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Fryslân krijgt hoogste score in de 

Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2017 
Blijkens de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2017 

van het Landelijk Fietsplatform blijft Fryslân 

voorlopig nog steeds de beste fietsprovincie van 

Nederland. Fryslân heeft de maximale score van 

5 sterren toegekend gekregen voor de kwaliteit 

van onderhoud aan het fietsknooppuntnetwerk 

en voor de randvoorwaarden die het netwerk 

aantrekkelijk maken. Met 96,2% van het totaal 

aantal punten, scoort Fryslân het hoogst van alle 

provincies. In 2015 werd het Friese fietsnetwerk 

ook al als beste beoordeeld. 

 
 

Hoogste aantal punten 

Sinds 2012 verzorgt Marrekrite het beheer en 

onderhoud van het fietsknooppuntnetwerk. Vóór 

2012 zorgden de vijf fietsregio’s in de provincie 

ieder apart voor het beheer en onderhoud. 

Marrekrite heeft deze taken overgenomen. Dat 

de gemeenten hier verstandig aan hebben 

gedaan, werd al snel duidelijk. Niet alleen zijn 

we met elkaar goedkoper uit en kunnen we 

werken aan uniformiteit en kwaliteit, ook de 

waardering voor ons netwerk nam evenredig 

toe. In 2012 scoorde Fryslân nog drie sterren en 

in 2013 al vier sterren. Sinds 2015 scoren we 

niet alleen vijf sterren, maar tevens het hoogste 

aantal punten van alle regio’s in Nederland.  

Naast het reguliere onderhoud heeft Marrekrite 

ook veel aandacht voor verbeteringen van het 

netwerk. Jaarlijks worden nieuwe fietspaden 

opgenomen in het knooppuntnetwerk. De  

 

 

 

komende jaren werkt Marrekrite aan een flinke 

vernieuwing van het netwerk, om het  

kwaliteitsniveau zo hoog te houden. De huidige 

vijf deelregio’s worden daarbij omgevormd tot 

één Fietsnetwerk Fryslân, zodat de uitstraling in 

de hele provincie gelijk is en alle bebording 

weer bij de tijd. 

Fietsen kan in Fryslân dus op vijfsterrenniveau! 

 
Zwerven door Fryslân 

Overigens werkt Marekrite achter de schermen 

ook hard aan het compleet maken van het 

wandelnetwerk in de provincie. Ook hier 

hebben wij extra geld voor gekregen van de 

provincie. Het de bedoeling om Fryslân steeds 

sterker in de markt te zetten als provincie waar 

het “mooi zwerven” is, of dit nu met een boot, 

op de fiets, te voet of met een camper is. Naast 

schitterend water en prachtige oude dorpen en 

steden, heeft Fryslân de recreant ook nog eens 

de mooiste landschappen te bieden. 

 

Wimpelopbrengst 2016  

2016 was alweer een topjaar wat de verkoop 

van onze wimpel betreft. We hebben 

uiteindelijk maar liefst € 172.500 aan de   

wimpelverkoop overgehouden.  

Ligplaats in de Alde Feanen 
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Om de watersport te laten zien wat wij met dit 

geld doen, kiezen we heel specifieke plekken 

die we met de wimpelgelden herbouwen. Met 

de opbrengst van 2016 herbouwen we de 

steigers langs de Lange Sleatten PR-68A en PR-

68B  bij Earnewald, alsmede de damwand LM-

17 (Dokkumer Ee nabij Raard). Dankszij de 

bijdrage van de watersport en het goede 

vakwerk van de mannen van Nagelhout uit 

Woudsend liggen de steigers langs de 

Langesleat er sinds kort weer prachtig bij. 

 

Gedenkplaat Nije Krûspôlle  
Op 12 oktober 2016 overleed onze super-

vrijwilliger en “vriend van de Marrekrite” 

Wiebe Postma. Wiebe wilde graag een 

kanosteiger aan de oostkant van de Nije 

Krûspôlle (FL-28). Op dit eiland in de Fluessen 

was hij altijd te vinden en verkocht hij wimpels. 

Hij wilde dat mensen er nog meer konden 

genieten van de het Friese water. Wiebe heeft 

nog net kunnen vernemen dat de steiger af was, 

maar gezien heeft hij deze helaas niet meer. Ter 

nagedachtenis aan Wiebe plaatsen wij rond de 

zomer drie eenvoudige bankjes met een 

gedenkplaat.  

