtenfjildroute
- Aanleg van sluis bij Koekoekspad is in volle gang, het baggeren rondom 

Sippenfennen is vrijwel gereed.
- De Feanwâldsterfeart wordt momenteel uitgebaggerd tot de dorpsgrens. De 

gemeente is op zoek naar middelen (o.a. Centrale As) om het deel naar het 
dorpscentrum te kunnen realiseren.

- Architect Dorenbos heeft een vlekkenplan gemaakt voor een dorpshuis in centrum 
Feanwâlden en daarbij ook een aanlegvoorziening ingetekend voor 5 sloepen, met 
afmetingen tot 8 meter lang.

- De officiële opening van de route vindt plaats op 14 juni 2017. Ryptsjerk sluit daar 
met zijn feestelijkheden op aan.

- Wetterwâlden en de gemeenten hebben een communicatiekalender opgesteld, 
waarin alle belangrijke momenten, de doelgroepen en de boodschappen staan 
beschreven.

- Architect Nynke Rixt Jukema heeft en verbeterde, maar ook wat duurder, ontwerp 
aangeleverd voor de bouw van een eerste skûltsje langs de nieuwe Bûtenfjildroute. 
Wetterwâlden en Dantumadiel zijn op zoek naar extra financiering. 

- Aansluiting van Broeksterwâld op Falomsterfeart blijft bij Wetterwâlden in de 
tekeningen staan. 



Toeristische marketing, publiciteit, promotie en bedrijfsleven
- De app met een eerste vaar-, een wandel- en fietsroute is flink in ontwikkeling en is 

op tijd klaar, ver voor de opening van de route.
- Eind februari heeft stichting RMT de Inspiratiekaart, op het grote A2-formaat (dat is 

een dubbel A3) in het eindstadium besproken met de Wetterwâlden-ondernemers. 
Op de achterkant staan teksten, foto’s en streekverhalen, maar er zijn ook 
verwijzingen naar bezienswaardigheden en recreatiebedrijven.

- Er is extra geld uitgetrokken om voor deze inspiratiekaart een professionele Falkplan-
kaart als ondergrond te nemen. 

- De beeldbank met professionele foto’s van Marcel van Kammen, die alle toeristische 
ondernemers en organisaties gratis mogen gebruiken voor hun promotie, is op 
voorstel van Wetterwâlden verder uitgebreid. 

Paardenroutes
- Het NHL-rapport “Wetterwâlden Bûtenfjild – Hippische recreatie is beschikbaar voor 

publicatie. Het staat inmiddels op de Wetterwâlden-site. 
Er is nog geen ‘trekker’ gevonden voor het ontwikkelen van men- en ruiterpaden, maar het is
de afgelopen week wel toegestuurd aan twee geïnteresseerden die mogelijk 
paardenliefhebbers kunnen vinden die er namens Wetterwâlden aan verder willen werken.
Aan de verenigingen van Dorpsbelangen nogmaals het verzoek om ook eens rond te kijken 
naar mensen die inbreng kunnen leveren in een werkgroep van paardenhliefhebbers.

Wâldfeart en De Moark / Dokkumer Ie
- De ideeën voor de ‘noardflank’ van Wetterwâlden, dus heropening van Moark en 

verbindingen naar Eeltsjemar, worden nadrukkelijk ingebracht op de studiedag (zie 
ook eerste paragraaf).

Rinsumageast en Wetterwâlden ontwikkelen voor dit doel een promo-filmpje met drone-
opnames, ter introductie van ons gebied. Daarin komen ook korte statements van inwoners 
en ondernemers uit het hele Wetterwâlden gebied voor.
Voor het filmpje heeft Rinsumageast, ondersteund door Wetterwâlden, subsidie 
aangevraagd bij Dantumadiel. 

 
Elektrysk Farren

- Het uitgebreide rapport van bureau Schmeink over de voor- en nadelen van 
elektrisch varen is klaar. Voor dit doel heeft Hanneke Schmeink ook verenigingen van
dorpsbelangen geïnterviewd. 

