
Korte update voortgang Súd Ie 

Vanwege de grote hoeveelheid aan werken die momenteel 
plaatsvinden binnen het programma Súd Ie, heeft het 
programmabureau besloten om vaker korte updates te geven over de 
voortgang. Hieronder vindt u het meest actuele nieuws. 

Sluis 
Oostmahorn 

De uitvoering van Sluis 
Oostmahorn is medio april 
gestart. Aannemer Friso Civiel is 
begonnen met het grondwerk, de 
bemaling en het aanbrengen van 
de damwanden. Als alles volgens 
planning verloopt, zitten de 
nieuwe sluisdeuren er voor de 
bouwvak in! 
  

  

     

  

Sluis 
Oosterverlaat 

De sluis Oosterverlaat 
is klaar voor gebruik. Lokale 
bewoners mogen komend 
seizoen gebruik maken van 
de sluis om zo een deel van 
de Súd Ie alvast te gaan 
verkennen. De sluis wordt 
t/m 31 oktober ‘21 bediend 
door de heer Gerke 
Jagersma (van Camping 
Harddraverspark). Via 06-
50606390 kunnen bewoners 
een afspraak maken. 
  

     

 



 

Marketingproces 

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, gaat projectleider Toerisme en 
Recreatie Elizabeth Pilat graag in gesprek over hoe we de nieuwe 
vaarroute, fietsroute en de regio als geheel in de etalage kunnen 
zetten. Atsje Lettinga, cultureel ondernemer helpt hierbij. 

Vanwege de aanblijvende Covid19 maatregelen is besloten om een 
groepsproces met inwoners, ondernemers en geïnteresseerden te 
wijzigingen in één op één gesprekken. Het is helaas nog steeds niet 
toegestaan om met groepen samen te komen. Toch willen we wel 
graag verhalen uit de regio ophalen. 

Dus, bent u benieuwd naar de laatste stand van zaken? Heeft u 
wensen m.b.t. recreatieve voorzieningen aan de route? Of heeft u 
creatieve ideeën omtrent ‘het verhaal’ van de regio? Meld u dan! 
Elizabeth en Atsje komen graag bij u langs voor een vrijblijvend 
gesprek! 

Vervolg 
Alle zaken die worden genoemd tijdens de gesprekken, worden op een 
rijtje gezet en gedeeld met degenen die input hebben geleverd. 
Vervolgens worden er keuzes gemaakt uit alle verhalen. Wanneer 
mogelijk kijken we graag samen met u wat er nodig is om ze tot leven 
te brengen. 

Het doel is om na de zomer werkgroepen te starten. Hiervoor volgen 
nieuwe oproepen. 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 met Elizabeth of Atsje in gesprek? Schroom niet! Mail 
naar info@pilatadvies.nl of bel naar 0647905036 (Elizabeth) of 
0657565871 (Atsje). 

 

https://www.linkedin.com/in/elizabethpilat/
https://www.linkedin.com/in/atsje-lettinga-0b451a49/
mailto:info@pilatadvies.nl


 

Bestemmingsplan fietspad 

Voor zowel het fietspad als de verbetering van de Saatsenweibrêge 
worden op dit moment met omwonenden en betrokken partijen de 
contouren voor de uitvoering geschetst. Op basis hiervan wordt de 
bestemmingsplanprocedure opgestart met een voorontwerp. 

 

  

Dokkum 
Magazine 

Op 16 april jl. is het Dokkum 
Magazine 2021 gepresenteerd. 
Maar liefst 4 pagina’s worden 
gewijd aan de ontwikkelingen 
omtrent Súd Ie! Lees het 
artikel hier of haal een gratis 
magazine op bij Museum 
Dokkum of horeca. 
  

     

https://www.dropbox.com/s/bq6v8owpbyoxfdn/2021-19-02_Artikel_Sud_Ie_60-63.pdf?dl=0


Borden 
Wetterfront 

De binnenstad van dokkum wordt 
beter beleefbaar gemaakt voor 
toeristen. Dit doet de gemeente 
door de 7 hotspots beter met 
elkaar te verbinden. 

Deze verbinding wordt zichtbaar 
via diverse informatiedragers 
zoals borden, routes, folders en 
digitaal. 

De nieuwe borden zijn een 
afgeleide van de in 2016 
gerealiseerde ‘Wetterfront’ 
borden. 

Uniformiteit in uitstraling, 
eenduidigheid in 
informatievoorziening en 
verbinding via een tijdlijn zorgen 
dat Dokkum beter beleefbaar 
wordt voor bezoekers. 

Ontdek de 7 hotspots via deze 
gratis audiotour! 
 

  

     

 

http://dokkum.nl/hotspots
https://izi.travel/nl/14c8-hotspots-dokkum/nl
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Bruggen Oostmahorn 

De aannemer voor de bouw van de bruggen in Oostmahorn is bekend! 
Macadam uit Bakkeveen bouwt de twee nieuwe verbindingen op het 
terrein van Landal Esonstad. De uitvoering start in september. De 
beelden hierboven tonen het ontwerp. 

Wist u dat? 

• De stuurgroep 3 juni een kijkje komt nemen bij de sluis 
Oostmahorn? 

• Het laatste nieuws omtrent Sud Ie te vinden is op Facebook? 
 

  

 

Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 

De foto’s zijn gemaakt door Marrit Anker, René Feenstra en Elizabeth 
Pilat. 

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

secretariaat: r.degroot@noardeast-fryslan.nl. 

 

https://noardeast-fryslan.us2.list-manage.com/profile?u=b38ecbdd31b43bff81df970f0&id=bd9d047455&e=db2b487d00
https://noardeast-fryslan.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=b38ecbdd31b43bff81df970f0&id=bd9d047455&e=db2b487d00&c=0bf4d11bf6
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=b38ecbdd31b43bff81df970f0&afl=1
https://www.facebook.com/sudiewetterfront/

