
Logboek 
Oktober 2015 tot en met februari 2016

Gemeenten, provincie en overheden
- 19 november: hernieuwde kennismaking met gedeputeerde Sietske Poepjes. Stand

van zaken besproken en verbindingen gelegd met beleidsafdelingen op 
provinciehuis. 

- 10 november: Manifestatie Mei Inoar: stand van zaken Anno-projecten in De 
Westereen. Ondersteunende groepen en instellingen presenteerden zich. 

- Marrekrite: Kennisgemaakt met de directeur. Samen met gemeenten besloten dat 
Wetterwâlden en Marrekrite een terreinstudie doen naar plekken langs Bûtenfjildroute
waar aanlegsteigers en andere voorzieningen zoals skûltsjes, paardenpalen, 
barbecue-plaatsen en prullenmanden kunnen komen. De terreinstudie start op 30 
maart.

- Dantumadiel wil een landschapsarchitect inhuren om een globale recreatievisie te 
ontwikkelen op het terrein Tuskenbrêgen, halverwege de Bûtenfjildroute. Dat is de 
plek waar Wetterwâlden het eerste skultsje wil bouwen.

Bûtenfjildroute
- De concept-opzet voor een passantenstructuur ligt op ambtelijk niveau bij de 

gemeenten. Marrekrite wordt er bij berokken voor terreinstudie. Daarna wordt 
besproken met Fryske Gea plus Staatsbosbeheer. 

- Architect Nynke Rixt Jukema stapt met Friese Poort en Wetterwâlden in een 
pilotproject voor de bouw van het eerste skûltsje op het terrein Tuskenbrêgen. Voor 
dit leerwerkproject heeft Wetterwalden inmiddels een bedrag van € 20.000,- 
beschikbaar / deels toegezegd. Als de pilot slaagt, wordt besloten of er een netwerk 
van skûltsjes komt. Dit hoeft zich niet te beperken tot de Bûtenfjildroute, maar ze 
kunnen in de toekomst ook in de andere delen van Wetterwâlden worden gebouwd. 

Ryptsjerk
- Presentatie gegeven en contacten met de aannemer gelegd op 

informatiebijeenkomst over Bûtenfjildroute in Ryptsjerk. 
- De gemeente Tytsjerksteradiel heeft overeenstemming met Ryptsjerk bereikt over de 

aanleg van een nieuwe haven in de omgeving van de ijsbaan.

Mûnein
- De brugduiker onder de Ottemaweg bij Swartebroek zit een aansluiting met 

elektrosloepen naar de Bûtenfjildroute in de weg. Dit punt heeft de aandacht van de 
gemeente Dantumadiel. 

- Wetterwâlden bepleit bij Dantumadiel het bestuderen van de kosten om deze brug  
de komende jaren alsnog in een investeringsplanning op te nemen.   

Better Wetter
- 28 januari was de ondertekening van intentieverklaring Better Wetter door 

gemeenten, provincie, Wetterskip en het onderwijs (Kenniswerkplaats). 
- Dit voorjaar starten de eerste water-experimenten met veenmos en lisdoddes 

(voor de productie van isolerend bouwmateriaal).



- Bij het Brûsplak wordt aan de rand van het water met Europees geld een compleet 
uitgeruste studie-accommodatie gebouwd. 

Toeristische marketing, publiciteit, promotie en bedrijfsleven
- 28 oktober zijn gemeenten en Wetterwâlden met een bus met ondernemers langs 

de gehele potentiële Bûtenfjildroute gereden. Het was een eye opener voor velen. Ze 
hebben met elkaar kennisgemaakt en inspirerende gesprekken gevoerd.

- Marketing- en communicatiebureau Elizabeth Pilat heeft inmiddels enkele tientallen 
gesprekken met recreatie-ondernemers gevoerd over de behoefte aan voorzieningen,
de promotie en hun eigen plannen. Het rapport en marketingplan verschijnt dit 
voorjaar. Na de zomer starten promotie-activiteiten waarbij de nadruk ligt op inbreng 
van ondernemers.

- De manier waarop Wetterwâlden de zaken van onderaf aanpakt, heeft veel 
publiciteit getrokken in de regionale en provinciale media.

Paardenroutes
- De tien studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben hun studie naar  

paardensportbehoeften in het gebied vrijwel rond. Ze hebben 70 
enquêteformulieren teruggekregen en vijf interviews gehouden. Daaruit blijkt dat het 
de moeite waard is als Wetterwâlden zijn schouders onder dit project wil zetten. De 
geïnterviewde ondernemers willen meedenken. 

- De persoon die Aldtsjerk op het oog had om verder te gaan met de paardenroutes 
heeft afgehaakt.

Driehoek Rinsumageast, Aldtsjerk en  Burdaard
- Rinsumageast is met vijf studenten een onderzoek gestart waarin de al jaren 

bestaande plannen, die vooral een technisch karakter hadden, aan te vullen 
cultuurhistorische landschapsvisie te voorzien. In deze visie worden Wâldfeart / 
Ikkerwâldsterfeart, Dokkummer Ie/ Burdaard, Aldtsjerk en Eeltsjemar betrokken.

- Aldtsjerk heeft een ‘trekker’ gevonden die wil meewerken aan een gezamenlijke 
ontwikkeling van plannen om via de Moark en Dokkumer Ie het Eeltsjemar te 
ontsluiten. 