Het plan vormt de basis voor een discussie welke delen van Wetterwâlden electric only 
kunnen worden. De discussie zal ook gaan over de vraag of en op welke manieren in dat 
geval een premieregeling kan komen voor mensen die een elektro aandrijving kopen.
Mocht het die richting uit gaan (er moet eerst heel goed worden nagegaan hoe het ‘valt’ in 
het gebied), dan volgt eerst een overgangsperiode van vermoedelijk vijf jaren.
Er wordt niet gedacht in termen van verbieden, maar veel meer aan manieren om het voor 
aanwonenden aantrekkelijk en interessant te maken.
Om misverstand te voorkomen: over elektrisch varen op het traject tussen Klaas’ slûs bij 
Ryptsjerk en de sluis bij het Koekoekspaad bij Sippenfennen is geen discussie mogelijk, dat 
wordt in ieder geval electric only.     

Kenniswerkplaats en studentenopdrachten
- Binnenkort volgt een gesprek met de Kenniswerkplaats over nieuwe onderzoeken 

voor het komende jaar.
De dorpen kunnen hiervoor ook projecten aandragen. Rechtstreeks of via Wetterwâlden.

Groene Loper 



- De Groene Loper; Onder deze titel zijn de dorpsbelangen van Mûnein, Ryptsjerk, 
Hurdegaryp en Feanwâlden met de Fryske Milieufederatie en het Fryske Gea in 
gesprek over verbeteren, verduidelijken en bedenken van wandelroutes vanuit de 
dorpen naar de natuurgebieden Bouwepet, Ottema Wiersma en Sippenfennen. 

Uit de eerste gesprekken met eigenaren en grondbezitters ten noorden van Hurdegaryp 
lijken zij in eerste instantie niet enthousiast om over hun land nieuwe voetpaden te laten 
aanleggen.

Andere wandelpaden 
- Wetterwâlden is met Tytsjerksteradiel en Centrale As in gesprek over mogelijke 

aansluiting van het nieuwe recreatiegebied Om ‘e Dobben bij de pingo’s van boer 
Theun Pietersma bij Burgum.

Dit zou kunnen lopen via de Keizersdyk (tussen de Rijksstraatweg ten westen van 
Quatrebras) en de Simmerwei. Er worden gesprekken met grondeigenaren voorbereid door 
Centrale As. Wetterwâlden is daarbij betrokken, zeker omdat de Keizersdyk dan kan 
aansluiten op wandelpaden naar Hurdegaryp;  en langs Foksegatten naar Feanwâldsterwâl /
Bûtenfjild.

- In zuidelijke richting krijgt de Goddeloze singel een eigen spoortunneltje, dat de 
Singel weer verbindt met de Swette en de Westersingel naar Burgum. Het tunneltje 
komt iets ten westen van de spoortunnel voor autoverkeer te liggen.

- Vanaf dat punt is Centrale As nog met twee extra wandel/fietspaden bezig: 
o Een pad in oostelijke richting naar de Swemmer, dat aansluit op de Djipswâl in

De Westereen. Dit lukt alleen als grondeigenaren vrijwillig willen meewerken 
aan verkoop van benodigde stukjes grond.

o Een pad vanaf de spoortunnel, langs het spoor richting transferium 
Feanwâlden, waar bij het station in 2019 een recreatief verblijfsgebied wordt 
aangelegd (in kader van Kansen in Kernen)

- De aanleg van een wandelverbinding tussen de volkstuinen ten oosten van 
Feanwâlden en de Houtwiel, waaraan Centrale As en Staatsbosbeheer willen 
meewerken, stuit op weerstand bij de eigenaar van een stuk grond waarover een 
paadje van ongeveer honderd meter moet worden aangelegd. Samen met 
dorpsbelang Feanwâlden wordt naar een oplossing of alternatief gezocht.

Better Wetter
- Altenburg en Wijmenga, 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
- De Schierstins is bezig een expositie voor te bereiden van bekende regionale 

schilders die in het Bûtenfjild hebben geschilderd. Het idee is, afhankelijk van de 
inbreng, om er een fietsevenement aan te koppelen.

- Wetterwâlden schaft drie rolbanners aan om beter zichtbaar te zijn op presentaties, 
bij lezingen en op beurzen / exposities. 

- Wetterwâlden heeft voor € 50,- een overtollige beamer overgenomen van een school.