 

Eerste vuurplaats 
Ook willen wij op de Nije Krûspôlle de eerste 

Marrekrite vuurplaats aanleggen. Dit is een 

experiment om te zien of we het vuurtje-stoken 

wat beter kunnen gaan reguleren. We weten niet 

of we verstandig doen aan dit experiment, maar 

als je nooit wat probeert, leer je ook niets. Als 

het slaagt willen we de Marrekrite-vuurplekken 

gaan uittrollen naar andere drukke plekken, 

zoals Marchjepôlle en Langhoekspôlle. Op dit 

moment zorgen “wilde vuren” - zoals afgelopen 

zaterdag 27 mei op de Langhoekspôlle - voor 

schade en ergernis. Marrekrite wil hier wat aan 

doen. 
 

Zwerfafval 
Marrekrite is een van de weinige partijen die 

nog ouderwets het recreatieafval ophaalt. Bijna 

nergens meer treft u een dergelijke service aan. 

Vuilnisbakken en containers zijn bijna overal 

wegbezuinigd. Helaas ziet schipper Durk van 

onze milieuboot in toenemende mate dat er 

afval naast containers wordt gezet. Dat gebeurt 

vooral in het seizoen als deze vol zijn of buiten 

het seizoen als onze containers op slot zitten.  

Het vervelende is dat dit een rommelig en vies 

beeld geeft en ongedierte aantrekt. Het leidt 

bovendien tot zwerfafval. De vogels en de ratten 

scheuren zakken open en het vuil waait het 

water in en verspreidt zich over de meren.    
                 

 
Afval achtergelaten op eiland Marchjepôlle - Tsjûkemar 

 

Marrekrite doet haar uiterste best om al het 

afval tijdig opgeruimd te krijgen. In de drukke 

maanden van het seizoen maakt onze schipper 

weken van soms wel zes dagen en tien uren per 

dag. Inmiddels hebben wij al een extra schipper 

aangenomen, zodat we efficiënter kunnen gaan 

varen. Wij doen ons best en vragen u: help ons 

de Friese wateren schoon te houden! Daar 

genieten we met elkaar van. Als een container 

onverhoopt vol blijkt te zijn, geef dit dan direct 

aan ons door en neem uw afval mee naar een 

andere plek waar nog wel ruimte in de container 

is. Zet uw afval dus nóóit naast de container, 

want voor je het weet zetten anderen hun zakje 

ernaast en maken we met elkaar een openbare 

vuilnisbelt. Uw medewerking doet er echt toe! 

 

Maaiwerk 
Het afgelopen jaar heeft EMPATEC meer vat 

gekregen op het groenonderhoud rondom de 

Marrekriteligplaatsen. Er wordt vaker gemaaid, 

met als gevolg dat de ligplaatsen er netjes 

uitzien. In 2016 hebben we heel weinig klachten 

gehad, een compliment aan onze mannen in het 

veld!  

 

Met het maaiwerk zijn we sterk afhankelijk van 

de weersomstandigheden en het gebruik van de 

ligplaatsen. Regen en warmte zorgen voor een 

snelle groei van het gras en het overige groen. 

Hier is soms bijna niet tegen te maaien. Dan 

wordt het gras langer dan we eigenlijk zouden 
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willen. Stuur ons even een berichtje en dan 

proberen wij hier wat aan te doen.  

 

Mocht u de maaiploeg op één van de ligplaatsen 

tegenkomen, overleg dan even met hen. Dat 

vinden de mannen heel prettig, want ze zijn 

voor u aan het werk. Soms is het makkelijk als u  

uw boot even verplaatst. Dat scheelt de maaiers 

soms een hoop gedoe, helpt schades voorkomen 

en houdt uw boot vrij van rondvliegend gras. 

 

 
Maaiploeg aan het werk 

 

In de zomervakantie wordt er in verband met de 

drukte op de ligplaatsen een periode niet 

gemaaid. In de afgelopen jaren is gebleken dat 

maaien in deze periode niet praktisch is. Er 

liggen te veel boten om efficiënt te kunnen 

maaien en de ruimte om even op te schuiven, 

ontbreekt vaak. Daarom zorgen wij dat onze 

plekken er rond de bouwvak mooi bij liggen. 

Direct na deze periode hervatten we de 

maairondes, want tegen die tijd is het gras 

overal al weer aardig lang. 

 

Barbecueën niet op de steiger 
Net als een kampvuurtje is ook het barbecueën 

een sociaal en gezellig gebeuren. Met 

barbecueën op zich is niets mis. Wij roepen de 

watersport echter met klem op goed te kijken 

waar de barbecue wordt neergezet. Het begint 

met een fatsoenlijk apparaat dat op pootjes staat. 

 

Wij hebben veel schade aan onze steigers als 

gevolg van barbecues die direct op het kunststof 

worden gelegd. Die weggooi-setjes zijn het 

ergst, in feite bent u daarmee gewoon vuur aan 

het stoken op het kunststof. Daarom onze 

dringende oproep: altijd op de wal en nooit 

rechtstreeks op steigers of in het gras. Voor uw 

beeld: het herbouwen van é meter 

kunststofsteiger kost de belastingbetaler (en dus 

ons allemaal) € 500. 

