
 

Terugblik opening vaarroute Súd Ie 

 

Van 10 t/m 12 juni jl. vond de opening van de vaarroute Súd Ie, voor boten met 

een hoogte tot 1,50 meter, plaats. Op ongeveer dertig plekken in de regio 

rondom het riviertje tussen Dokkum en Oostmahorn werden diverse activiteiten 

georganiseerd. Naar schatting kwamen hier 2200 mensen op af. 

 

Bestuurlijke opening 

Per fiets, in een boot en zelfs in een treintje mochten genodigden en 

betrokkenen vrijdagmiddag alvast een voorschot nemen op het feestelijke 

openingsweekend van de vaarroute Súd Ie. Deze officiële opening voor 

genodigden werd gecombineerd met de opening van de Vlasroute 2022. Deze 

route viert dit jaar haar eerste lustrum. 



 

Bomvol programma 

Op zaterdag en zondag werd de vaarroute en de omgeving opengesteld voor 

een breed publiek. Iedereen was welkom om de regio beter te leren kennen. Er 

werden bijna 20 activiteiten georganiseerd en op acht locaties konden 

bezoekers op de boot of fiets (over)stappen; het zogenaamde hop-on/hop-off 

concept.  

 

De gastheren en -dames, veelal inwoners uit de regio, vertelden bezoekers vol 

trots over hun dorp en omgeving. ,,Dit is precies hoe we het hadden bedacht,’’ 

aldus projectleider toerisme Elizabeth Pilat. Dit gebied leent zich bij uitstek om 

‘door heen te swalken’; een kleine ontdekkingstocht in de buurt met hier en daar 

fantastische leuke verrassingen in het landschap en de georganiseerde 

activiteiten." 

 

  

 

Diverse activiteiten 

Als voorbeeld van een verrassing noemt Pilat de Walvisvaartexpositie in café 

Bûntebok te Lioessens. ,,Een prachtig onbekend verhaal. Je duikt in een andere 

wereld en dan krijg je nog gratis koffie en ijs ook!’’ De expositie werd alleen op 

zaterdag tentoongesteld en trok ruim 60 bezoekers. Zo ook de kerk in Jouswier. 

Die werd ook speciaal voor dit weekend opengesteld voor het publiek. De 

openstelling van het gemaal Dongeradielen in Ezumazijl trok maar liefst 500 

bezoekers.  

Ook sportieve bezoekers konden de Súd Ie verkennen. Diverse toerfietsers 

verkenden de regio evenals wielrenners. De echte fanatiekelingen konden 

meedoen aan een zwemtocht. Christiaan Visser van de organisatie Vitaleer: De 

omstandigheden waren perfect: zon, wind in de rug en een mooie finishlocatie, 

op Landal Esonstad, met veel publiek!”  



 

  

 

In Dokkum had met name sluiswachter Jagersma het druk. Diverse boten 

passeerden de Oosterverlaatsluis waaronder de trekschuit van Museum 

Dokkum; één van de activiteiten waarvoor bezoekers zich konden aanmelden. 

Ook de cursus landschapsfotografie van Marcel Renou was al snel volgeboekt.  

Testjaar 

Het openingsweekend fungeerde als ‘test’. Bezoekers maar ook watersporters 

uit de omgeving werden opgeroepen om met feedback te komen. In 2023 is het 

de bedoeling dat de vaarroute ook bevaarbaar is voor boten tot 2.40 meter 

hoogte.  

 

Regio bedankt 

Programmabureau Súd Ie is erg tevreden over het verloop van dit 

openingsweekend. Zonder de vele organisatoren, ondernemers, vrijwilligers en 

andere betrokkenen hadden we dit weekend niet op deze manier kunnen 

realiseren. Een ieder enorm bedankt voor de bijdrage in welke vorm dan ook! 

 

  

 



 

Fotografen Marcel van Kammen. Marcel Renou en Marit Anker maakten prachtige 

beelden. Alle foto's vind je in deze Dropboxmap. Wil je de beelden gebruiken voor je 

eigen website, social media of andere communicatie? Neem dan vooraf even contact 

op met Rianne de Groot via r.degroot@noardeast-fryslan.nl.  

 

RTVNOF maakte een mooie filmregistratie. Kun je deze niet openen via het beeld 

hieronder? Klik dan op deze link en bekijk de film via Youtube.  

 

 

 

 

 
 

 

Nieuws over lopende projecten 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fsh%2F9cvl5c0d38ocb0m%2FAACzh7-fSZg7zPI_antJYrf0a%3Fdl%3D0&data=05%7C01%7Cr.degroot%40noardeast-fryslan.nl%7C112b6ccc033e4820467b08da59b61e62%7C938c17e33cd94fe690d0a1053a1228b5%7C0%7C0%7C637920935974156397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l5vw%2BonF8UqM9EWQkZvRCllFRQ8LyV%2BqnIpa1kxw4go%3D&reserved=0
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_NZKluYbPNc&data=05%7C01%7Cr.degroot%40noardeast-fryslan.nl%7C112b6ccc033e4820467b08da59b61e62%7C938c17e33cd94fe690d0a1053a1228b5%7C0%7C0%7C637920935974156397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p5uPZCrvGLQi0%2FMSxUaYyFsJxAqTsn6Og4BbFxeE6%2B0%3D&reserved=0


 

 

Saatsenbrêge 

De Saatsenbrêge is inmiddels 

aanbesteed en gegund aan 

Macadam uit Bakkeveen. Zodra de 

grond aangekocht is kan de 

vernieuwing van deze brug 

beginnen. Hopelijk is hij dan klaar 

voor het vaarseizoen van 2023.  