- Wetterwâlden juicht deze ontwikkeling toe en neemt in haar visie op dat zij vanaf de 
Bûtenfjildorute en Swarte Broek via de uit te graven / baggeren Readtsjerksterfeart 
wil aansluiten op Eelltsjemar, Aldtsjerk en Rinsumageast. 

- Wetterwâlden neemt contact op met Burdaard, zodat op een bijeenkomst dit 
voorjaar de drie dorpen hun plannen en ideeën aan elkaar kunnen overleggen en 
samen met Wetterwâlden verder kunnen optrekken. 

FLUUSTRboat
- De Friese Poort studenten hebben hun concept voor de FLUUSTRboat van 

Wetterwâlden verder uitgewerkt en in 3D op de computer gezet. Er wordt een 3d- 
model van geprint. Daarmee gaat Wetterwâlden langs ondernemers om de interesse 
te peilen voor doorontwikkeling.  

- Boot Holland. Op deze tentoonstelling is de Butenfjjildroute 2017 en de Fluustrboat 
gepresenteerd op een stand samen met SEFF en Friese Poort. Er is een flyer 
gepresenteerd die de route  voor volgend jaar aankondigt.

Elektrysk Farren
- Er zijn formele contacten gelegd met de Stichting Elektrysk Farren SEFF. We gaan 

gezamenlijk optrekken in de verbreiding van duurzaam varen. Dantumadiel en 
Tytsjerksteradiel doen er ook aan mee. 



- Er komt in maart een gesprek met provincie en de gemeenten over de vraag of en 
hoe we Elektrisch varen kunnen introduceren voor een groter traject van de 
Bûtenfjildroute. 

- Jachthaven Eibertsnest in Kûkherne heeft zijn eerste elektrische sloep aangeschaft,
een Maril.

- Wetterwâlden heeft contacten gelegd met Watersportdorp Kollum en Svenskip 
Kollum over inzet van hun elektrische vaartuigen op de route naar de Grote Wielen. 
Er is ook gesproken over een nieuwe electric only route in het verlengde van de 
Bûtenfjildroute, maar dan tussen Kollum en Munnekezijl/Lauwersmeer. 

- Er is een gesprek geweest met Tim Gorter, lector van NHL, die op verzoek kan 
adviseren over technische aspecten van elektrisch varen.

De organisatie van Wetterwâlden
- Er is het laatste halfjaar een duidelijke trend zichtbaar waarbij dorpen zich binnen 

Wetterwâlden zelf sterk maken om plannen en ideeën te ontwikkelen en door te 
spreken. Die trend zien we het duidelijkst in situaties als haven Ryptsjerk, haven 
Munein, Rinsumageast en Aldtsjerk, maar ook De Falom en Feanwâlden beraden 
zich op nieuwe kansen en ontwikkelingen. 

- Dit betekent voor Wetterwâlden een nieuwe manier van werken, waarbij de 
autonomie van de dorpen ervoor zorgt dat Wetterwâlden zich meer op de 
hoofdlijnen, advisering, externe contacten en beleidsmatige ondersteuning van 
de dorpen kan richten. 

- De dorpenvergaderingen kunnen steeds meer een invulling krijgen waarbij de dorpen
elkaar iets vertellen in plaats van dat Wetterwâlden blijft ‘voorlezen uit eigen en 
gezamenlijk werk’.

- Om deze reden, het is gewoonweg allemaal beter te behappen, maar ook de tijdwinst
door pensionering van Oege, heeft Wetterwâlden doen besluiten om voorlopig nog 
even niet te voorzien in een vacature naast het oorspronkelijke driemanschap. 

Kenniswerkplaats en studentenopdrachten
- Met een Friese Poortstudent wordt in maart gesproken over een videofilm met 

drone-opnames. Deze dient voor het bewust maken van inwoners en ondernemers 
in het Bûtenfjild van de bijzondere kwaliteiten en kenmerken van het gebied, waarop 
dorpen kunnen inhaken. Deze kan bijvoorbeeld door de Dorpsbelangen worden 
gepresenteerd aan inwoners. 

- Vijf studenten van Stenden Hogeschool hebben een studie afgerond naar de 
mogelijkheden om de regio beter bij het Brûsplak en Better Wetter te betrekken.  

- De studie naar natuurwaarden van het gebied Tuskenlytsen bij Broeksterwâld / 
Ikkerwâld is nagenoeg gereed en wordt in maart gepresenteerd. Er is gekeken naar 
de mogelijkheden en knelpunten om zonder de natuur geweld aan te doen een 
vaarroute aan te leggen van De Falom naar het Eeltsjemar.

- De Falom beraadt zich, na een gesprek met Wetterwâlden, of zij een  
studentenproject willen inzetten om te onderzoeken wat de nieuwe mogelijkheden 
zijn voor het gebied tussen het haventje, het dorp en de sluis bij de Swemmer. 

Kulturele Haadstêd 2018
- Wetterwâlden heeft contact met Jacco de Boer, coördinator van KH 2018. 
- Als de dorpen in het Bûtenfjild iets gezamenlijks willen, kan hij ervoor zorgen dat het 

een prominente plek in de jaaragenda van KH krijgt. 
- Als het een sterke, opvallende regio-productie wordt, kan hij ook bemiddelen voor 

een bijdrage in de kosten. 

Agenda voorjaar
- presentatie 18 maart in ledenvergadering De Falom



- presentatie 23 maart in ledenvergadering Damwâld / Ikkerwâld
- 26 april informeren van FNP over stand van zaken op bijeenkomst Better Wetter


