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Bestuurlijke zaken 
De Stichting ter bevordering van de Watersport in de Trynwâlden en omstreken is eigenaar van het haventerrein en de watersporthelling 
aan de Rinia van Nautawei Gytsjerk. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein en de helling, 
verzorgt de verhuur van de ligplaatsen in de haven en geeft hellingpassen uit voor het gebruik van de trailerhelling in de haven.  
 
Coronaperikelen 
Het vaarseizoen 2020 kwam door de coronamaatregelen laat op gang. Na een sluiting van vier maanden, 
mocht vanaf 1 juli het sanitair in de watersporthavens worden opengesteld voor het publiek en kwam het 
vaarseizoen weer langzaam tot leven. Gelukkig kenden we in de zomer, evenals in vorig jaar, vele warme 
weken en kon er, ondanks de coronabeperkingen, volop en met name veilig worden genoten van de 
watersport. Vele mensen kochten of huurden een boot en dat leverde vele aanvragen voor een huurplek in 
onze haven op. Aan het eind van het seizoen waren alle ligplaatsen, op één plek na, dan ook verhuurd. Fijn, dat de watersport zo populair 
was in 2020. Het bestuur hoopt, dat dit de komende jaren, ook zonder covid-19 pandemie, zo blijft. 
 
Verhuur ligplaatsen en walplaatsen (voor kano’s) 
In januari 2020 verhuurde de stichting 76 van de in totaal 95 beschikbare ligplaatsen en werden alle vijf walplaatsen voor het 
onderbrengen van een kano verhuurd Aan het eind van het seizoen 2020 waren op één na alle ligplaatsen verhuurd en waren naast de 
oorspronkelijke vijf walplaatsen ook nog vier van de zes specifiek gecreëerde kanoplaatsen bezet.  
 
Gebruik watersporthelling 
In 2020 werd door 53 personen een hellingpas aangevraagd. Dit was een enorme stijging ten opzichte van het aantal uitgegeven passen in 
2019. In dat jaar vroegen slechts 26 gebruikers van de trailerhelling een hellingpas aan. Genoemde stijging werd voornamelijk veroorzaakt 
door een strikte handhaving vanuit het bestuur. Trailerhelling-gebruikers werden geattendeerd op de verplichting van een hellingpas bij 
gebruik van de helling. Tevens werd uitgelegd, dat de opbrengst van de verkoop van de passen noodzakelijk was om het onderhoud aan de 
helling en de bijbehorende aanlegsteiger te bekostigen.  
 
Onderhoud 
Gedurende het seizoen 2020 organiseerde het bestuur een viertal klusochtenden/avonden. Enkele huurders/hellingpashouders hielpen 
tijdens deze ochtenden/avonden op vrijwillige basis actief mee om allerlei onderhoudswerkzaamheden in de haven te verrichten. Helaas 
moesten de laatste twee klusochtenden vanwege de aangescherpte coronamaatregels worden afgelast. Het bestuur hoopt dat in 2021 de 
uitgestelde klussen van 2020 wel kunnen worden utgevoerd.  
Het gras werd in 2020 wekelijks gemaaid door vrijwilligers vanuit het Thomashuis te Mûnein en de graskantjes naast het voetpad in de 
haven werden een aantal keren per jaar machinaal afgesneden door oud bestuurslid Gjalt Scheffer uit de Mûnein. Het onderhoud van de 
website werd op vrijwillige basis verricht door Dick Provoost uit Gytsjerk. Genoemde hulpen en vrijwilligers werden door het bestuur 
middels een kerstattentie hartelijk bedankt voor hun hulp.  

Tot slot valt te vermelden, dat vanuit de provincie, in het najaar van 2020, opdracht werd gegeven tot het 
uitbaggeren van de vaarroutes in de Rijd, de Kooiboutvaart en in de Sierdswielen. Tevens werd tijdens de 
baggerwerkzaamheden de overvloedige plantengroei verwijderd, waardoor de vaarroute naar de haven 
aanzienlijk werd verbreed. Helaas konden de baggerschepen, vanwege de nauwe doorgang, de werkzaamheden 
niet in de haven zelf uitvoeren. Het bestuur zal daarom de baggerwerkzaamheden in de haven in het voorjaar of 
begin zomer 2021 op eigen initiatief en kosten laten uitvoeren. 

 
Vernieuwingen 
Door, de in 2020 al bekende plannen van de provincie voor de aanleg van een faunapassage in de Trynwâlsterdyk, zou het 
gebied rondom de ‘Bouwepet’, toegankelijk worden voor kano’s. Het bestuur speelde hierop in, door de realisatie van een 
tweetal kanorekken, waarop in totaal zes kano’s konden worden gestald. Dat dit initiatief en schot in de roos was, bleek uit 
het feit, dat aan het eind van 2020 reeds vier kanoplekken waren verhuurd, ondanks het feit dat de faunapassage in 2020 
nog niet was gerealiseerd.  
Tevens besloot het bestuur om in het begin van 2020 een vitrinekast te plaatsen bij de ingang van het haventerrein aan de 
Rinia van Nautawei. In de kast kunnen belangstellenden een overzicht vinden van de beschikbare ligplaatsen en de daarbij behorende 
huurprijzen. Tevens kunnen huurders en hellingpashouders (watersport)advertenties plaatsen in de kast.  
 
Financiën 
Het boekjaar 2020 van de stichting liep van 1 november 2019 tot 1 november 2020. Omdat er, evenals in 2019, in 2020 geen groot 
onderhoud in de haven moest worden verricht eindigde het boekjaar met een positief saldo en kon daarvan een aanzienlijk deel opzij 
worden gezet voor de onderhoudskosten in de komende jaren. 
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