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TOERISTISCHE ONTWIKKELING WETTERWÂLDEN – BÛTENFJILD

Ieder seizoen heeft zijn charme. Dit zie je ook in het Wetterwâlden – Bûtenfjild.  
Zomers een prachtig natuurgebied om met de boot te verkennen. Maar nu, in de herfst,  
valt de grote variatie aan landschappen extra op. Een mooi seizoen om eropuit te 
gaan, op de fiets of wandelend! 
De afgelopen tijd werkte het projectteam verder aan de toeristische ontwikkeling van 
het prachtige Wetterwâlden-Bûtenfjild gebied. Via deze nieuwsbrief vertellen wij u 
graag de laatste stand van zaken. 

DE SLUIZEN

We zijn het er allemaal over eens dat de sluizen belangrijk 
zijn voor de vaarroute. Ze zijn de toegangspoort naar het 
gebied. In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat er gezocht 
werd naar een technische oplossing. De aannemer verrichtte 
onlangs een aantal aanpassingen aan de bediening van de 
sluizen. De bediening is nu lichter en robuuster en minder 
vandalismegevoelig. Dit is het maximaal haalbare op dit 
moment. Het volgend vaarseizoen willen we gebruiken om te 
toetsen of de verbeteringen succesvol zijn.

Op maandag 16 december organiseren we een bijeenkomst 
voor ondernemers. Tijdens deze avond gaat Wouter de Waal 
met de ondernemers in gesprek over het toeristisch profiel en 
vertelt waar de kansen liggen. Wie hij is en wat hij doet lees 
je verderop in deze nieuwsbrief. Verder nemen we je mee in 
het elektrisch varen, de locaties van de nieuwe steigers en 
skûltsjes en de planning voor 2020. Vragen en/of suggesties? 
Kom vooral langs en deel ze met ons. 
We zien je graag de 16e!

          16 December 2019, 19:30 uur 

          Vertakking (Binnendijk 73, Ryptsjerk)
   

ONDERNEMERSBIJEENKOMST

JACHTHAVEN ‘T EIBERNEST WINNAAR

Bij de verkiezing van ‘Eropuit in Eigen Land’ mag het publiek hun favorieten kiezen 
in verschillende categorieën. 

’t Eibertsnêst won de eerste prijs in de categorie camperplaatsen. 

Van harte gefeliciteerd Hans en Jittie Mozes!

Wetterwâlden-Bûtenfjild



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

Elke nieuwsbrief laten we een belanghebbende van het project aan het 
woord. Dit keer is het de beurt aan Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea. 

In het Bûtenfjild heeft It Fryske Gea ruim 300 hectare natuurgebied in 
eigendom. De grote variatie aan natuur zorgt ervoor dat er veel verschillende 
planten en dieren kunnen voorkomen in het gebied, omdat iedere soort zijn 
eigen leefgebied heeft.

Via de gebiedscommissie Bûtenfjild hebben er diverse herinrichtingsprojecten 
plaatsgevonden die onze gebieden een sterke schakel gemaakt hebben in de 
ecologische hoofdstructuur van Fryslân. Momenteel denken we samen met de 
gemeenten na over de recreatiemogelijkheden in het gebied: Mensen moeten 
bij ons van de natuur komen genieten, en voor een hapje en drankje (én 
toiletgelegenheid) juist naar de ondernemers in het gebied.
Rondom de Sippenfinnen kan men prachtig varen, met de komst van de nieuwe 
sluizen kunnen elektrische sloepen dit gebied ook bereiken. Het elektrisch 
varen zorgt ervoor dat men de prachtige zanggeluiden van de vogels in de 
oeverzone ook kan ervaren. Als stip op de horizon zien we graag dat het gehele 
gebied in de toekomst alleen voor elektrisch varen toegankelijk wordt. 
Verder zijn er in onze gebieden veel wandelroutes voor publiek en is er ook een 
route voor mountainbikes toegankelijk. Kortom, voor ieder wat wils!

JAN JELLE JONGSMA (IT FRYSKE GEA)

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.
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1. Verhaal van Wetterwâlden – Bûtenfjild
Samen met de ondernemers in en rond het Bûtenfjild willen 
we het toeristisch profiel voor Wetterwâlden-Bûtenfjild verder 
ontwikkelen. Hiermee kunnen we het gebied ‘in de etalage’ 
zetten en recreanten naar het gebied trekken.  

Wouter de Waal helpt ons hierbij. Wouter werkt al 25 jaar 
in de toerisme- en recreatiesector. Hij was onder andere 
9 jaar directeur van VVV Texel. Wouter trok onlangs het 
gebied in en sprak met meerdere ondernemers. Hij stelt 
nu een eerste profiel op en betrekt ook de komende tijd de 
belanghebbenden bij het verder uitwerken van dit profiel.
 
“Je komt ergens en het is nog leuker dan je had 
verwacht!” - Wouter de Waal

2. Elektrisch (er)varen  
Omdat vanuit het gebied de vraag kwam of het gebied 
volledig elektrisch maken wel de beste keuze is, voerden we 
een draagvlakonderzoek uit. 
Voor dit draagvlakonderzoek sprak projectleider Laura Been 
met 19 respondenten, waarvan 9 recreatieondernemers 
die gevestigd zijn nabij de vaarroute, 5 dorpsbelangen en 5 
gebiedspartijen. 
De conclusie van het onderzoek is dat het te vroeg is om 
direct te gaan werken aan het volledig elektrisch maken 
van de route. De voorkeur gaat uit naar een stimulerings- of 
overgangsmodel. Dit gaan we de komende tijd uitwerken in 
een werkgroep elektrisch varen. 

Wil je hierin meepraten? 
Meld je dan aan via l.been@noardeastfryslan.nl

3. Aanleg pleisterplaatsen
Langs de vaarroutes in het Bûtenfjild worden op 
logische plekken pleisterplaatsen (op- en afstappunten 
en aanlegplekken) aangelegd. Begin oktober is er een 
verkenning van mogelijke locaties geweest, met onder 
andere de terreineigenaren Staatsbosbeheer en It Fryske 
Gea. 

Op basis hiervan is een voorstel gemaakt voor de locaties 
voor onder andere de steigers en skûltsjes. De komende 
tijd werken we toe naar een eindplan. Hiervoor benaderen 
we ook de particuliere eigenaren en recreatieondernemers 
langs de route.

4. Wegwijs in het gebied
We zorgen voor duidelijke bewegwijzering in het 
Wetterwâlden – Bûtenfjild gebied, zowel voor fietsers en 
wandelaars als voor vaarrecreanten. 
Ook voorzien we de pleisterplaatsen van interessante info 
over het gebied. Op dit moment inventariseren we waar 
bewegwijzering op het water nodig is.


