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Algemeen 
Op het moment van het verschijnen van dit artikel is het watersportseizoen, na een wat magere start door alle coronaperikelen, 
volop van start gegaan. Er is sprake van veel activiteit in en rondom de haven zoals vissen, lekker zonnen, zwemmen, zeilen, 
kanoën, kortom heerlijk genieten van de waterrijke omgeving rondom ons dorp. Gelukkig biedt onze prachtige omgeving ons, in 
tegenstelling tot het westen van ons land, veel ruimte (veel meer dan de anderhalve meter rondom ons) en daar maken de mensen 
dankbaar en veelvoudig gebruik van. Het bestuur van de haven heeft, ondanks alle coronabeperkingen, ook niet stil gezeten en een 
aantal ontwikkelen in gang gezet en nieuwe zaken tot stand gebracht, om de aantrekkelijkheid van de haven te verbeteren. 
 
Kanostellingen 
Alvast vooruitlopend op de realisatie van een faunapassage in de Trynwâldsterdyk, zijn een tweetal 
kanostellingen bij de ingang van de haven geplaatst. Op deze stellingen kunnen in totaal 6 kano’s worden 
geplaatst, die met een slot tegen diefstal kunnen worden verankerd. De haven biedt door de nog te realiseren 
faunapassage een prachtig uitgangspunt voor kanotochten in het watergebied aan de oostzijde van de 
Trynwâlsterdyk. De kanoplaatsen kunnen gereserveerd worden via de website van de haven 
(jachthavengytsjerk.nl) 
 
Trailerhelling 
De trailerhelling is eigendom van de haven van Gytsjerk en het geheel vraagt regelmatig om (kostbaar) onderhoud.  Door actieve 
handhaving en het plaatsen van een ketting en borden bij de trailerhelling van de haven is het ‘clandestiene’ gebruik van de helling 
merkbaar afgenomen en heeft de stichting ondertussen aan ruim vijftig mensen een hellingpas afgegeven. Dit is een verdubbeling 
van het aantal aanvragen in 2019! Het bestuur is erg blij met deze ontwikkeling en de inkomsten die daaruit voortvloeien. Door 
deze groei is het bestuur in staat de helling te onderhouden en de aanmeersteiger bij de helling te verlengen. 
 
Verhuur ligplaatsen 

Gedurende het voorjaar en het begin van de zomer hebben extra veel mensen een ligplaats aangevraagd in 
onze haven. We zijn, zeker in vergelijking met andere havens, goedkoop en daardoor aantrekkelijk als 
haven. Door de vele aanvragen moeten we als bestuur helaas regelmatig nee verkopen, met name voor de 
bezitters van de wat grotere boten. Op dit moment hebben we nog een vijftal kleine ligplaatsen 
beschikbaar voor bootjes met een maximale breedte van 2,50 m en een lengte van ten hoogste 5 m. 

 
Baggerwerkzaamheden 
Vanaf 1 augustus tot 1 december vinden er, in opdracht van  de provincie, baggerwerkzaamheden plaats. Er zal gebaggerd worden 
in de haven, in de Rijd, in de Kooiboutvaart en op de Sierdswielen. In de haven hebben we nogal veel last van wier- en rietaangroei 
en dat wordt tijdens deze werkzaamheden verwijderd. Ook in de toegangsroutes naar de haven wordt naast het uitbaggeren van 
de vaargeul, de overvloedige rietgroei aangepakt, waardoor de vaarwegen en met name de monding van de haven wordt verbreed. 
Op initiatief van het bestuur is de provincie akkoord gegaan, om na de baggerwerkzaamheden betonning aan te brengen in de Rijd 
en op de Sierdswielen. Hierdoor is de route naar de haven duidelijk zichtbaar en hopen we in 2021 een groter aantal passanten in 
onze haven te kunnen verwelkomen. 
 
Sponsoring 
Als stichting willen we graag binnenkort een aantal grote noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren, zoals het 
vernieuwen van de damwanden, het vervangen van de meerpalen, het uitbreiden van het aantal passantenplekken en het 
aanbrengen van zijsteigers, waardoor de huurders van de ligplaatsen makkelijker in hun boot kunnen stappen. Deze 
werkzaamheden zijn erg kostbaar en door ons als bestuur pas na vele jaren van  reserveren van de huuropbrengsten te realiseren. 
Om een vlottere realisatie van een aantal echt noodzakelijke reparaties uit te kunnen voeren zoeken we als stichting een aantal 
sponsoren, die ons financieel kunnen bijstaan. Als tegenprestatie bieden we de sponsors een advertentieplaats, met link naar de 
eigen website/facebook-pagina, op onze goed bezochte website. Kijkt u maar eens op de mogelijkheden op onze website! 
(www.jachthavengytsjerk.nl) 
 
 
Tot zover het nieuws vanuit de haven van Gytsjerk. Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens kijken in de haven of op onze website 
jachthavengystsjerk.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anne A. Tolsma, voorzitter van de Stichting tot bevordering van de watersport in de Trynwâlden e.o. 
 
 
 
 
 
 
 