 

 
 

Onderhoud aan Marrekrite-

ligplaatsen 
Op tal van plaatsen wordt op dit moment 

gewerkt aan het vervangen en repareren van 

aanlegvoorzieningen. Dit betreft onder andere 

het aanbrengen van nieuwe aanlegsteigers in de 

Tsjonger (zie foto hieronder), het herplaatsen 

van steigers bij de Lytse en Grutte Griene 

(Snitser Mar), het herbouwen van de reeds 

genoemde steigers langs de Lange Sleatten, 

enzovoorts.  

 

 
Nieuwe aanlegplaats TJ-29 in de Tsjonger 

 

TJ 25 krijgt een walverbinding 

Eind 2016 is de steiger TJ-25 in de Tsjonger 

verlengd en voorzien van een walverbinding. Er 

is tevens een stukje schelpenpad aangelegd, 

zodat de weg naar Langelille gemakkelijk kan 

worden bereikt. Zo hebben vaarrecreanten 

voortaan de mogelijkheid om het achterland te 

verkennen. EMPATEC heeft de ruimte naast de 

steiger deels gesnoeid en van een aanvullende 

beplanting voorzien. Projecten als deze passen 
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in onze visie dat we onze ligplaatsen zoveel 

mogelijk zouden moeten verbinden met fiets- en 

wandelpaden. Dat is voor iedereen leuk, niet 

alleen voor de vaarders, maar ook voor fietsers 

en voor wandelaars. 

 

Afmeren aan de Hemmen 

In de loop van 2017 vervangen wij ook de 

damwanden van de Hemmen (F-15/FL-16 en 

FL-18). Dit gebied is verleden jaar in 

samenwerking met Wetterskip Fryslan al 

volledig was heringericht. Veel complimenten 

kregen we het afgelopen seizoen voor de 

bloemenzee op de Hemmen,. Inmiddels zijn er 

ook afmeerpaaltjes geplaatst zodat u, totdat de 

nieuwe damwanden worden geplaatst, goed 

kunt aanleggen.   

Nieuwe paaltjes op de Hemmen – foto gemaakt door 

vrijwilliger S. Groen.                                                                        

 

Eilandjes Aldegeaster Brekken 
De eilandjes op de Aldegeaster Brekken zijn na 

enig oponthoud, toch nog in de loop van dit 

seizoen te gebruiken door de watersport. Het 

groen moet nog wel helemaal tot leven komen. 

Het ziet er nu dus nog niet zo fraai uit, maar van 

eerder herbouwde eilanden als Trijntjepôlle en 

Eva weten inmiddels: na een jaar lijkt het net of 

ze er altijd al waren. Nadat vorig jaar de 

aannemer failliet ging, is een Friese aannemer 

met veel ervaring in het plaatsen van betonnen 

damwanden, gevraagd het werk aan de eilandjes 

af te maken. Voor het opvullen van de eilandjes  

wordt onder andere gebruik gemaakt van zand 

dat wordt gewonnen uit ondieptes op de 

Aldegeaster Brekken. 

Ook wordt getracht het baggeren van de geul 

van de Langhoekspôlle in dit werk mee te 

nemen. Een mooie combinatie van “werk met  

eilanden worden hersteld en ondieptes 

verholpen.  

 

Wimpel 2017 kopen! 
De Marrekrite bestaat dit jaar 60 jaar. Deze 

speciale 60 jaar Marrekrite-wimpel is te koop 

via de website en de verschillende 

verkooppunten. De prijs is gelijk gebleven: € 15 

(klein), € 20 (middel) en € 25 (groot).  

De speciale wimpel 2017 

 

Marrekrite nieuwsbrief 100% digitaal  
Het “nieuwste” Marrekrite-nieuws is te lezen op 

de website, via Twitter en Facebook. Verder 

proberen we een aantal keer per jaar (digitaal en 

per post) een nieuwsbrief te versturen, zodat u 

goed op de hoogte blijft. Vanaf 2018 verschijnt 

de Marrekrite-nieuwsbrief alleen nog in digitale 

vorm. Krijgt u de nieuwsbrief nog niet digitaal, 

geef dan zo spoedig mogelijk uw e-mailadres 

aan ons door: info@marrekrite.frl.  

 

De volgende Marrekrite Nieuwbrief ontvangt u 

in juli. 
 

 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Recreatieschap 

Marrekrite. Wijzigingen onder voorbehoud. 

Adres: Emmakade 87 A in Leeuwarden.  

T 058 - 212 85 81 E info@marrekrite.frl  

www.marrekrite.frl / www.marboei.frl  

mailto:info@marrekrite.frl
mailto:info@marrekrite.
http://www.marrekrite.nl/

