
Dorpsbelang Goutum en IJsclub Goutum hebben vrijdag 15 september onder grote 

belangstelling een vis- en aanlegsteiger in gebruik genomen. De steiger is geplaatst 

midden in het dorp, tegen de ijsbaan 

en het dorpsplein. Twee vrijwilligers 

van de ijsclub, Bouwe Wijbenga en 

Jaap Broekstra, hebben met loonbe-

drijf Bergsma uit Tearns hard gewerkt 

om de steiger op tijd klaar te krijgen. 

Hiermee is het eerste project afgerond 

dat genoemd staat in het in april door 

Dorpsbelang gepresenteerde Water- 

en Landschapsplan ‘Goutum oan it 

wetter’. 

De middag begon met een ‘visles’ voor 

alle kinderen van groep 8 van de Wiar-

daskoalle. De visles werd verzorgd door 

Hengelsportvereniging Leeuwarden. De 

kinderen leerden hoe je een vis moest 

onthaken, maar ook hoe je je eigen vis-

tuigje maakt. Dorpsbelang had voor alle 

kinderen een hengel geregeld en toen 

kon het echte vissen beginnen.  

Feestelijke opening 

                 Vis- en aanlegsteiger 

Goutum IJsbaan  



En gevist werd er! Vele kinderen haalden wel één of meerdere vissen boven en met 

hun gekregen gereedschap was het haakje snel verwijderd.  

Veel ouders en dorpsgenoten kwamen ondertussen een kijkje nemen. Durkje Fen-

nema en de vrijwilligers Wolter Dragstra en Jan de Boer van ons dorpshuis Ien en 

Mien voorzagen de aanwezigen van koffie en ranja en een hapje. Onder het toeziend 

oog van vele vissende kinderen meerde wethouder Friso Douwstra en Johannes Os-

inga als eerste af aan de steiger. Eénmaal voet aan wal heette Johannes alle aanwezi-

gen welkom. Met trots vertelde hij over hoe dit alles tot stand is gekomen. Voor 

Dorpsbelang is dit het eerste project dat helemaal zelf is ontwikkeld en uitgevoerd, 

en dit smaakt naar meer! Het bevaarbaar maken van de verbinding met de Wirdu-

mervaart is de volgende uitdaging. Hiervoor moet er eerst gebaggerd worden. Johan-

nes en wethouder Friso Douwstra maakten de afspraak om hier samen werk van te 

maken. Friso gaf aan dat de gemeente graag faciliterend wil zijn naar wijken en dor-

pen van Leeuwarden. Het leveren van kennis en expertise, en soms ook geld, aan 

projecten die van onderop worden ontwikkeld is een rol die de gemeente goed past. 

Alle aanwezigen, en zeker ook alle kinderen, bedankt voor jullie komst! 
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