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Het bestuur van de stichting ter bevordering van de Watersport in de Trynwâlden e.o. beheert de haven van 
Gytsjerk. Zij stelt zich daarnaast als doel om met name watersporters, maar ook andere recreanten, kennis te 
laten maken met de  faciliteiten (zwembad, winkelcentrum, bibliotheek etc.) en fraaie omgeving  van het dorp 
Gytsjerk en in de ruimste zin, met de faciliteiten en omgeving van alle dorpen in de  Trynwâlden. 

Om dit doel te bereiken heeft de stichting het plan opgevat om de haven uit te breiden en voor een deel in te 
richten voor (watersport) passanten en campingbezoekers. Te denken valt aan passanten met sloepen en kleine 
boten afkomstig uit de nieuwe waterrijke wijken aan de oostzijde van Leeuwarden, aan watersporters die de 
Elfstedenroute varen en kanovaarders die de nieuwe route langs de Bouwepet willen gaan verkennen en een 
overnachtingplaats halverwege zoeken. Daarnaast wil de stichting tevens ruimte bieden aan  recreanten die met 
een camper, caravan of tent het dorp willen bezoeken.  

Voor de uitbreiding van de huidige haven met een passantenhaven heeft de stichting het terrein op het oog, dat 
plaatselijk bekend staat als ‘de oude loswal’. Dit is het gemeentelijke parkeerterrein tegenover de firma Sikma en 
vakgarage van der Meer aan de Rinia van Nautaweg te Gytsjerk. Op dit moment heeft dit terrein een troosteloze 
en kale uitstraling en wordt nauwelijks onderhouden. De stichting is van plan het terrein opnieuw in te richten en 
de kadewand te herstellen (zie bijgaande tekening) 

Voor de realisatie van een camper/kampeerterrein denkt de stichting aan het perceeltje weiland grenzend aan 
het parkeerterrein ‘de oude loswal’ en de trailerhelling van de stichting. Het gaat expliciet om het terrein náást 
(ten noorden van) de woningen aan de Rinia van Nauta wei. (zie onderstaande plattegrond) De stichting wil 
namelijk de bewoners van de woningen geen overlast bezorgen met de inrichting van een campingterrein achter 
hun woningen. Het beoogde perceel is op dit moment in eigendom van de eigenaar van het fabrieksterrein 
(voormalige zuivelfabriek) aan de Rinia van Nautawei. Genoemde eigenaar is op de hoogte van de plannen van 
de stichting en staat hier niet onwelwillend tegenover. 

De stichting heeft ondertussen met betrekking tot bovenstaande uitbreidingsplannen overleg gehad met 
dorpsbelang Gytsjerk. Genoemde plannen zullen worden meegenomen in de dorpsvisie 2021-2030. Tevens zijn 
contacten gelegd met de gemeente Tytsjerksterdiel om de eventuele noodzakelijke wijzigingen in het 
bestemmingsplan aan te brengen. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, verder mee willen denken m.b.t. de inrichting van 
beide terreinen, dan kunt u mailen  met de voorzitter en/of secretaris van de stichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anne A. Tolsma, voorzitter bestuur van de stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden e.o. 

M:voorzitter@jachthavengytsjerk.nl en/of secretaris@jachthavengytsjerk.nl 
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Situatieschets perceel 4075 (oude loswal) en aangrenzend weiland 
blauw=passantenhaven 
rood gearceerd = kampeer- en camperterrein 
 
 
 

 
 
Schets  herinrichting ‘oude loswal’ te Gytsjerk 