 

 

 

 

Belevingsstekjes 

Architecte Nynke Rixt Jukema heeft 

een lijn van elementen ontworpen 

die de vaarroute en het gebied nog 

aantrekkelijker maken. De 

uitkijktoren bij De Anjumer Kolken is 

het pronkstuk van de lijn die 

gebaseerd is op de voormalige 

zoutwinning in het gebied. Ook 

komen er diverse (picknick)banken 

en andere faciliteiten aan de 

vaarroute. De ontwerpen zijn door de 

stuurgroep akkoord bevonden. 

Binnenkort starten we met de 

technische uitwerking.  
 

 

 

 

Tracé Nije Feart  

Het traject tussen Ezumazijl en 

Oostmahorn is klaar. De laatste 

werkzaamheden aan de 

verkeersbruggen op Oostmahorn zijn 

afgrond en daarmee is dit tracé 

volledig gereed voor de 

watersporter! 

 



 

 

 

Inspiratiekaart 

Voor watersporters en bezoekers 

aan de regio is er een inspiratiekaart 

gemaakt. Hierop staat nautische 

informatie, alle wandel- en 

fietsknooppunten, informatie over de 

dorpen en de voorzieningen en 

wetenswaardigheden. Bij veel 

ondernemers en Toeristische 

Informatie Punten kunnen bezoekers 

de kaart gratis afhalen. Wilt u ook 

een stapel kaarten kunnen uitdelen? 

Neem dan contact op met Rianne de 

Groot via r.degroot@noardeast-

fryslan.nl.  
 

 

 

 

'Tichtset' 

Medio augustus komt er in de 

vaarroute een zogenaamde 'tichtset'. 

Vissers gebruiken deze fuik om 

paling te vangen. De vaarroute is 

daarom gestemd van 22.00 uur 's 

avonds tot 08.00 uur 's ochtends. Bij 

de sluizen en de trailerhelling wordt 

deze stremming met gele borden 

aangegeven zodat watersporters 

tijdig worden geïnformeerd.    
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Vispassage Ezumazijl 

De afgelopen periode zijn we de 

archieven ingedoken en hebben we 

veel historische informatie 

(tekeningen, foto’s etc.) gevonden. 

Ook is er landmeetkundig onderzoek 

gedaan. Hieruit blijkt dat de 

vispassage het beste aan de 

zuidzijde van de sluis kan komen als 

een soort bypass. De passage wordt 

grotendeels weggewerkt in de grond. 

De in- en uitgang zal door de huidige 

sluismuren lopen. Het onderzoek 

naar de grondwaterstanden en de uit 

te voeren sonderingen loopt. Op z'n 

vroegst starten we april 2023 met de 

werkzaamheden.  
 

 

 

 

Fietspad 

Op 11 februari jl. stelde de raad van 

Gemeente Noardeast-Fryslân het 

bestemmingsplan voor het fietspad 

vast. Vanuit de regio ontvangen we 

veel positieve geluiden, er is echter 

ook een beroep bij de Raad van 

State ingediend.  

 

Ondertussen gaat Sweco verder met 

de technische uitwerking en hopen 

we zo snel mogelijk de 

grondverwerving af te ronden en te 

starten met de realisatie. 

 

 



 

Zomer 2022 
 

Wij hopen dat u gaat genieten van de vaarroute en de omgeving. Heet u zelf geen 

boot of is deze hoger dan 1,50 meter? Huur dan een sloep of vissersbootje 

bij Schreiershoek (Dokkum/Oostrum) of bij Paviljoen La Barca in Oostmahorn. 

 

Wilt u er een mooie dagtocht van maken? Vaar dan in de rondte via het Dokkumer 

Grootdiep. B&B de Gastenkamer in Ee verhuurt ook sloepen. Wilt een boot met 

karakter? Meld u dan bij het verhuurbedrijf ‘Varen met Sil’ en vertrek vanaf Dokkumer 

Nieuwe Zijlen. 

 

De sluis Oosterverlaat wordt voor u bediend. Belt u 10-15 minuten van te voren de 

sluiswachter via 06-50606390? De sluis bij Oostmahorn kunt u zelf bedienen. Lukt het 

niet? De medewerkers van Landal Esonstad helpen u graag! Hier staat alle info nog 

eens op een rijtje. 

 

Voor nu een hele fijne vakantie toegewenst en graag tot ziens op de vaarroute Súd Ie 

en/of in de omgeving! 

 

  

 

Programma Súd Ie wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

  

Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Foto's in deze nieuwsbrief zijn van Marcel 

van Kammen, Marit Anker, Marcel Renou, Fries scheepvaartmuseum en Bokke-Jan Boersma.   

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld dit dan via het 
secretariaat:r.degroot@noardeast-fryslan.nl 
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