
Friesch Dagblad, 29 maart 2017, pagina 24.

Bûtenfjildroute het meest gebaat bij
alleen elektrisch varen
In juni wordt de sloepenroute in het
Bûtenfjild feestelijk geopend. Op een klein
stukje van de route mag alleen elektrisch
worden gevaren. Maar als het aan de
initiatiefnemers ligt wordt het hele gebied
electric only.

Theo Klein

Feanwâlden | Een vaarroute door
een prachtig natuurgebied zonder
het lawaai en vooral de stank van
brandstofbootjes. Volgens Hanneke
Schmeink heeft de regio rond het Bû-
tenfjild in Noordoost-Fryslân met
een vaarroute voor alleen elektrische
bootjes goud inhanden. Ze zette voor
de gemeenten Dantumadiel en Tyts-
jerksteradiel in een verkenning de
voor- en nadelen van een elektrische
sloepenroute op een rijtje.

Niet iedereen staat bij voorbaat bij
dit plan te juichen, erkent ze. ,,Er zijn
omwonenden met een bootje die
elektrisch varen flauwekul vinden.
Maar uit gesprekken met onderne-
mers merk ik dat zij wel degelijk ge-
interesseerd zijn. Zij zeggen: ,,We la-
ten deze kans toch niet lopen omdat
een paarmensen roepen: ‘Danmei ik
’r net mear trochhinne’.”

Want kansen biedt een elektri-
sche route volgens haar zeker. ,,Het
gebied leent er zich heel goed voor.
Het is een heerlijk rustig en heel
mooi stuk onontdekt Fryslân met
vaarwater dat niet geschikt is voor
hardvaren. Het Bûtenfjild zou de eer-
ste grote open vaarroute zijn waar al-
leen elektrische bootjes mogen ko-
men. Dan heb je iets unieks in han-
den, een voorbeeldgebied voor de

rest van Nederland waar toeristen
graag naar toe komen.”

De Bûtenfjildroute loopt van de
Grutte Wielen bij Leeuwarden naar
de Swemmer in De Westereen. Toch
wordt alleen het nieuwe stukje vaar-
weg, tussen Ryptsjerk en de Sippen-
fennen, electric only. Om het gebied
echt op de kaart te zetten zou op ter-
mijn volgens de onderzoekster de he-
le Bûtenfjildroute alleen voor elektri-
sche bootjes toegankelijk moeten
worden. Schmeink: ,,Het zou ave-
rechtswerkenookdebestaandevaar-
ten in een klap voor omwonenden
met een brandstofbootje tot verbo-
den gebied te verklaren. Maar ik
denk dat binnen vijf jaar de fossiele
bootjes daar tot de verleden tijd kun-
nen behoren.”

Wel is het zaak voor ondernemers
dat ze weten waar ze aan toe zijn.
,,Als ze hun verhuurvloot elektrifice-
ren maar er mogen nog steeds jank-
bootjes rondracen, dan voelen ze
zich bekocht.”

Volgens haar werkt het mensen
verleiden tot een overstap beter dan
een verbod. ,,Je moet de brandstof-
vaarder niet straffen maar de elek-
trischvaarder belonen. Je kunt om-
wonenden met proefvaarten en der-
gelijke met elektrisch varen in con-
tact brengen. Bijna iedereen die een
keer elektrisch vaart vindt het gewel-
dig. Geen lawaai en stank en ook
makkelijk te bedienen. Botenbezit-

Bijna iedereen die
een keer elektrisch
vaart, vindt het
geweldig

ters zullen na zo’n ervaring niet di-
rect hunboot voor een elektrische in-
ruilen maar als die aan vervanging
toe ismisschienwel die stapmaken.”

Ze denkt dat het wel meevalt met

het aantal geharnaste tegenstanders
van elektrisch varen. ,,In het hele ge-
bied zijn er ruw geschat zo’n vijftig
privébootjes actief. Slechts een paar
eigenaren zijn fel tegen elektrisch va-
ren,maar zij roeren zichwel. Ik hoop
dat de stille meerderheid zich meer
laat gelden. Dan zie ik een omslag
naar elektrisch snel plaatsvinden.”

Fryslân is wat betreft elektrisch
varen koploper in Nederland. Van de
iets meer dan 9000 elektrische boten
varen er 1300 in Fryslân rond. Het is
in de tanende botenmarkt de enige
groeimarkt. Een aantal electric only-
vaargebieden indeprovincie kanook
de werkgelegenheid ten goede ko-

men. ,,Als Fryslânnaamkrijgt als spe-
cialist in elektrisch varen kan de bo-
tenindustrie profiteren. Het zou toch
mooi zijn datmen in Nederlandweet
dat je voor een elektrische sloep in
Fryslân moet zijn?”

De zeer vervuilende tweetakt-
bootjes mogen wat haar betreft di-
rect verboden worden. ,,Dat hebben
ze in Amsterdam gedaan en is een
doorslaand succes geworden. Daar
hebben ze nog een voordeel van elek-
trisch varen ontdekt. Het motortje is
zo licht dat je hem makkelijk mee
naar huis kunt nemen. Je loopt zo
niet het risico dat dit gestolen
wordt.”

Elektrische sloepen in het Bûtenfjildgebied. Er zijn plannen om de vaarroute op termijn alleen voor elektri-
sche bootjes open te stellen. Foto: Marcel van Kammen


