Joure, 21 febr. 2011
Aan de Gemeenteraad van Skarsterlân
Postbus 101
8500 AC Joure

Betreft: reactie op Ontwerp Ruimtelijke Visie Tsjûkemar

Geachte Gemeenteraad
Als Vereniging Moai Skarsterlân willen we graag op enkele punten uit bovengenoemde visie
reageren.
Net als in de oude Tjeukemeer Visie ligt het accent voor mogelijke recreatieve
ontwikkelingen op het gebied van Lemsterland en blijft voor het deel van Skarsterlân
landschap en natuur het zwaarst wegen. Op zich zijn we het daar van harte mee eens.
Maar waarom, vragen we ons af, moet dan nu toch een opening worden gemaakt voor enkele
nieuwe recreatieve projecten. Onze grootste bezwaren betreffen de geboden mogelijkheid
voor een restaurant op de Ulesprong en als dat niet lukt eventueel bij De Lanen.
Over dat plan hebben we als Vereniging onze ernstige twijfels en bezwaren.
Nu ligt langs de A6 tussen Lemmer en Joure De Tsjûkemar er open en ruim bij en geeft
een prachtige indruk van onze waterrijke provincie. Een nieuw gebouw op de Ulesprong zal
die openheid aantasten. We hebben niet de indruk dat daar vanaf de A6 meer van genoten zal
worden dan van de nu aanwezige openheid. In het verlengde hiervan begrijpen we ook niet
hoe men kan pleiten voor een markering als poort van Fryslân met een ‘landmark’ ter hoogte
van Lanen of Ulesprong. Deze trendmatige ideeën zijn geen verfraaiing, maar eerder een
verstoring.
- Een eventueel restaurant zal niet alleen kunnen bestaan van de gebruikers van de
zwemplaats. Men zal zich ook richten op het autoverkeer van de A6. Daardoor zal het tevens,
het gehele jaar door, een soort wegrestaurant worden. Die drukte van auto’s lijkt ons geen
goede combinatie met het huidige recreatieve gebruik en lijkt ons ook in strijd met de huidige
bestemming van ‘dagrecreatie’ voor het kleine gebied van de zwemplaats en de bestemming
natuurgebied die voor de gehele overige Ulesprong geldt. De bijkomende activiteiten zoals
verhuur van waterfietsen en kano’s, zal de bestemming natuurgebied ook niet ten goede
komen. Bedrijfsmatig zal men met aanlegsteigers ook meer klanten van boten aan willen
trekken en ook dat zal niet bevordelijk zijn voor het natuurgebied.
De natte as van de ekologische hoofdstructuur loopt over dit gebied. In de Visie wordt gepleit
voor versterking van die functie, met concrete plannen voor een ruimere en betere aansluiting
op de Rottige Meenthe. Het is dan zeer tegenstrijdig door anderzijds een restaurant te willen
toestaan op een kwetsbaar punt in deze verbindingsroute.

De Ulesprong ligt ook in het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland, dan vragen zulke
plannen om een gedegen afweging en die ontbreekt totaal.
- Een nieuw restaurant lijkt ons ook geen echte nieuwe recreatieve impuls. Er zijn genoeg
horeca-voorzieningen in de regio. In plaats van uitbreiding zal het grotendeels om
verplaatsing en directe concurentie gaan.
Indien het plan voor een fietsverbinding over de Skarster Rien doorgaat, komt die concurentie
zelfs vlakbij te liggen met de Horeca-voorziening van camping Tjeukemeer.
Op zich zien we wel de aantrekkelijkheid van die fietsverbinding. Maar de oversteek zouden
we lieven zien in het verlengde van de Slûsdyk en dan aan de overzijde langs het
natuurgebied in plaats van er doorheen.
In de visie wordt ook de mogelijkheid genoemd voor een uitbreiding van het complex van de
camping Tjeukemeer in het grensgebied van Rohel en Oldeouwer. Op zich hebben we daar
geen grote bezwaren tegen, indien die uitbreiding kleinschalig blijft en één geheel wordt met
het bestaande bedrijf.
We wensen de gemeenteraad bij de verdere behandeling van deze visie veel wijsheid toe.
Hoogachtend,
namens de Vereniging Moai Skarsterlân,

J. Halma, voorzitter

H. Veenema-Bruins, secretaris
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