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Plan voor sluisbediening
in ‘Hel van het Noorden’
ATZE JAN DE VRIES

LEEUWARDEN Met vaste bediening
op de sluizen kan het noordelijk
deel van de elfstedenroute aantrek-
kelijker worden voor de waterspor-
ter.

,,Gjin slússtress mear. Gemeenten,
pak dat op’’, zegt regiomarketeer
Douwe Gerlof Heeringa. Hij heeft de
gemeenten in overweging gegeven
om hiervoor mensen van de sociale
werkvoorziening in te schakelen.

Met sluiswachters zal de situatie
van vorig jaar, toen er bij herhaling
klachten was over haperingen, zich
niet herhalen. Passanten moesten
bij een storing soms lang wachten
op een oplossing. Bovendien ont-
stond het beeld dat de sluizen nogal
gauw dienst weigeren.

Dat ligt meestal aan de toeristen
zelf, zegt Auke Kooistra van Het
Graauwe Paard in Oudebildtzijl. Als
die de sluis niet conform de instruc-
ties bedienen, gaat het mis. Ze moe-
ten op knoppen drukken, op groen
licht wachten en niet voortijdig de
sluis in- of uitvaren.

,,Ik vaar wekelijks tien keer door
die sluis. Als ik vorig jaar twee keer
problemen heb gehad is het veel.
Onder normale omstandigheden
werken ze prima.’’

De route in het noorden trekt
sinds de opening in 2013 na een in-
vestering van 28 miljoen euro nog
niet de aantallen watersporters
waarop gehoopt is. Zaterdag, bij de
provinciale 'boten opstapdag', kwa-
men er volgens Heeringa 250 tot 300
mensen.

Maar onder andere in Finkum
bleef het lang stil. Rond 11.30 uur
kreeg Tinie Werkhoven van Recrea-
tiebedrijf de Blikvaart in Sint Anne
een berichtje van Anne Kingma in

Finkum: 'Passagiers in Finkum!'
Kingma, die aan de route woont, wil
vaker met toeristen gaan varen.

Liefhebbers konden op veel plek-
ken in Friesland kennismaken met
de watersport door - gratis - met een
boot het water op te gaan. Met pra-
men en sloepen kon dat ook op de
noordelijke wateren. Havens, onder-
nemers en dorpen hadden de krach-
ten gebundeld, mee op aanjagen van
Heeringa. Die samenwerking moet
blijven, vinden ze.

Alde Leie pakte uit met een brade-
rie, oldtimers en tractoren. Monica
en Taede Ynema van Café & Eeterij
De Drie Gemeenten zijn blij met de
inzet van Heeringa, die door de pro-

‘De ynformaasje
en ynspiraasje
is wat ferjitten’

vincie en zeven gemeenten naar vo-
ren is geschoven. Taede Ynema:
,,Der fart noch te min del. Yn it be-
gjin hat der te min promoasje west.’’
Ze broeden nu op een plannetje voor
fietsverhuur langs de route.

,,De ynformaasje en ynspiraasje is
wat ferjitten. Dêr ha se net sa by stil-
stien’’, zegt Heeringa. Terwijl ‘De Hel

van het Noorden’ zich prima leent
voor een krachtig imago, vindt Kooi-
stra. Er is schaatsgeschiedenis ge-
schreven. Heeringa: ,,Hjir binne hel-
den berne wurde.’’

,,Hel? Simmers is it hjir de himel
op ierde’’, zegt Afke Werkhoven van
Recreatiebedrijf de Blikvaart. Echt-
genoot Folkert: ,,Je fiele de wyn, rûke
de see en sjogge de sinne opkom-
men.’’

Voor de familie Werkhoven is de
opening van de elfstedenroute een
succes. Al was het alleen al vanwege
de mensen uit de eigen regio die er
op een zonnige zondag met een
sloep op uittrekken. ,,Dan giet de
beurs dochs ek oer de kop?’’
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