
Nieuws vanuit het 
programmabureau Súd Ie 

In deze nieuwsbrief wederom wetenswaardig nieuws vanuit het 
programmabureau Súd Ie. Veel leesplezier! 

 

 

Uitnodiging: 
Marketingthema Súd Ie verder 

uitwerken 

Op dinsdagavond 28 september organiseert programmabureau Súd Ie 
een bijeenkomst over het marketingthema ‘Leven met het water.’ 

Iedereen uit het gebied tussen het Dokkumer Grootdiep en de 
Waddenzee is van harte welkom om mee te denken over het verhaal 
van het prachtige gebied rondom de Súd Ie. De bijeenkomst wordt 

gehouden in de raadszaal van Gemeente Noardeast- Fryslân in 
Dokkum. 

 
 



De opening van de vaarroute Súd Ie staat gepland voor 2022. Het doel 
is om met de openstelling van deze historische vaarverbinding tussen 

Dokkum en het Lauwersmeer meer toeristisch-recreatieve 
ontwikkelingen in het gebied op gang te brengen. 

Op 28 september tonen projectleider Elizabeth Pilat en cultureel 
ondernemer Atsje Lettinga, hoe de resultaten van de 

vorige bijeenkomst in Metslawier (23 augustus) zijn verwerkt. Het 
thema: ‘Leve met het water’ wordt getoond in een visueel concept en er 

worden suggesties gedaan voor diverse verhaallijnen. 

Samen met de deelnemers willen de organisatoren nadenken over 
verhaallijnen als: op grote hoogte, droge voeten, nautisch verleden en 
bijvoorbeeld strijd tegen het water. Het doel van deze verhaallijnen is 

om inwoners en bezoekers het gebied te laten (her) ontdekken. 

“De regio heeft veel te bieden. Maar het meeste is kleinschalig. Met 
deze verhaallijnen willen we activiteiten, horeca en verblijf aan elkaar 

koppelen en zichtbaar maken.” aldus Pilat. “Het doel is om deze 
verhaallijnen 28 september met de regio vorm te geven. Want alleen 

mensen uit de regio kennen de allermooiste (verborgen) plekjes!” aldus 
Pilat en Lettinga. 

“Na deze bijeenkomst gaan we in werkgroepen uiteen. Het thema 
‘leven met het water’ en de verhaallijnen komen tot uiting in 

evenementen, toeristische informatievoorziening en wellicht een 
culturele productie. Voor en door de regio. Het is hún verhaal. Wij 

ondersteunen waar nodig,” aldus de organisatoren. 

Deelname aan de brainstorm op 28 september is kosteloos. De 
bijeenkomst wordt gehouden in de raadszaal van Gemeente 

Noardeast-Fryslân. Aanmelden is verplicht. Dit kan bij Elizabeth Pilat 
via 0647905036 of info@pilatadvies.nl. 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bIASc9Cpt2TlKNUDTSGQwugw6s5llJsCrKxqRXGy7Is/edit?usp=sharing
https://www.rtvnof.nl/regio-rondom-sud-ie-start-met-marketing/537114/
mailto:info@pilatadvies.nl


 

Vismonitoring Súd Ie van start 

Dit persbericht is verstuurd naar regionale media. 

De onderzoeksgroep “Coastal and Marine Systems” van het Van Hall 
Larenstein, plaatst medio september een akoestisch ontvangernetwerk 
in Súd Ie om de migratie van vis te monitoren. Deze ontvangers blijven 
tot 2024 in het water en sluiten aan op een netwerk van ontvangers in 
het Lauwersmeer en de Waddenzee. Het onderzoek is onderdeel van 

het project ‘Sud Ie: Innovatieve monitoring’. 

In en nabij Súd Ie worden twintig ontvangers onder water geplaatst. 
Begin oktober worden veertig schieralen uitgerust met een zender. In 
het voorjaar van 2022 worden ook andere vissen voorzien van een 

zender, waaronder de driedoornige stekelbaars. 

‘’In het najaar trekt de schieraal vanuit het zoete water terug naar zee. 
Via de monitoring kunnen wij hun reis deels volgen. Hoe vinden ze hun 

weg door de Súd Ie? Weten ze de zee te bereiken? Hun doel is 
namelijk de Sargassozee,’’ aldus Projectingenieur Tristan da Graça van 
Hogeschool Van Hall Larenstein. ,,Dit water nabij de Bermuda-eilanden 

is dé paaiplek voor aal.’’ 

,,De vele gemalen, sluizen en stuwen in Nederland zijn obstakels voor 
palingen, ze kunnen de zee niet in- en uitkomen. Dit is één van de 
redenen waarom de populatie van deze soort terugloopt,’’ licht da 

Graça toe. 

Het programma Súd Ie wil de reis van vissen tussen zoet en zout 
verbeteren. Zo is er in de nieuwe sluis bij Oostmahorn een vispassage 
aangebracht. Ook in het natuurgebied Anjumer Kolken is een doorgang 

aangelegd en er zijn diverse opgroei- en paaigebieden gerealiseerd. 



Sluis 
Oostmahorn 

De sluis is klaar! De deuren zitten 
erin en de vistrap is ook gereed. 
8 oktober wordt de sluis 
opgeleverd. De werkzaamheden 
aan de bruggen bij Esonstad zijn 
medio september gestart. 
  

  

     

  

Wetterstekjes 

Nu het verhaal van Súd Ie vorm 
krijgt, kan het traject voor de 
wetterstekjes ook worden 
vervolgd. Een klein comité 
verkende eind augustus de route 
en bepaalde de locaties. 
Binnenkort wordt een 
landschapsarchitect gevraagd 
om de kunstzinnige 
uitkijktorentjes te ontwerpen. 
  

     

Ezumazijl 

De brug in Ezumazijl werd 
eind vorig jaar opgeleverd. 
Inmiddels is de Marrekrite 
aanlegplaats ook klaar. Tijd 
voor een klein feestje. Op 1 
oktober aanstaande nemen 
wethouder Boerema, dhr 
Touwen van de Marrekrite en 
de dorpsbewoners de 
aanlegplek in gebruik! 
  

  

     



 

Aalsumerpoort gestremd 

De Aalsumerpoortbrug is gestremd van 28 tot en met 30 september. 
Vanaf 14 september starten de werkzaamheden en is er kans op 
verkeershinder. Liander legt internet en telefoonkabels om ter 
voorbereiding op de vernieuwing en verhoging van de brug. Lees meer. 
 

     

Borden 
Wetterfront 

Onlangs heeft de gemeente 
vanuit de afdeling Recreatie en 
Toerisme de plattegronden bij de 
parkeerplaatsen in Dokkum en 
de waterkant vervangen. 

De informatie is geactualiseerd 
en de panelen zijn van RVS, 
zodat ze niet weer verkleuren. De 
ontwerpen zijn wederom door 
ByFrank gemaakt . 
 

  

     

https://www.rtvnof.nl/verkeershinder-in-dokkum-door-werkzaamheden-aan-aalsumerpoortbrug/539183/


Wist u dat? 

• Projectleider sluizen, René Feenstra regelmatig gastcolleges 
geeft aan 1e jaar studenten Civiele Techniek van NHL Stenden? 

• Er een zwemwedstrijd op de Súd Ie is georganiseerd? 
• 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 Marcel van Kammen, René Feenstra, 
Bokke Jan Boersma en Elizabeth Pilat. 

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

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