
verwijderd. Deze bomen zijn gecompenseerd door in buurtschap 
Betterwird nieuwe bomen te planten. Het grondwerk voor de 
verbindingsroute start na de zomer.   

Bruggen  
De nieuwe fietsbrug in buurtschap Reidswal 
heeft verlichting gekregen. In 2018 is de
brug vervangen en verhoogd om de be-
vaarbaarheid van de Súd Ie te verbeteren. 
Dorpsbelang Metslawier diende het verzoek 
in om de brug te voorzien van verlichting, 
omdat de brug ’s morgens en ’s avonds 
erg donker was. Daarnaast was de 
oeverbeschoeiing hier en daar verzakt. 
Ook dit is inmiddels verholpen.  

De gemeente wil de fiets- en voetgangersbruggen De Zwaan 
en de Reigersbrug verhogen om de bevaarbaarheid in Dokkum 
te verbeteren. De Fietsersbond heeft hiertegen bezwaar aange-
tekend. De rechter heeft besloten dat de gemeente opnieuw een 
verkeersbesluit moet nemen over de bruggen. De gemeente gaat 
tegen deze uitspraak in hoger beroep. 

12 miljoen voor laatste fase Súd Ie en Wetterfront
De financiering voor de afronding van Súd Ie en Wetterfront 
Dokkum is rond. Er wordt tot 2022 nog ruim 12 miljoen euro 
geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de regio rondom 
de Súd Ie voor recreanten. Bijvoorbeeld aan de verbindingsroute 
naar Oostmahorn, toeristische overstappunten (‘stekjes’) van 
en naar het water en een recreatief fietspad langs de Súd Ie. 
Ook gaan we samen met projectpartners Van Hall Larenstein en 
Wetterskip Fryslân vernieuwend vismigratieonderzoek doen. 
Daarnaast wordt ook de recreatieve herontwikkeling van het 
Harddraverspark opgepakt. Dit staat los van de financiering van 
eventuele sportverplaatsing. 

Verbindingsroute Oostmahorn
De voorbereidende werkzaamheden voor de verbindingsroute 
Oostmahorn zijn gestart. Deze route voor boten én vissen ligt 
straks tussen Súd Ie en Oostmahorn en verbindt daarmee de 
Súd Ie met het Lauwersmeer. Inwoners en ondernemers in de 
regio kwamen met de wens voor deze route in plaats van de 
route via de sluis Ezumazijl. Op deze manier krijgen Oostmahorn 
en Esonstad een vaarverbinding met Dokkum.  Bij het voorbe-
reidende werk zijn kabels en leidingen verlegd en bomen 

Juni 2019
Na twee periodes als wethouder in de gemeente Kollumerland c.a. heb ik sinds januari 2019 het voorrecht 
om wethouder te zijn in de gemeente Noardeast-Fryslân. Een van mijn ambities is om Noardeast-Fryslân te 
ontwikkelen tot een toeristisch-recreatieve topbestemming. Niet alleen voor de bezoekers aan onze regio 
maar juist ook voor de eigen inwoners. Want de toeristische sector levert een belangrijke bijdrage aan het 
voorzieningenniveau en de leefbaarheid in onze gemeente.

Een van de toeristische speerpunten is de realisatie van het integrale Súd Ie Project. Inmiddels is de derde 
en laatste fase van het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum aangebroken. Met bijdragen van het 
Waddenfonds en provincie Fryslân kunnen we nog 12 miljoen euro investeren in het aantrekkelijker maken 
van het gebied rondom de Súd Ie voor watersporters en andere recreanten. Dit doen we graag samen met 
betrokken inwoners en ondernemers. Bijvoorbeeld door ideeën te verzamelen over hoe we juist de regio 
rondom de Súd Ie kunnen ‘vermarkten’. 

Ik nodig u van harte uit om hier de komende jaren, samen met uw dorpsgenoten, 
over mee te denken! U leest hier meer over op pagina 2. 

Nije Feart richting Oostmahorn



Vismaatregelen
Sluizen, stuwen en gemalen in de Súd Ie vormen een hindernis 
voor vissen. Vissoorten als de driedoornige stekelbaars en de 
paling trekken van de Waddenzee naar de Súd Ie. Hier planten 
ze zich voort (stekelbaars) of groeien ze op (paling). Vroeg of laat 
willen deze vissen weer terug naar het zoute water. 

Inmiddels zijn twee nieuwe vispassages klaar: bij stuw Wetsens en 
bij het poldergemaal in de Tibster Ryd, bij natuurgebied Eanjumer 
Kolken van It Fryske Gea. De passages moeten ervoor zorgen dat 
vissen beter hun weg vinden via de Súd Ie naar de polders. Ook 
de sluis Ezumazijl wordt beter passeerbaar gemaakt voor vis.

Samen met Van Hall Larenstein en Wetterskip Fryslân starten we 
een vismigratieonderzoek. Hierin gaan we na hoe vissen zich
bewegen van en naar de Waddenzee, Súd Ie en omliggende 
polders. It Fryske Gea wil het watersysteem van natuurgebied 
Eanjumer Kolken nog verder verbeteren als paai- en opgroei-
gebied voor vissen. Ook weidevogels kunnen hier dan van 
meeprofiteren.  

Sluizen  
De sluizen Oosterverlaat en Oostmahorn vormen de toegangs-
poorten naar de Súd Ie. Vanwege de verbindingsroute 
Oostmahorn komt er een nieuwe schutsluis in Oostmahorn, 
vlakbij de parkeerplaats van Esonstad. Het is de bedoeling 
dat vaarrecreanten deze sluis handmatig kunnen bedienen. 
Ook wordt de 
trailerhelling die 
hier ligt verplaatst. 
De uitvoering staat 
gepland voor 2020. 

De sluis Oosterverlaat is dit voorjaar grondig geïnspecteerd. 
Uit de inspectie, zowel boven als onder water met hulp van 
duikers, blijkt dat de historische sluis en de in staal geklonken 
brug in redelijke staat zijn. De brug en sluis worden komend 
jaar verbeterd, met respect voor het monumentale karakter. Een 
sluiswachter gaat ze bedienen. 

Vermarkten van de regio
Hoe zorgen we dat bezoekers en ook inwoners uit de regio 
optimaal gaan inspelen op de nieuwe routes op en rond de Súd Ie? 
Hoe maken we de routes bekend en hoe krijgen we meer 
‘bestedingen aan de wal’? Het gezamenlijk ‘vermarkten’ van het 
gebied rondom de Súd Ie is een belangrijke opgave voor de 
komende jaren. Enkele inwoners hebben al een enthousiast idee 
om het gebied beter op de kaart te zetten.  

VISITWADDEN
De organisaties Merk Fryslân, Marketing 
Groningen en Holland Boven Amsterdam 
hebben de handen ineen geslagen 
om het Waddengebied op de kaart te 
zetten. Hiervoor hebben ze onder andere 
de website WWW.VISITWADDEN.NL 
gelanceerd. Toeristische en recreatieve 
ondernemingen kunnen  kosteloos een 
vermelding krijgen op deze site.  


