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Natuurvriendelijke oevers
Wetterskip Fryslân is binnen het programma Súd Ie en Wetterfront
Dokkum gericht op de ecologische waterkwaliteit, het verbeteren
van de visstand en het baggeren van de Súd Ie. Momenteel wordt
er hard gewerkt aan het eerste traject voor natuurvriendelijke
oevers van de Súd Ie, dat is zichtbaar als je over de Lauwersseewei
rijdt. Een goede ecologische kwaliteit betekent dat plant- en
diersoorten die ’van nature’ in bepaalde wateren voorkomen daar
ook daadwerkelijk in (kunnen) leven en zich voortplanten. Met de
realisatie van natuurvriendelijke oevers in de Súd Ie en de aanleg
van paai- en opgroeigebieden wordt de Súd Ie visvriendelijk. Om
de Súd Ie en het achterliggende gebied bereikbaar te maken
voor de vissen, realiseren we ook een aantal vistrappen. De
eerste vistrap bij gemaal De Kolk is al in bedrijf. Met de inrichting
van natuurvriendelijke oevers verrijk je het gebied niet alleen
voor dieren, maar ook voor mensen. De
weelderige groene oevers zijn namelijk een
lust voor het oog. Daarnaast dragen ze ook
bij aan een veiliger watersysteem, omdat
er meer ruimte voor water ontstaat. Winst
voor iedereen in het gebied.

Aanpak bruggen Súd Ie
De bruggen over de Súd Ie in de wijk Fûgellân worden aangepast.
In de toekomst kunnen dan middelgrote motorboten (DM-klasse)
vanuit Dokkum de Súd Ie op varen.
Met diverse wijkbewoners zijn in een vroege fase de mogelijke
oplossingen per brug besproken. Vervolgens is zorgvuldig
gekeken naar de mogelijkheden, waarbij onder andere
technische inpasbaarheid, kosten en verkeersveiligheid van
belang waren.
Op woensdag 7 oktober zijn de voorstellen die op basis daarvan
zijn gemaakt met inwoners van de wijk doorgenomen. De
opkomst en betrokkenheid was groot en er is veel input geleverd
voor de aanpak van de bruggen en de verkeersveiligheid.
Momenteel worden de reacties gebundeld en wordt er
zorgvuldig gekeken naar het vervolgtraject.

Natuurvriendelijke oevers Súd Ie
Een deel van de oevers van de Súd Ie wordt, zoals beschreven in
de inleiding, natuurvriendelijk ingericht. De werkzaamheden voor
het eerste traject langs de Lauwersseewei zijn in augustus gestart
en worden uitgevoerd door Jelle Bijlsma bv uit Gytsjerk. Er worden
palen geplaatst voor de ‘oude’ oever, waarna achter de palen aan
landzijde grond wordt weggegraven.

Op deze manier ontstaan ondiepe oeverzones welke zijn
afgescheiden van de vaarweg. Zo ontstaat een geschikte
leefomgeving voor vissen en planten.

Voor de overige oevers is het ontwerp grofweg klaar, de details
worden nu uitgewerkt. Met de aangrenzende grondeigenaren
wordt in het najaar hierover contact opgenomen. De
werkzaamheden staan ingepland voor voorjaar 2016.

Nieuwe aanvraag Waddenfonds
In de eerste fase Súd Ie wordt nu hard gewerkt aan het
bevaarbaar maken van de Súd Ie, waarbij de ecologische waarden
in het gebied een belangrijke plek hebben. Ook een deel van de
bruggen wordt op doorvaarthoogte gebracht.
Betrokken partijen in het gebied willen de komende jaren
koers houden en zien graag als eerste mijlpaal een voltooide
basisroute Súd Ie in vaarklasse Dm. Daarin zijn voldoende hoge
bruggen nodig vanaf de Hurdridersgracht in Dokkum tot aan de
uitmonding van de Súd Ie in het Lauwersmeer. Om die eerste
mijlpaal binnen bereik te brengen is inmiddels een nieuwe
subsidie-aanvraag ingediend bij het Waddenfonds: de tweede
fase.
De nieuwe Waddenfondsaanvraag is in samenwerking met
sportvisserij Fryslân tot stand gekomen. Sportvisserij Fryslân wil
binnen de te voltooien basisroute een landschappelijk ingepaste
trailerhelling en ook 18 visplaatsen realiseren. Daarmee wordt
de toegankelijkheid tot het viswater van de Súd Ie duurzaam
verbeterd.
Vervolgens is het aan samenwerkende partijen in het
gebied om de derde fase uitvoeringsopgaven Súd Ie binnen
bereik te brengen. Daarvoor zal in de toekomst een nieuwe
aanvraag bij het Waddenfonds van toepassing zijn. Inwoners
en recreatiebedrijven uit de cultuurhistorisch waardevolle
dorpen rond de Súd Ie zetten zich in voor het herstel van de
bevaarbaarheid van enkele opvaarten. Ook zien partijen in het
gebied graag dat het in een vervolgaanvraag komt tot herstel
van jaachpaden langs de Súd Ie.

Súd Ie en Wetterfront Dokkum is een samenwerking tussen gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en wordt mede
mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, Het Friese Meren Project en Plattelansprojekten.

Wetterfront Dokkum
Binnen Wetterfront zijn veel projecten afgerond in de afgelopen
maanden. Er is een gloednieuw sanitairgebouw gekomen in het
centrum van Dokkum. Ook de beide andere sanitairgebouwen
zijn opgewaardeerd. Er is een toeristische kaart van Dokkum
gemaakt die de waterrecreanten gratis krijgen aangeboden in
de welkomsttas. Parkeerterrein de Helling is opgewaardeerd en
heeft extra parkeerplekken gekregen. Bovendien is een prachtige
boulevard gecreëerd met een duurzame steiger waar ook grote
boten ideaal aan kunnen leggen.

