
 

 

  

    

     

Voorwoord Jelle Boerema 

We zien dat de regio Noordoost Fryslân zich mag verheugen in een toenemend 
aantal bezoekers. Waren we een aantal jaren geleden misschien nog wat het 

onbekende gedeelte van Fryslân, het best bewaarde geheim, dat is beslist niet 
meer zo. We zijn ontdekt! En dat is mooi want recreatie en toerisme zorgt voor 
werkgelegenheid, behoud van voorzieningen en draagt bij aan de leefbaarheid. 

Om al die bezoekers te blijven vasthouden heb je attractieve toeristische 
producten nodig. 

Het Súd Ie programma levert hieraan een belangrijke bijdrage. Het fietspad en 
de vaarverbinding maken het aantrekkelijk om door onze regio te zwerven. 

Grenzeloos varen en fietsen tussen Dokkum en ons Nationale Park 
Lauwersmeer. En ook voor de eigen inwoners is het een verrijking van de 

leefomgeving. 

Als we kijken naar de realisatie zijn we in de afrondende fase terecht gekomen. 
De laatste bruggen worden verhoogd en er wordt gewerkt aan het 

bestemmingsplan voor het fietspad. En dat willen we heel zorgvuldig doen, 
daarbij rekening houdend met ieders belangen. Er worden op dit moment veel 
gesprekken gevoerd met de gebruikers van het gebied. Dat vind ik uitermate 
belangrijk want op die manier creëer je begrip voor elkaars standpunten en 

draagvlak. Samen gaan we er iets heel moois van maken! 

Met hartelijke groet, 
Jelle Boerema, wethouder Gemeente Noardeast-Fryslân 

 



 

 

 

Projectenkaart 

Inmiddels zit het programma Súd Ie al een tijdje in de zogenaamde 3e fase. 
Deze Waddenfondsaanvraag is eind 2018 goedgekeurd en de bijbehorende 
projecten zijn volop in ontwikkeling. De kaart toont wat waar gebeurt. Via deze 
link is de kaart op groot formaat te downloaden. 

Marcel Moerman 

Sinds 1 januari 2021 heeft 
Programmabureau Súd Ie een nieuwe 
programmamanager: Marcel Moerman. Hij 
heeft het stokje van Sytse Kroes 
overgenomen. 

Marcel (1981) woont in Rolde en was tot 
2019 werkzaam als programmamanager 
bij de gemeente Groningen. Sindsdien 
werkt hij als interimmanager met 
specialisaties in concencontrol en 
strategie. “Het programma Súd Ie is een 
mooie uitdaging. Het programma bevindt 
zich in de laatste fase en ik draag graag bij 
aan een goede afloop.” 

Bekijk zijn LinkedIn profiel  

  

  

     

https://www.dropbox.com/s/8v6jt0qfh26t755/Projecten_Kaart_Sud_Ie_2021_NB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8v6jt0qfh26t755/Projecten_Kaart_Sud_Ie_2021_NB.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/marcel-moerman/?originalSubdomain=nl


 

 

  

Sytse Kroes 

Voormalig progammamanager Sytse 
Kroes nam 4 maart jl. afscheid van het 
team. Geheel in stijl gingen de 
medewerkers Coronaproof op speurtocht 
door Dokkum. Onderweg werden 
herinneringen opgehaald en stilgestaan bij 
de successen van Wetterfront Dokkum. 
Ook via deze weg danken wij Sytse voor 
zijn inzet! 

Overige wisselingen team 
Laura Been verwacht haar tweede kindje 
en is inmiddels met zwangerschapsverlof. 
Wilma Nabring is gestopt met de 
communicatiewerkzaamheden voor Súd 
Ie. Elizabeth Pilat, tevens projectleider 
Marketing, heeft het overgenomen. 
 

     

Oosterverlaat 

De ophaalbrug Sluis Oosterverlaat is in de 
herfst weer terug geplaatst. Het staalwerk 
is verbeterd, de brug is geverfd en 
opnieuw uitgebalanceerd. Zo gaat de brug 
weer soepel open en dicht. Ook is er een 
nieuwe slagboom geplaatst voor de 
veiligheid. 
  

  

     



 

 

 

Fietspad en voorzieningen 

Voor het fietspad, de ‘wetterstekjes’ en de Toeristische Overstap Plaatsen 
(TOP) is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Momenteel worden 
wensen van de omgeving en eisen vanuit bijvoorbeeld verkeersveiligheid 
geïnventariseerd. Het doel is om de aanvraag voor de zomer gereed te 
hebben. 

Sweco is de uitvoerende partij en vervult ook een belangrijke rol in het 
omgevingsmanagement. Jan Boskma is hiervoor verantwoordelijk en te 
bereiken via mail. Projectleider vanuit het programmabureau is Wytze 
Hoeksma. Ook hij is bereikbaar per mail. 

 

mailto:Jan.Boskma@sweco.nl
mailto:W.Hoeksma@noardeast-fryslan.nl


 

 

Sluis Oostmahorn 

Het ontwerp van de sluis Oostmahorn is uitgewerkt in technische tekeningen en 
berekeningen. Niet alleen de sluis, maar ook een trailerhelling, vispassage, 
omloopriool en kanosteiger maken deel uit van het werk. 

