
    

Nieuwsbrief januari 2019

Wy wurkje oan in 
moai Alde Feanen

“Voor u ligt de nieuwsbrief met daarin de samenvatting 

van de derde uitvoeringsmodule van gebiedsontwikkeling 

Alde Feanen. Samen met omwonenden en betrokken 

partijen werkten we aan dit plan, waarmee we de natuur, 

maar ook de natuurbeleving in de Alde Feanen willen 

versterken. Met alle suggesties, ideeën en vragen zijn we 

nu tot dit planontwerp gekomen. Hiermee werken we 

aan veel doelen uit het raamplan van 2004, maar nog niet 

aan alle. De komende tijd gaan we ook verder met de 

resterende opgaven. 

Dit planontwerp ligt van 14 januari tot en met 25 

februari 2019 ter inzage. Op 24 januari organiseren 

we een informatiebijeenkomst waar u uw vragen en 

opmerkingen kwijt kunt en waar we een toelichting 

geven op het plan. Daar leest u meer over op de 

achterzijde van de nieuwsbrief.

Ik ben er trots op dat we nu opnieuw aan de slag gaan 

met het gebied. We verbeteren de hooilanden, leggen 

de kanoroute om en werken aan de leefgebieden van 

bijzondere dieren zoals de otter, noordse woelmuis en 

verschillende vogelsoorten. Zo kunnen mensen en dieren 

optimaal van het gebied genieten!”

Aaltje Rispens, voorzitter gebiedscommissie Alde Feanen

Woord van de voorzitter

    

Gebiedsontwikkeling Alde Feanen
Binnen het gebiedsontwikkelingsproject Alde 

Feanen werkt de gebiedscommissie aan plannen 

voor natuur, water, recreatie en landbouw. In de 

gebiedscommissie zitten vertegenwoordigers van 

de Friese Milieufederatie , Wetterskip Fryslân, 

LTO, provincie Fryslân en de gemeenten Tytsjerk-

steradiel, Smallingerland en Leeuwarden. Samen 

met de streek maakte de commissie al plannen 

voor de eerste twee planonderdelen, en nu ook 

voor de derde uitvoeringsmodule.



Wolwarren, Brêgeham, Barfjild en 
omgeving
In deze omgeving wisselen moerasbosjes, open 

water en graslanden elkaar af. Het doel is om in het 

noordelijk deel de omstandigheden voor de noordse 

woelmuis en veenmosrietland te verbeteren. Dit 

doen we door waterpeilen in de winter te verhogen. 

Daar profiteren ook veel vogels van zoals de roer-

domp, porseleinhoen en purperreiger.

In het zuidelijk deel verlagen we het waterpeil waar-

door kruidenrijk grasland beter te beheren is. Door de 

mogelijkheid voor graslandbeheer aan de zuidkant te 

verbeteren, blijft de afwisseling tussen open grasland 

en dichtere riet- en moerasgebieden bestaan.

Bij de Wolwarren komt een faunatunnel om otters en 

andere dieren de kans te geven veilig de weg over te 

steken en zo van het ene naar het andere natuurge-

bied te gaan. 

Westersanning noord en zuid
In het noordelijke deel van de Westersanning is 

het natuurdoel een kruidenrijk, grazig landschap 

met veel brede sloten en vaarten en hoge 

waterpeilen. Diverse soorten eenden en andere 

watervogels (zomertaling, slobeend, krakeend, 

kuifeend, meerkoet) en weidevogels zoals de 

watersnip voelen zich thuis in zo’n landschap. 

We graven de voedselrijke bovengrond af en 

verplaatsen dat naar een ander (voedselrijk) 

gebied. In het afgegraven deel verhogen we dan 

de waterstand en monitoren we wat de effecten 

hiervan zijn op de natuurwaarden en de bodem. 

Het zuidelijk deel van de Westersanning wordt 

niet ingericht, maar hier zetten we in op 

‘uitmijnen’. Dat is het versneld afvoeren van 

fosfaat uit de grond, door veel te maaien en 

ondertussen te bemesten met stikstof en kalium, 

maar niet langer met fosfaat. Het doel hiervan 

is om het gebied geschikt te maken voor het 

ontwikkelen van vochtig weidevogelgrasland aan 

de westkant, en overgangen naar nat schraalland 

en kruiden- en faunarijk grasland in de rest van 

het zuidelijke deel van de Westersanning.

Panhuyspoel
De Panhuyspoel blijft voorlopig in gebruik als 

zandwinplas. In een deel van de waterplas komt 

ruimte voor recreatie. Er komt een zwemstrand, 

een vissteiger en ook een nieuwe wandelroute 

tussen de Feantersdyk en het Nonnepaed.

Recreatie

Wandelroute en vogelkijkhut

Vanaf de Hooidambrug komt een nieuwe 

wandelroute naar Brêgeham. Deze loopt langs de 

Jan Durkspolder en de nieuwe vogelkijkhut.

Route kleine vaarrecreatie en kanoroute

De bestaande vaar- en kanoroutes verbeteren we op 

enkele plekken. Om alvast rekening te houden met 

gewenste uitbreiding van de vaarroute, knappen we 

de overstapplaats voor kano’s bij gemaal Offerhaus 

op. Hierbij maken we het direct ook geschikt voor de 

route voor kleine vaarrecreatie. Aan de zuidkant van 

de Alde Feanen komt vanaf de Wiide Ie een nieuwe 

kanoroute. De bestaande route langs de waterplas 

in de Jan Durkspolder komt te vervallen. 

