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TOERISTISCHE ONTWIKKELING WETTERWÂLDEN – BÛTENFJILD

Wetterwâlden – Bûtenfjild is een parel: een prachtig, nog grotendeels onontdekt 
natuurgebied dat zich bij uitstek leent voor fietsen, wandelen en varen. Het gebied 
onderscheidt zich door een opvallend grote variatie aan landschappen, zoals boom- 
en waterrijke gebiedjes, maar ook veenweide- en landbouwgebieden.  

Toeristisch gezien is Wetterwâlden – Bûtenfjild nog een jonge regio, waar veel kansen 
liggen voor versterking van de gastvrijheidssector. Nu de Bûtenfjildroute is geopend, 
is het tijd om de route verder aan te kleden en het gebied beter op de kaart te zetten. 
 
Namens wethouder Rommy Kempenaar (Dantumadiel)
en wethouder Gelbrig Hoekstra (Tytsjerksteradiel): 
Veel leesplezier!

OPENING BÛTENFJILDROUTE

In juni 2017, met regen en harde wind, openden de gemeenten 
Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân officieel 
de Bûtenfjildroute: een vaarroute voor sloepen. Het weekend 
daarop organiseerden deze partijen samen met de omgeving 
(en met stralend mooi weer) het “Bûtenfjildwykein”. Een feestelijk 
moment! Samen stonden we stil bij alles wat gerealiseerd is: 
twee nieuwe sluizen, drie opgehoogde bruggen én een electric-
only gedeelte. En vergeet ook niet de inspiratiekaart. Een kaart 
vol met fiets- en wandelroutes en tips voor activiteiten, campings 
en horecagelegenheden, gemaakt door de omgeving. 

We gaan door!
Na de opening van de Bûtenfjildroute zaten we niet stil. De ge-
meenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel sloegen de handen 

ineen. Samen met de stichting Wetterwâlden maakten we een 
plan om het Wetterwâlden-Bûtenfjild gebied recreatief verder 
te ontwikkelen. We regelden de financiën en we startten een 
nieuw projectteam op. Dit projectteam bestaat uit Laura Been, 
Sifra Okkema, Grietje Kraak en Tineke Bergsma. Nu is het 
zover: de vervolgfase gaat van start. We gaan door! 

De sluizen werken nog niet goed
Al tijdens de opening van de Bûtenfjildroute bleek dat de 
twee sluizen moeilijk bedienbaar zijn. De bediening is erg 
zwaar en kost veel tijd. Dit is teleurstellend en de route heeft 
daardoor helaas te kampen met negatieve publiciteit. Om de 
route tot bloei te kunnen laten komen is het essentieel dat dit 
wordt opgelost. Provincie en aannemer werken hard om een 
technische oplossing te vinden. Dit traject vraagt echter het 
nodige geduld. Het komen tot een oplossing heeft de volle 
aandacht van provincie, gemeenten en aannemer: we willen 
dat vaarrecreanten op een goede manier het gebied in en uit 
kunnen komen. Via deze nieuwsbrief houden we u de komende 
tijd op de hoogte van de voortgang.

Wat willen we bereiken? 
We willen het Wetterwâlden-Bûtenfjild gebied ontwikkelen tot 
een plek waar toeristen, dagjesmensen én inwoners uit de 
regio volop kunnen genieten van de diversiteit in het gebied.  
Hiermee koesteren we het prachtig landschap en zetten we in 
op toename van  de bestedingen - en dus de werkgelegenheid 
en de leefbaarheid - in het gebied.



OM HET GEBIED TOERISTISCH VERDER TE ONTWIKKELEN, ZETTEN WE IN OP 4 PUNTEN: 

2. Elektrisch (er)varen  
Er ligt vanuit het verleden de ambitie om het Bûtenfjild 
gebied op termijn volledig electric only te maken. 
Vanuit het gebied kwam de vraag of dit wel de beste 
keuze is. Dit gaan we het komend jaar verkennen.

CONTACT

De voortgang van het project is te volgen via:
www.facebook.com/Butenfjildwykein

Heeft u vragen en/of opmerkingen? 
Neemt u dan gerust contact op met projectleider Laura Been 
(l.been@noardeast-fryslan.nl). 

De toeristische ontwikkeling en ontsluiting Wetterwâlden 
– Bûtenfjild is een project van de gemeenten Dantumadiel 
en Tytsjerksteradiel in samenwerking met de Stichting 
Wetterwâlden. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van de provincie Fryslân.

4. Wegwijs in het gebied
We zorgen voor duidelijke bewegwijzering in het 
Wetterwâlden – Bûtenfjild gebied. Ook voorzien we de 
pleisterplaatsen van interessante info over het gebied.

3. Aanleg pleisterplaatsen
Langs de vaarroutes in het Wetterwâlden – Bûtenfjild 
gebied worden op logische plekken pleisterplaatsen 
(op- en afstappunten en aanlegplekken) aangelegd. 

1. Verhaal van Wetterwâlden – Bûtenfjild
Samen met de ondernemers in en rondom het Bûten-
fjild willen we een profiel voor Wetterwâlden-Bûtenfjild 
ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat alle ondernemers 
het gebied op dezelfde manier op de kaart kunnen 
zetten.  

Wetterwâlden-Bûtenfjild


