
het betonwerk voor de opbouw van beide bruggen. Doordat 
onder andere het sloopwerk van de Wite Brêge meer tijd heeft 
gekost dan verwacht, zijn de werkzaamheden later gereed. 
De verwachting is dat beide bruggen begin december weer in 
gebruik genomen kunnen worden. 

De voorbereidingen voor de verhoging van de Saatsenweibrêge 
hebben meer tijd nodig dan voorzien. Pas nadat we klaar zijn met 
de voorbereidingen kunnen we starten met de aanbesteding. In 
de volgende nieuwsbrief hopen wij u hierover meer te kunnen 
vertellen.

Bruggen
De Ryslânsbrêge de verkeersbrug achter in het Fûgellân is voor 
de zomer opgeleverd. Dit najaar komt de beplanting erin. Voor 
de vervanging van fietsbrug de Reiger is door de gemeente een 
omgevingsvergunning verleend. Er is echter bezwaar gemaakt 
tegen het verkeersbesluit voor de nieuwe brug. Dat bezwaar is op 
dit moment in behandeling. In afwachting daarvan is de aanleg 
van de twee houten bruggen in het Fûgellân tijdelijk uitgesteld.

In het buitengebied is aannemer Oosterhuis volop aan de slag 
met het vervangen van de Wite Brêge (in de Kriensenwei, tussen 
Anjum en Ee) en de fietsbrug Reidswal. Voor de zomer zijn 
de beide oude bruggen gesloopt. Inmiddels is er gestart met 
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Súd Ie en Wetterfront Dokkum is een samenwerking tussen gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en wordt mede 
mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, Het Friese Merenproject en Plattelansprojekten.

Wat hebben we afgelopen zomer kunnen genieten van al het mooie dat Dokkum te bieden heeft. Toeristen weten de stad steeds 
beter te vinden. Kijk bijvoorbeeld naar de Admiraliteitsdagen, waar maar liefst 85.000 mensen genoten van onze prachtige stad. 
Zelf mocht ik dat weekend het kunstwerk ‘Anno 1630’ onthullen dat verwijst naar de kapiteins van de Friese admiraliteit die acht 
zeerovers te pakken namen. En aan de galg bij de Halvemaanspoortbrug, vijf zeerovers ophingen. Een spannend verhaal dat nu 
met een prachtig kunstwerk is vereeuwigd.

Intussen wordt er nog steeds hard gewerkt om de Súd Ie aantrekkelijker en bovenal toegankelijk 
te maken voor vaarrecreanten, cultuurtoeristen en natuurliefhebbers. Dit gaat hand in hand met de 
maatregelen om onder andere trekmogelijkheden voor vissen te verbeteren. Zo is er een nieuwe 
vispassage aangelegd in de Jaarlasloot bij Wetsens en wordt binnenkort gestart met de aanleg van 
een vispassage bij natuurgebied Aenjumer Kolken van It Fryske Gea. In het verlengde daarvan is 
ook natuurgebied De Bochtjesplaat bij Ezumazijl opnieuw ingericht. Daarmee is het niet alleen voor 
mens, maar ook voor dier goed toeven in onze prachtige regio. De komende jaren willen we dan ook 
samen met onze inwoners en partners de Súd Ie binnen werelderfgoed Waddenzee stevig op de 
kaart zetten!

Pieter Braaksma, wethouder Dongeradeel

Komt u ook?
Uitnodiging 17 november
• Wandeling Bochtjesplaat• Start: 09.30 uur
• Locatie: Restaurant Landal Esonstad
• Aanmelden: graag voor  

9 november aanmelden via 
p.ropelinen@ddfk.nl 



Bochtjesplaat
De werkzaamheden voor het opnieuw inrichten van de 
Bochtjesplaat, tussen Ezumazijl en Oostmahorn, naderen 
hun voltooiing. Dit is een natuurproject op initiatief van 
Staatsbosbeheer. Na een natte start in september 2017 is 
het grondwerk nu zo goed als klaar. Op dit moment wordt er 
gewerkt aan het plaatsen van stuwen en het aanleggen van een 
vistrap. Het is nu afwachten hoe de natuur zich de komende 
jaren in dit gebied gaat ontwikkelen. Voor wandelaars is er, bij 
Jachthaven ‘De Raskens’ in Ezumazijl, een laarzenpad aangelegd 
met twee uitzichtpunten. Het gebied is zo ingericht zodat zowel 
mensen als vogels volop van de Bochtjesplaat kunnen genieten. 
Zaterdag 17 november geven we ’s morgens een rondleiding 
over de Bochtjesplaat met uitleg wat we hebben gedaan. De 
wandeling start om half 10 met koffie en thee bij Esonstad. U 
bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 

Vispassages
Begin juni is aannemer De Boer & De Groot uit Harlingen gestart 
met de aanleg van de vispassage in de Jaarlasloot bij Wetsens 
(Jellegat). De aanleg is nodig om vis ruimte te geven de paai- 
en opgroeigebieden in het achterland van West-Dongeradeel 
te bereiken. Dat is nu door hindernissen als stuwen, sluizen 
en gemalen niet mogelijk. De vispassage is op een aantal 
kleine technische werkzaamheden na, gereed. De weg is 

inmiddels weer open en toegankelijk 
voor verkeer. De aanleg van deze 
vispassage heeft enige tijd voor 
overlast gezorgd voor schooljeugd, 
agrariërs en de inwoners uit de 
omliggende dorpen. Wij willen u 
allen danken voor uw geduld.
Dit najaar start aannemer VOPO 
uit De Rijp met de aanleg van de 
vispassage Aenjumer Kolken, 
nabij het poldergemaal aan 
de zuidkant van de Súd Ie. Die 
vispassage moet het polderwater 

van het natuurgebied van It Fryske Gea ontsluiten voor vissen 
zoals paling en driedoornige stekelbaars. De vispassage wordt 
volgens planning volgend voorjaar opgeleverd, maar dit is 
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Sluis Oosterverlaat
Sinds juni is er een projectleider sluizen 
aangesteld in de persoon van René 
Feenstra. Hij is iedere donderdag 
aanwezig in Dokkum en zijn werk-
zaamheden richten zich momenteel 
op de Sluis Oosterverlaat. Doel is het 
passeerbaar maken van deze sluis 
voor schepen tot en met DM-klasse.  
En zowel de sluis als de brug veilig 
handmatig bedienbaar maken. 

 
Verbindingsroute Nije Feart tussen Súd Ie en 

Oostmahorn/Lauwersmeer

Op initiatief vanuit de streek is de afgelopen tijd de verbindings-
route Nije Feart tussen Súd Ie en Oostmahorn/Lauwersmeer 
verkend. De verschillende partijen hopen deze  ontsluitings-
route voor boten en vissen de komende jaren in het verlengde 
van de Súd Ie te kunnen realiseren. Binnen de voltooiende 
opgaven van ‘Verbinding rond Súd Ie’ kan het nieuwe 
Investeringskader Waddengebied dit mogelijk gaan maken. 
Eind november zal daar naar verwachting duidelijkheid over 
komen. Binnenkort wordt het ontwerp-bestemmingsplan via 
officiële publicatie(s) door de gemeente ter inzage gelegd. 
Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 
is dan het ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien.

Inrichtingsplan Bochtjesplaat

Sluis Oosterverlaat

Vispassage Wetsens