Voor de uitbreiding van de route voor kleine 

vaarrecreatie werken we de komende tijd plannen 

uit. Gedurende de uitvoering van de derde 

module zetten we de voorbereiding (bijvoorbeeld 

de grondverwerving en het vaststellen van 

inrichtingsmaatregelen) voor het gebied ten 

noordoosten van Earnewâld voort. Voorwaarde is 

dat eerst de grondverwerving gerealiseerd moet 

zijn. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er 

geen peilverschillen in de beoogde route komen die 

opgelost moeten worden met sluisjes of overtooms. 

Wyldlannen, Laban, Polder Grondsma 
en Twa Sân-Mêden
In de winter staan deze polders in open verbinding 

met de boezem en staat het maaiveld onder water. 

In de zomer zakt het water langzaam weer weg en 

zijn de polders wat droger. In deze zomerpolders  

gaan we de aan- en afvoer van water verbeteren 

door het frezen van greppels, het verbeteren van 

in- en uitlaten en het herstellen van kaden. Deze 

maatregelen zijn gunstig voor de ontwikkeling 

van de blauwgraslanden en kruidenrijke 

graslanden. Ook trekt het veel vogelsoorten zoals 

de kemphaan, grutto en andere steltlopers. Ook 

de noordse woelmuis en rustende ganzen en 

smienten komen dan graag in deze gebieden. 

Door een verbeterde verbinding met de boezem 

zwemmen vissen als snoek, bittervoorn en kleine 

en grote modderkruiper gemakkelijker het gebied 

in. Verstoring van weidevogels wordt tegengegaan 

door het verwijderen van struikgewas en ruigtes.



Derde module ter inzage 
Van 14 januari tot en met 25 februari 2019 ligt het 

plan voor de derde module van gebiedsontwikkeling 

Alde Feanen ter inzage. U kunt het plan inzien bij het 

provinciehuis aan de Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden, 

Wetterskip Fryslân in Leeuwarden en de gemeente-

huizen van Tytsjerksteradiel, Smallingerland en Leeu-

warden. Ook kunt u het plan vinden in de interactieve 

kaart op www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling of op de 

website van de betrokken organisaties. 

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van 

zes weken - tot uiterlijk 25 februari 2019 - een ziens-

wijze indienen over deze module. U kunt de zienswijze 

richten aan:

     Gedeputeerde Staten van Fryslân 

     Postbus 20120

     8900 HM, Leeuwarden

     Onder vermelding van:  

     Zienswijze Ontwerp 3e module Alde Feanen

Tijdens de informatiebijeenkomst op 24 januari kunt u 

ook een mondelinge zienswijze indienen.

Informatiebijeenkomst
Heeft u opmerkingen, vragen over onderdelen in het 

plan of wilt u informatie over het plan ontvangen? Op 

24 januari 2019 van 17.00 tot 21.00 uur organiseert de 

gebiedscommissie een informatiebijeenkomst in hotel 

restaurant Princenhof in Earnewâld (Piet Miedemaweg 

15). Deze bijeenkomst bestaat uit twee inloopmomenten 

van 17.00 tot 19.30 uur en van 20.00 tot 21.00 uur. Van 

19.30 tot 20.00 uur is er een algemene presentatie over 

het project. U bent van harte welkom. 

Na de terinzagelegging verwerkt de gebiedscommissie 

de opmerkingen en/of zienswijzen waar mogelijk in 

plannen. Wanneer Gedeputeerde Staten van Fryslân 

het ontwerp 3e module en de reactienota vaststellen, 

is het plan definitief. Naar verwachting is dit in mei 

2019. Daarna ontvangen schrijvers van zienswijzen 

bericht wat er met hun opmerkingen is gedaan. Tegen 

de vastgestelde 3e module is verder geen bezwaar en 

beroep meer mogelijk. Na vaststelling door GS werken 

we het plan verder uit in bestekken. Op basis van deze 

bestekken worden er vergunningen aangevraagd bij 

de gemeente, waterschap en provincie. Belangheb-

benden kunnen tijdens de procedure hiervan bezwaar 

aantekenen. Als het plan is vastgesteld kan de uitvoe-

ring starten. We verwachting na de zomervakantie 

2019 te kunnen beginnen in de zomerpolders. 

Digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de herinrichting 

van de Alde Feanen? Dan kunt u zich aanmelden 

voor de digitale nieuwsbrief. Wanneer er nieuws 

is over de uitvoering van het project stellen we u 

via deze weg op de hoogte. Aanmelden kan door 

naar de website www.fryslan.frl/gebiedsontwik-

keling te gaan. Klik daar op de Alde Feanen in de 

interactieve kaart en vervolgens op de aanmeld-

link voor de nieuwsbrief.

Contact
Heeft u vragen over de herinrichting van de Alde Fea-

nen? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Con-

tact Centrum van de provincie Fryslân. De klantadviseurs 

verwijzen u dan door naar de projectleider, J.P. Tjaden. 

Contact opnemen kan per mail (provincie@fryslan.frl) of 

telefoon (058 292 5925). 

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan op 

www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling en klik op de Alde 

Feanen in de kaart. Op www.np-aldefeanen.nl vindt u 

meer informatie over het Nationaal Park Alde Feanen en 

het Life+ project ‘Booming Business’. 
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