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Gemeenten, provincie en overheden  

Waterrecreatievisie Noordoost Friesland 

De zes noordoostelijke gemeenten hebben gezamenlijk een Visie Waterrecreatie Noordoost-Fryslân 
opgesteld. Ze willen hiermee een ‘gat’ opvullen in het provinciale waterrecreatiebeleid en zich binnen de 

provincie beter profileren. Onder andere met de bedoeling om in beeld te komen voor subsidies van rijk, 
provincie, Waddenfonds en Europa. De visie omvat meerdere initiatieven in het gebied en beschrijft 

welke infrastructuur de komende decennia nodig is om ook Wetterwâlden Bûtenfjild recreatief beter op 
de kaart te krijgen. 

 



Wetterwâlden is een van de sub regio’s die specifiek worden genoemd voor verbetering en 

doorontwikkeling. Dat geldt ook voor Kollum Watersportdorp en voor de opvaartenstructuur in de 
Dongeradelen en Ferwerderadiel. Als deze watervisie onderdeel wordt van het provinciaal beleid, geeft 

dit Wetterwâlden Bûtenfjild betere aansluitingen op ons omringende gebieden en andere delen van 
Friesland, zoals Burgumermar, Alde Feanen en Elfstedenroute. De kaart hierboven laat vooral de 

waterwegen zien, maar de nieuwe visie omvat ook fiets- en wandelpaden, en vooral de combinatie van 
water en land. De visie is op de Steatemerk van 6 februari in het provinciehuis gepresenteerd aan 

statenleden, ambtenaren en de pers. Voor die staten’markt’ hadden Wetterwâlden, Kollum 
Watersportdorp en Skip yn’e feart (Dongeradelen) de handen ineengeslagen. Zij presenteerden zich als 

‘Rekreaasjenetwurk Fryslân Boppe”, met een eigen logo.  

 

Bij de presentatie op de Steatemerk in het provinciehuis kwamen de rolbanners met “Tûk Ferbine” van Wetterwâlden goed van pas. 

Diezelfde avond presenteerde het nieuwe Fryslân Boppe in de Commissie Recreatie het volgende: 1. 

Onze Noordoost-friese  dorpsbelangen ‘dragen’ de waterrecreatievisie van onderop 2. Wij zoeken 



aansluiting en verbinding bij de andere waterregio’s. 3. Wij willen nadrukkeljk onderdeel zijn van de 

Waterrecreatievisie van de provincie. 4. Wij verwachten medewerking van de provincie in de vorm van 
facilitering, ook ambtelijk, en nader onderzoek naar knelpunten en haalbaarheid. Gedeputeerde Klaas 

Kielstra zegde toe dat hij met Fryslân Boppe nader in gesprek gaat over deze vragen.  

Wetterwâlden in de Watervisie Noordoost Fryslân 

Wetterwalden is, naast Holwerd aan zee en Aldtsjerk/Trynwalden, gekozen als bijzondere bestemming 
om duurzaam te ontsluiten. Voor de korte termijn geldt een inventarisatiefase van mogelijkheden om via 

water van Falomsterfeart naar Eeltsjemar, Aldtsjerk en Rinsumageast en Dokkumer Ie te kunnen varen. 
Langs het water moeten meer fiets- of wandelpaden worden aangelegd van Grote Wielen en Mûnein 

naar De Westereen. Langs de Butenfjildroute worden 5 TOP’s Toeristische Opstap Punten geopperd. 
Trynwalden en Wetterwâlden worden aangehaakt  via verbeteren haven Aldtsjerk. Er wordt in deze visie 

ook  voor heel noordoost-fiesland een vaarkaart voorgesteld. Die neemt ook Wetterwâlden mee met 
dieptes, brughoogtes, vaarklasse en zo voort. De visie wordt dit voorjaar aan de gemeenteraden 

voorgelegd. 

Toenadering tot de Waddenkust 

Oege Hiddema (l) en Jan Prins (dorpsbelang Wierum) presenteerden Fryslân Boppe en de 
waterrecreatievisie op  6 maart ook op een drukbezochte bijeenkomst over het Friese Programma 

Waddenkust in Marrum. Daar hield Martin Cnossen, directeur van Merk Fryslân de relatie zien met 
overige promotie van Fryslan.  



Bûtenfj i ldroute 

Projectleider 
Laura Been, van Bureau Schmidt, is sinds enkele weken projectleider voor verbeterings- en 
inrichtingsprojecten langs de Bûtenfjildroute, zoals de inrichting van het Land van Harm & Okje. 
 

