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Nieuwsbrief                   Stichting Vrienden van het Nannewiid 

 
 
Naamsverwarring 
 
Stichting Vrienden van het Nannewiid heeft als 
doelstelling de bescherming en het behoud van 
het cultuurhistorisch gebied Nannewiid en 
omgeving, waaronder begrepen de flora en fauna, 
het karakter van het landschap en de 
cultuurhistorische waarde. Stichting Vrienden van 
het Nannewiid is opgericht in 2008, toen er 
plannen waren voor grootschalige recreatie aan 
de zuidoever van het Nannewiid.  
 
Stichting Nannewiid is een andere stichting, in het 
leven geroepen om te zoeken naar mogelijkheden 
om het Nannewiid weer uit te baggeren ten 
behoeve van de recreatie.  
Beide stichtingen hebben verschillende 
doelstellingen, immers recreatie komt in onze 
doelstelling niet voor.  
 
Woordvoerders van Stichting Nannewiid noemen 
zich geregeld “vriend van het Nannewiid”, 
waarmee ongetwijfeld bedoeld wordt, dat ook zij 
het Nannewiid een warm hart toe dragen. Maar 
het zorgt voor verwarring merken wij als Stichting 
Vrienden van het Nannewiid. Vrienden van het 
Nannewiid nam deel aan de ontwikkelateliers voor 
het gebiedsplan Nannewiid, volgen de huidige 
ontwikkelingen aandachtig, maar zij maken geen 
deel uit van de Stichting Nannewiid. 
 
Laatste nieuws waterkwaliteit Nannewiid 
 
In een gesprek met Staatsbosbeheer in het 
verleden beluisterden wij, dat Staatbosbeheer 
geen urgentie ervoer ten aanzien van het 
baggeren. De uitgebreide groei van rietkragen in 
het water en terplekke aangroei van het veen is 
een voor Nederland bijzondere ontwikkeling, die 
op maar weinig plaatsen optreedt, werd verteld. 
 
Het Wetterskip heeft bij herhaling laten weten, 
dat de waterkwaliteit in het Nannewiid 
uitzonderlijk goed is en van daaruit was tot voor 
kort geen argument om tot baggeren over te gaan.  
 

 
Het recente bericht in de media, dat het  
Wetterskip een Europese subsidie aanvraagt om 
het Nannewiid uit te kunnen baggeren, was voor 
Vrienden van het Nannewiid een verrassend 
bericht en aanleiding om naar de achtergrond van 
deze subsidieaanvraag te informeren.  
 
Aangezien wij ons voor kunnen stellen, dat u zich 
ook over deze berichtgeving heeft verbaasd, volgt 
hieronder de toelichting: 
"Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet al 
het grond- en oppervlaktewater in Europa in 2027 
van goede kwaliteit zijn. Beken, sloten, meren, 
rivieren: ze moeten aan meerdere eisen voldoen. 
Zo zijn er voorschriften op het gebied van de 
waterkwaliteit voor planten en dieren maar ook 
normen voor giftige stoffen. Een sloot of meer 
voldoet pas aan de eisen als alle onderdelen in 
orde zijn" 
Bovenstaande alinea komt uit een artikel op de 
site van de NOS.  
 
Het Wetterskip: Ook het Nannewiid is een water, 
dat in 2027 aan de richtlijn moet voldoen. 
Ondanks dat het Nannewiid nu een hele goede 
waterkwaliteit heeft, is het ecologisch evenwicht 
maar wankel. Wanneer een of meer van de acht 
parameters (sleutelfactoren voor waterkwaliteit) 
niet goed zijn, kan de kwaliteit in korte tijd 
verslechteren. Voor het Nannewiid geldt dat drie 
van de acht parameters op rood staan. Alle 
parameters moeten groen zijn om aan de 
Kaderrichtlijn Water te voldoen. Zo kan o.a. een 
dikke bagger laag veel stoffen bevatten die de 
waterkwaliteit kunnen doen omslaan. 
Wetterskip Fryslân is daarom een 
subsidieaanvraag aan het voorbereiden om te 
kunnen baggeren ten behoeve van de 
waterkwaliteit. Als er daarnaast gebaggerd 
moet/gaat worden ten behoeve van de recreatie 
dan is dat geen taak van het Wetterskip en zal zij 
daar ook niet financieel in bijdragen. Andere 
partijen zullen daarvoor in de buidel moeten 
tasten. Natuurlijk kan er wel samengewerkt 
worden om zo werk met werk te maken en 
daarmee de totale kosten te drukken. 



 
Brief B&W, gemeenteraad en Dorpsbelangen  
 
Stichting Vrienden van het Nannewiid stuurde een 
brief over de naamsverwarring, de waterkwaliteit 
en de zoektocht naar een wandel- en/of fietspad 
aan de zuidoever van het Nannewiid. (Zie de 
website: www.vriendenvanhetnannewiid.nl ) 
Vrienden van het Nannewiid is zich bewust van het 
feit dat het Nannewiid maar liefst drie 
bestemmingen heeft: Natuur, educatie en 
recreatie.  Als de waterkwaliteit ineens veel 
slechter kan worden, is Vrienden van het 
Nannewiid natuurlijk niet tegen het uitbaggeren. 
Vanuit onze doestelling zullen wij ons vooral hard 
blijven maken voor bescherming van de kwetsbare 
natuur van het Nannewiid, Lytse Wiid en Douwe 
Pôle.  
 
In het gebiedsplan Nannewiid worden 
verschillende scenario’s besproken, waarbij 
recreatieve ontwikkelingen helaas toch prioriteit 
lijken te krijgen.    
Stichting Vrienden van het Nannewiid wil 
constructief meedenken en hield in de genoemde 
brief een pleidooi om de zoektocht naar een 
wandel- en/of fietspad vlak langs de kwetsbare 
zuidoever te verleggen naar de realisatie van een 
wandelpad langs de Streek. Dit wandelpad zal dan 
deel uitmaken van een langere, maar zeer 
afwisselende variant van het Rûntsje Nannewiid, 
maar ook zeker ten goede komen aan de veiligheid 
van alle voetgangers langs de Streek.   

 
Zienswijzen ingediend  
 
Vrienden van het Nannewiid maakt deel uit van 
Krite Mar en Gaast, de koepel van 
natuurorganisaties van De Fryske Marren, samen 
met Moai Skarsterlân en Gaasterlân Natuerlân.  
Als Krite Mar en Gaast zitten wij twee keer per jaar 
aan tafel met de wethouder om de actuele 
ontwikkelingen op gebied van natuur, landschap 
en cultuurhistorie te bespreken. Er is, namens 
Krite Mar en Gaast een zienswijze ingediend naar 
aanleiding van het laatste programma Recreatie 
en Toerisme van De Fryske Marren. Daarnaast 
werd door Vrienden van het Nannewiid ook een 
zienswijze ingediend bij de tweede versie van de 
Omgevingsvisie. 
Deze zienswijzen kunt u terugvinden op onze 
website www.vriendenvanhetnannewiid.nl 
 
Blijft u ons steunen? 
 
Als Stichting Vrienden van het Nannewiid willen 
we een spreekbuis zijn en blijven voor alle 
mensen, die onze doelstelling onderschrijven. 
 
U kunt Stichting Vrienden van het Nannewiid 
steunen als donateur door jaarlijks minimaal een 
bedrag van € 5,00 over te maken op onze 
bankrekening NL 95 RABO 0148 1537 20. 
 
 
 


