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157 11 Bilkerts snel uitgekaatst 
op de Freule in Wommels

Burgemeesters beëdigd 
voor tijdelijke ruil

Nieuwe uitdaging VV Ouwe-
Syl na zwaar seizoen

Is de betaalde editie van 
De Bildtse Post u goed 
bevallen? Neem dan van-
daag nog een abonnement 
met onderstaande bon.

Het zijn indrukwekkende gevaartes, de vliegers van Albert Trinks. De Westhoekster maakt zijn vliegers zelf. Af en toe laat hij het draad vieren en mogen zijn ‘Wilde wiven’ over het Bildtse 
buitendijkse land dansen, wat een prachtig schouwspel oplevert. (foto: Brenda van der Zee)

Sluizen die niet opengaan, 
achterblijvende belangstelling, 
slechte publiciteit: het gaat de 
Noordelijke Elfstedenvaarroute 
bepaald niet voor de wind. Bur-
gemeester Van den Berg van 
Ferwerderadiel luidde vorige 
week de noodklok: doe iets aan 
de problemen en verbeter de 
promotie. Uytland, de groep re-
creatieondernemers in Noord-
west-Fryslân, ondersteunt die 
oproep van harte. “Je moet 
blijven uitleggen waarom dit 
een uniek gebied is.”

Door Gerard de Jong

Lútsen Kooistra, hoofdredacteur 
van het Friesch Dagblad, wilde de 
route wel eens ervaren: hij voer 
hem onlangs en schreef er afgelo-
pen zaterdag over. Positief was hij 
allerminst: de aanlegsteigers lijken 
willekeurig en los van de oever 
te liggen, en het blijkt al moeilijk 
te zijn ergens een kopje koffie te 
kunnen drinken onderweg. Het 
Bildtse deel van de route, en vooral 
de Blikfaart noemde hij ’een saaie 
hel’, verwijzend naar de ’Hel van 
het Noorden’ tijdens de winterse 
Elfstedentocht. 

‘Verhelp storingen’
De aanhoudende problemen met 
sluizen die niet open willen - waar-
door een bootjestoerist soms tot wel 
vier uur ’vast ligt’ - en het uitblij-

ven van volk deden burgemeester 
Wil van den Berg vorige week in 
de pen klimmen. “Aangezien deze 
vaarroute circa 28 miljoen heeft 
gekost, dringen wij er nogmaals op 
aan de bediening van de sluizen 
en het verhelpen van de storingen 
zodanig te laten regelen, dat een 
vlotte doorvaart en dus het gebruik 
van de route wordt bevorderd,” zo 
liet Van den Berg weten aan de 
Stuurgroep Elfstedenvaarroute. 
De Friese CDA-fractie drong begin 
deze zomer al op actie aan.

‘Geef ons een sleutel’
De toeristische en recreatieve on-
dernemers in Noordwest-Fryslân, 
verenigd in Uytland, nemen de 
negatieve publiciteit op de koop toe 
en zijn blij dat er op verbetering 

wordt aangedrongen. “Bij de sluis 
van Wier staat op een bordje dat 
“tijdens kantooruren gebeld kan 
worden”, maar dat geeft nogal wat 
problemen. Er wordt niet opgeno-
men of de hulp arriveert pas uren 
later. Geef ons een sleutel, dan 
lossen we het zelf wel op,” zegt 
Douwe Gerlof Heeringa, woord-
voerder van Uytland.
Volgens Heeringa heeft men de 
promotie en marketing bij het 
opstarten van de route links laten 
liggen. “De Noordelijke Elfste-
denvaarroute is een fantastische 
investering geweest. De route zelf 
ligt er pico bello bij. Er zijn aanleg-
steigers, fietspaden, noem maar op. 
Dat is de ‘hardware’-kant van het 
verhaal. 
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Uytland-ondernemers willen meer promotie

‘Meerwaarde Elfstedenroute 
toon je niet met een goodiebag’

Wilde wiven op ’t Wad


