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Aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, 

Aan de leden van de Gemeenteraad van De Fryske Marren, 

Aan de besturen van Dorpsbelangen Oudehaske, Rottum en Sintjohannesga/Rotsterhaule 

 

cc. bestuur Stichting Nannewiid, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân 

 

Sintjohannesga, 27 mei 2022 

Betreft: verwarring, waterkwaliteit en zorg om zuidoever van het Nannewiid 

 

Geachte burgemeester en wethouders/ geachte raadsleden/ geachte besturen van Dorpsbelangen 
Oudehaske, Rottum, Sintjohannesga en Rotsterhaule, 

 

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.  

Stichting Vrienden van het Nannewiid nam deel aan de ontwikkelateliers voor het gebiedsplan 
Nannewiid, volgt de huidige ontwikkelingen aandachtig, maar zij maakt geen deel uit van de Stichting 
Nannewiid.  

In een gesprek met Staatsbosbeheer bleek ons dat Staatbosbeheer geen urgentie ervoer ten aanzien 
van het baggeren. Wetterskip Fryslân gaf bij herhaling aan dat de waterkwaliteit in het Nannewiid 
uitzonderlijk goed is en van daaruit was tot voor kort geen argument om tot baggeren over te gaan.  
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Het recente bericht in de media, dat het Wetterskip een Europese subsidie voorbereidt om het 
Nannewiid uit te kunnen baggeren was voor Stichting Vrienden van het Nannewiid een verrassend 
bericht en aanleiding om naar de achtergrond van deze subsidieaanvraag te informeren.  

Stichting Vrienden van het Nannewiid is zich bewust van het feit dat het Nannewiid drie 
bestemmingen heeft: natuur, educatie en recreatie.  Als de waterkwaliteit ineens veel slechter kan 
worden, is Stichting 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 en omgeving (Witteveen en 
Bos, november 2021) worden verschillende ambitieniveaus besproken, waarbij recreatieve 
ontwikkelingen helaas toch prioriteit lijken te krijgen. 

In alle geschetste scenario’s is sprake van een “Rûntsje Nannewiid” met een zoekgebied voor een 
wandel- en/of fietsverbinding (en uiteindelijk een vaarverbinding) langs het natuurgebied van de 
zuidoever van het Nannewiid. Op de tekeningen staan (naast bestaande fietspaden) een fiets- en/of 
wandelpad langs de Streek ingetekend, maar dit pad bestaat nog niet. Bij deze wil stichting Vrienden 
van het Nannewiid pleiten om de zoektocht 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.   

 

Met natuurvriendelijke groeten, 

 

 

Gerben Algera, voorzitter 

 

 

Bernardien Roze, secretaris 

     

  

Ietje Kornelis, penningmeester 

 

 


