
Oeverbescherming woonbotenligplaatsen:
•   Realisatie natuurvriendelijke oever ter 

plaatse van woonboten.
•  Vervangen bestaande damwand noord-

oever in dorp.
•  Uitvoering in overleg met bewoners.

Baggeren Sylsterrak:
•   Verbeteren bereikbaarheid woon-

boten.
•  Wegwerken achterstallig onder-

houd.
• Diepte: 1,9 meter.

Beoogde plannen Ritsumasyl west:
• ��Aanleggen�fietspad.
• Natuurvriendelijke oevers Deinumerrak.
• Baggeren Deinumerrak.
• Deels nieuwe beschoeiing Deinumerrak.
• Verminderen zuigingsprobleem.
• Beoogde planning: 2014-2015.

Fietsbrug over nieuwe ontsluiting
woonbotenligplaatsen:
•   Passend in de omgeving.
• �Voor�fietsers,�voetgangers�en�

onderhoudsverkeer.
•  Doorvaarhoogte: 1,5 meter.
• Doorvaarbreedte: 7,0 meter.

Bereikbaarheid woonboten:
• Aanleg toegangsweg woonboten.
• Doorstroming�fietsers�verbeteren.
• Aanleg parkeervoorzieningen.

Nieuwe vaarverbinding:
• Ontsluiting woonbotenligplaatsen.
•  Aan beide kanten oevers natuur-

vriendelijk inrichten.
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Keerlus met aanlegvoorziening Bokmasingel:
• Keerlus voor recreatievaart klasse DM en rondvaartboot.
•  Aanlegsteiger in de nabijheid van de Bokmasingel.
•  Bereikbaar voor recreatievaart klasse DM en rondvaartboot.
• Lengte steiger: 35 meter.
• Natuurvriendelijke oevers.

Doorvaarbare duiker RW31:
• Voor recreatievaart klasse DM.
• Voor rondvaartboot.
• Doorvaarbreedte: 6,0 meter.
• Doorvaarhoogte: 2,5 meter
•  Daglichtopening in middenberm 

Rijksweg.

Steiger haven Marsum:
•   Bereikbaar voor recreatievaart 

klasse F (sloepen).
• Lengte steiger: 35 meter.
•  Aansluitpunten voor water en 

elektriciteit   .
•  Oude haven weer bereikbaar 

maken.

Doorvaarbare duiker Bokmasingel:
•   Toegang tot haven Marsum voor 

recreatievaart klasse F (sloepen).
• Natuurlijke taluds.
• Doorvaarhoogte: 1,5 meter.
• Doorvaarbreedte: 4,0 meter.

• Opwaarderen vaarweg.
• Verwijderen brug.
• Baggeren.

Doorvaarbare duiker It Aldlân:
•   Toegang tot Ingelumerfeart.
•  Voor recreatievaart klasse DM en 

rondvaartboten.

Schutsluis It Aldlân:
•   Capaciteit voor twee boten 

recreatievaart klasse DM of één 
rondvaartboot.

•  Sluiskolk met natuurvriendelijke 
oevers.

•  Sluisdeuren met zelfbediening.
• Picknickplaats voor passanten.

• Zwaaikom voor toegang duiker.
• Opwaarderen Ingelumerfeart.
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