
Bijeenkomst Noordelijke Elfstedenvaarroute 13-12-2016 in Berlikum 

Aanwezig: Maartje Nauta, Marjan Middelkoop, Grytzen Spijksma, Ella vis, Pieter Smit, Karina 
de Vries, Dhr. van stand-up paddeling en green joy, Bert en Margareth Gommes, Monica en 
Teade Ynema, Brigitte de Graaf, Klaas Smits, Tinie Werkhoven 

Afmeldingen: Anna Kingma, Douwe Gerlof Heeringa, Hans Dijkstra, Wiebe en Renny de 
Vries 

1. Budget  
Er is nog een budget van de opstapdag in augustus 2016 €250,- afkomstig van 
gemeente Ferwerderadeel. Namens de Uytland wordt er een rekeningnummer 
geopend voor de werkgroep N11R. De Uyland zal vanuit de leden van de Uytland 
een bedrag reserveren voor de werkgroep om activiteiten te kunnen organiseren. 
O.a. herdrukken van de waterkaart, maken van een website en tal van andere 
activiteiten. 
Indien de helft van de factuur wordt betaald door de ondernemers/organisaties zelf. Is 
het mogelijk (bij goedkeuring) om via het aan klikfonds van Bestemming Noord West 
het bedrag te verdubbelen. 
 

2. LC - Frysk Nys  
Het voorstel van de groep is om Albert Hendriks uitnodigen voor een volgende 
bijeenkomst. Waar hij wellicht het (door hem geschreven) artikel van Frysk Nijs kan 
toelichten. TIP! Overleg wel met hem over eventuele kosten, liefst schriftelijk 
vastleggen. 
Actie:   
- Journaliste benaderen (Douwe Gerlof is hier mee bezig of geweest) 
- Sluis in Wier : er is een boer uit Wier, die wel graag een sleutel wil om zo sneller de 
storingen te kunnen oplossen. Deze krijgt hij niet van de Provincie Friesland. Als er 
een sleutel beschikbaar komt zouden we graag van beide sluizen, twee sleutels 
willen per sluis. Dit i.v.m. afwezig sleutel beheer.  
 

3. Locaties voor de fietsen 
Voor : Berlikum, Blikvaart, Oude Lije, Burdaard   
Geen interesse: Hans en Monica Bartlehiem, Brigitte Finkum  
Nog benaderen: Oudebildtzijl, Kirsten, Altsjerk, Dokkum,  Franeker en Leeuwarden 
Toekomst: Finkum nieuwe theetuin Thea Torensma  
 
Promoten doormiddel van borden langs de route. (zie punt 6.) 

Actie: 
Teade of Tinie gaat langs bij de Fietsenmarkthal om de mogelijkheden te bespreken. 
O.a. wat voor administratie komt erbij kijken? Verhuur ook mogelijk met een app en/of 
digitale code? 

4. Horeca om en aan de route.  

 Uytland mailt leden over horeca ->  mailt naar Tinie de aanmeldingen  
 Tinie stelt de nieuwe horecalijst op voor 2017 (denk aan Maartje Nauta, Hitzum 

Molen Burdaard en Ruurd Wiersma huis)  
 Berlikum (Karina de Vries) mailt horeca Berlikum door naar Tinie  
 Brigitte werkt het bestand uit  
 Internet - website up to date houden met doorlinks naar de desbetreffende website  



5. IJS   

Er gebeurt aan de route een heleboel, maar het is ieder voor zich. Er kwam een suggestie 
om mutsen uit te delen van de Noordelijke Elfstedenroute. 

6. App, website, bewaterwijzering en opstapdag 2017 
App: Er is geen interesse voor de app van Jan Hiemstra. Een goede suggestie is de 
app IZItravel te downloaden in de appstore. 
 
Website:  Offerte website is aangevraagd wat is de uitkomst? Douwe Gerlof 

Bewaterwijzering:    
De provincie is al circa 10jr bezig met de borden, maar heeft dit in de planning om dit 
voor Culturele hoofdstad 2018 te realiseren. Dit duurd erg lang omdat er veel 
verschillende eigenaren zijn o.a. de gemeenten, eigenaren, provincies e.d. 
 
Actie  

 Provincie benaderen om te vragen hoever ze zijn, misschien kunnen we 
aanschuiven/assisteren om dit sneller te kunnen realiseren? Of is er eventueel een 
potje voor beschikbaar? Douwe Gerlof?  

 Indien het nog lang gaat duren organiseren we een timmermiddag om eenvoudige 
borden te maken.   

 Borden plaatsen met fietsverhuur, mogelijk in combinatie met de bewaterwijzering. 

Opstapdag 2017 

- Zaterdag 29 april opstapdag in Friesland, meeliften op de promotie. Heel 
Friesland doet mee, dan kan de Noordelijke Elfstedenroute niet achterblijven. 

- Friese merenproject heeft later opstap dag circa mei (pas als alles klaar is 
blokhuispoort e.d.) 

- Zomerse opstapdag 3de zondag van augustus, 20 augustus 
- Bootverhuurders/booteigenaren eerst benaderen voor de datum(s) 
- Zelfde to-do lijst gebruiken als 14-6-2016 en 12-7-2016 (zie verslagen) 
- Berlikum tot sluis - sluis naar Blikvaart = sluisprobleem opgelost (Klaas Smits) 

 
7. Riet deels weg, voornamelijk bij het natuurreservaat. Tot 1 mei daarna kun je niets 

meer zien door het hoge riet. Niet alles hoeft weg, maar hier en daar een paar meter 
zou al voldoende zijn. Is het mogelijk om dit zelf te maaien? Navragen bij 
waterschap? 
 

8. Overige:  
extra uitbreiding aan de route Kanoverhuur (voorstel van Klaas Smits) 
VareninFriesland.nl er staat geen routekaart op van de N11R (volgens Brigitte) 

 

Vervolg datum 31 januari 20.00 uur locatie volgt 