Het land van Harm & Okje 
Op 6 april wordt de officiële aftrap gegeven voor activiteiten op het Land van Harm & Okje, waar de 

recreatieve infrastructuur wordt verbeterd, voorzieningen aangebracht. De vervallen sluis wordt weer 
gefatsoeneerd, er wordt het eerste skûltsje gebouwd, en er komen informatiepanelen in het 

monumentale elektrische gemaaltje. 

Dorpshaventje Feanwâlden 

Planologisch bureau Erik Overdiep is in januari gestart met een onderzoek naar inpassing van een 
dorpshaventje bij het nieuw op te richten Doarpshûs MynSkip in het centrum van Feanwâlden. Het 

haventje markeert het historische eindpunt van de door te trekken Feanwâldsterfeart naar het centrum.

 

Artist-impressie van architecten Dorenbos Gytsjerk 

Skûlplak op erf Mariahoeve 

Het leerlingenproject Skûlplak van Kenniswerkplaats en ROC Friese Poort vordert . Het is de bedoeling 
om aan het water van Oer de Wiel, op het terrein van Landgoed Mariahoeve een skûlplak te bouwen. 

Zoals bekend neemt Bouwbedrijf Dijkstra Draisma uit Dokkum/Bolsward de bouw voor zijn rekening. Het 
eindresultaat nodigt uit om, naast het kantoortje van Better Wetter, even uit de boot te stappen, de 

benen te strekken of te schuilen voor een naderende regenbui.  

Mariahoeve omvat de boerderij met onder water gelopen landerijen van Romke Kinderman, die 

recentelijk zijn bezittingen heeft overgedragen aan de Stichting Landgoed Mariahoeve. Dit skûlplak 
maakt, gezien de afwijkende vormgeving geen onderdeel uit van de skûltsje-familie, die langs de 

Bûtenfjildroute wordt ontworpen door architect Nynke Rixt Jukema. De bouw start dit voorjaar met 
inschakeling van leerlingen van ROC Friese Poort. Omdat het gebouw iets verder op de wal staat, denkt 

Mariahoeve nog na over een loopverbinding naar het water van Oer de Wiel en Swartebroek.



  

Aldtsjerk / Rinsumageast en de Moark 
Aldtsjerk heeft een groeiende interesse voor het heropenen van de Moark tussen Aldtsjerk en 
Rinsumageast voor de recreatievaart. Wetterwâlden heeft op 12 maart in een bestuursvergadering van 
dorspbelangen in Aldtsjerk toegelicht wat op dit moment de knelpunten, maar vooral ook de kansen zijn. 
De waterrecreatievisie van Noordoost-Fryslân (lees hierboven) opent een nieuw perspectief waarvan de 
driehoek Aldtsjerk-Burdaard-Rinsumageast op termijn kan profiteren. Aldtsjerk brengt haar wensen in 
kaart en wil daarna graag met de twee andere dorpen in overleg hoe men kan aansluiten op Eeltsjemar 
en de Wâldfeart naar Dokkum. De nieuwe waterrecreatievisie gaat hierin een rol spelen. Op 4 februari 
heeft Wetterwâlden hierover in breder dorpskader ook met Dorpsbelangen Rinsumageast gesproken.  
 

Wandel- en fietspaden 
 

Fietstunnel onder spoor Hurdegaryp-De Westereen 

 
foto provinsje Fryslân 

Bij Kûkherne heeft bouwbedrijf Heymans in februari de nieuwe fietstunnel ‘ingeschoven’ onder de 
spoorlijn van Leeuwarden naar Groningen. Deze tunnel gaat in juli 2019 open voor fietsers. Dan is het 



mogelijk om van de Goddeloze Singel ongehinderd en veilig door te fietsen naar 
Kûkherne/Twijzelerheide, of via de nieuwe fietsviaducten over de Centrale As naar Noardburgum. De 
bewaakte spoorovergang die tot dusverre moest worden overgestoken, komt hiermee te vervallen. 
 

Wandelen van Ottema Wiersma naar Om’ e Dobben 
Wetterwâlden is nog steeds bezig met gesprekken over een nieuwe wandelroute , die vanaf het 
Bûtenfjild en Feanwaldsterwal via de Foksegatten leidt naar de historische Keizersdyk tussen Quatrebras 
en Hurdegaryp. Met de grondeigenaren van het land tussen de Keizersdyk en de Simmerwei verlopen de 
gesprekken positief.  

 
Links de in onbruik geraakte Keizersdyk, rechts een aftakking van de Burgumerfeansterfeart. Foto’s Orege Hiddema 

 
De nieuwe wandelverbinding vereist ook een eenvoudige voetgangersbrug over de 
Burgumerfeansterfeart. Er lopen ook gesprekken met de gemeente over de nieuwe noordzuid-
wandelroute, die langere afstandswandelingen mogelijk maakt. 
 

 


