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Noordwest wil vooruit:
12 miljoen aan plannen
MARIA DEL GROSSO

Het Masterplan is opgesteld door de
stichting Ried Mar, gevormd door
een aantal marktpartijen uit Noord-
west-Friesland en ontstaan uit onbe-
hagen over de benadering van dit
deel van de provincie als probleem-
gebied. Deze partijen hebben een
rotsvast geloof in de kracht en moge-
lijkheden van hun regio. Die moge-
lijkheden venten ze uit via zoge-
naamde projecttafels. Hierin werken
steeds verschillende partijen samen
onder regie van een programmabu-
reau. De plannen bouwen voort op
de gebiedsontwikkeling Franekera-
deel-Harlingen, die door de overhe-
den in gang is gezet als compensatie
voor het ‘leed’ in de regio.

Aan de provincie wordt 175.000
tot 200.000 euro gevraagd als start-
kapitaal en om projecten uit te wer-
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HARLINGEN Een uitkijktoren in
Westhoek, een binnenhaven voor
Zwarte Haan, een buitendijks fiets-
pad en visvijvers plus een archeolo-
gisch dorp bij Wijnaldum zijn on-
derdelen uit het Masterplan Wes-
tergo’s Waddenroutes.

ken. De FNP vindt dat deze aanvraag
positief beoordeeld moet worden nu
de provincie zich heeft teruggetrok-
ken uit het project ‘Waddenglas’ en
de Industriehaven in Harlingen.
Desnoods komt de partij met een
initiatiefvoorstel om dit geld op het
kleed te krijgen.

Westhoek is een van de speerpun-
ten waar Ried Mar aan de slag wil.
Het dorp aan de Oudebildtdijk, de
langste straat van Nederland, moet
uitnodigender worden voor toeris-
ten. De bouw van een uitkijktoren,
binnendijks, buitendijks of op de
dijk (235.000 euro), en een bezoe-
kerscentrum (255.000 euro) dat bij-
draagt aan de kennis over het Wad-
dengebied, moeten hieraan bijdra-
gen. Alle plannen van Ried Mar zijn
gericht op het verbinden van het
achterland met het Wad.

Zo moet Zwarte Haan via binnen-
water bereikbaar worden en een ha-
ventje krijgen (647.000 euro) en
moet het bestaande buitendijkse
fietspad doorgetrokken worden
(280.000 euro), aansluitend op plan-
nen voor een buitendijks fietspad
langs de Afsluitdijk.

Ook Wijnaldum moet aantrekke-

lijker worden voor publiek, onder
meer met de bouw van een archeolo-
gisch dorp waarin de Romeinse tijd
herleeft (661.000 euro). Visvijvers
(345.000 euro), vissteigers (115.000
euro) en het uitdiepen van de Sex-
bierumervaart (234.000 euro) moet
de dorpen Sexbierum/Pietersbie-
rum opstoten in de vaart der volke-
ren.

Ried Mar pleit verder voor de
komst van serverfarms, plekken
voor opslag en verwerking van data-
capiciteit. Dit kan in leegstaande ge-
bouwen, waarbij als voorbeeld de
school van Wijnaldum genoemd
wordt. Op werkgelegenheidsgebied
wordt gewerkt aan een project als
Doniastate in Stiens. Dit ‘Westergo
State’ moet kleinschalige biologi-
sche producten aanbieden en wordt
gerund door mensen met een beper-
king (2.127.000 euro).

De streek leent zich volgens Ried
Mar verder uitstekend voor vismi-
gratieprojecten, natuurvriendelijke
oevers, verblijven voor de meer-
vleermuis, duurzame exploitatie
van oesters, mosselen en andere
schelpdieren en meer plekken voor
recreatief natuurzwemwater.