Friso Civiel b.v. uit Sneek heeft inmiddels opdracht ontvangen om het werk uit 
te voeren. Vanaf eind maart zullen de eerste activiteiten zichtbaar zijn. Het 
werk moet voor oktober gereed zijn. 

Daarnaast heeft dorpsbelang Oostmahorn een naam voor de nieuwe sluis 
aangedragen, welke momenteel door de gemeentelijke commissie wordt 
beoordeeld. 

 

Marketingproces 

Met inwoners, ondernemers en geïnteresseerden gaat Elizabeth graag in 
gesprek over hoe we de nieuwe vaarroute, fietsroute en de regio als geheel in 
de etalage kunnen zetten. Welk verhaal is uniek voor de omgeving van Súd Ie? 
Wat maakt dit gebied bijzonder en hoe kunnen we deze verhalen vertellen? 

Inwoners, ondernemers en geïnteresseerden zijn welkom om op de 
onderstaande data input te leveren: 

• 19 april in Oostrum 
• 20 april in Metslawier 
• 21 april in Anjum 

De locaties worden t.z.t. bekend gemaakt, afhankelijk van de Corona-
maatregelen. Om 19.00 uur start de bijeenkomst. Deze onderwerpen komen 
aan bod: 

• Presentatie: stand van zaken vaarroute, fietsroute en gerelateerde 
projecten zoals de ‘Wetterstekjes’. 

• Aan de slag: verhalen regio ophalen. 
• Vervolg: hoe nu verder? 



 

 

Vervolg 
Op 17 mei worden er keuzes gemaakt uit alle verhalen en kijken we samen wat 
er nodig is om ze tot leven te brengen. Wie de handen uit de mouwen wil 
steken, is 7 juni ook welkom! Dan worden er werkgroepen gevormd. Denk aan 
een werkgroep toerisme, een werkgroep cultuur en bijvoorbeeld een werkgroep 
opening/evenementen. Het doel? Samen met de omgeving Súd Ie op de kaart 
zetten! Wilt u ook deelnemen? Of uw verhaal alvast toezenden? Dat kan 
naar info@pilatadvies.nl. 

Het beloven inspirerende avonden te worden. Deelname is gratis en iedereen 
uit de regio is welkom! Vanwege Corona zijn er slechts een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Wacht dus niet te lang met aanmelden! 

Vernatting 

Momenteel wordt er in een deel van de 
Anjumer Kolken gewerkt aan het 
definitieve ontwerp voor vernatting. Zodat 
het natuurgebied van It Fryske Gea wordt 
geoptimaliseerd voor weidevogels en 
vissen. Het doel is om eind dit jaar te 
starten met de uitvoering, zodat het gereed 
is voor het broedseizoen van 2022. 
 

  

     

mailto:info@pilatadvies.nl


 

 

 

Vismonitoring 

Een jaar lang monitoren brengt de onderzoekers van Van Hall Larenstein 
nieuwe inzichten. De vispassage 'de Kolk' bij Anjum is in samenwerking met 
het Wetterskip Fryslân geoptimaliseerd. Daardoor kunnen de vissen beter 
migreren richting de achterliggende polders. In de vispassage de Kolk en 
Tibster Ryd worden antennes gebouwd zodat de onderzoekers precies weten 
wanneer gezenderde vissen gebruik maken van deze vispassages. Deze 
antennes worden later dit jaar ook ingebouwd in de nog te realiseren 
vispassages bij Oostmahorn en Ezumazijl. Daarmee ontstaat een uniek 
visvolgsyteem dat Van Hall Larenstein in staat stelt vismigratie door de Súd Ie 
te volgen. 
 
In de monitoring bij Ezumazijl zien onderzoekers dat er in het voorjaar 
driedoornige stekelbaars en glasaal aanwezig zijn. De getallen zijn nu nog laag, 
wellicht door de kou. Omdat de Súd Ie nog niet bereikbaar is voor deze 
migrerende soorten vinden onderzoekers ze ook nog niet terug in de monitoring 
verder landinwaarts. Wel ziet Van Hall Larenstein dat de vis die lokaal 
aanwezig is de vispassages weten te vinden en er ook gebruik van maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wist-u-dat 

Marcel Moerman 

Sinds 1 januari 2021 heeft Programmabureau Sud Ie een nieuwe programmamanager: 
Marcel Moerman. Hij heeft het stokje van Sytse Kroes overgenomen. 

Marcel (1981) woont in Rolde en was tot 2019 werkzaam als programmamanager bij de 
gemeente Groningen. Sindsdien werkt hij als interimmanager met specialisaties in 
concencontrol en strategie. “Het programma Súd Ie is een mooie uitdaging. Het 
programma bevindt zich in de laatste fase en ik draag graag bij aan een goede afloop.” 
 

     

 

Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 

De foto’s zijn gemaakt door Marcel van Kammen, Laura Been, Elizabeth Pilat 
en It Fryske Gea. 

 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld dit dan via het secretariaat: 

r.degroot@noardeast-fryslan.nl. 

Copyright (C) 2021 Programmabureau Súd Ie. All rights reserved. 
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