
Gebiedsontwikkeling Alde Feanen
Binnen het gebiedsontwikkelingsproject Alde Feanen 
werkt de gebiedscommissie aan plannen voor natuur,  
water, recreatie en landbouw. De commissie werkt in  
opdracht van provincie Fryslân aan deze doelen. Dit doen 
ze samen met It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en gemeen-
ten Tytsjerksteradiel, Smallingerland en Leeuwarden.  
Samen met de streek maakte de commissie al plannen  
voor de eerste twee planonderdelen, en nu ook voor de 
derde uitvoeringsmodule.

Vaststelling derde uitvoeringsmodule
Van 14 januari tot en met 25 februari lag de ontwerp  
derde uitvoeringsmodule van de Herinrichting Alde Feanen 
ter inzage. Belanghebbenden konden in die periode hun 
mening op het plan geven. In totaal ontving de gebieds-
commissie vijftien zienswijzen. In de reactienota staat de 
beantwoording van de zienswijzen. Op basis van de ziens-
wijzen is de module op enkele onderdelen aangepast. Op 
4 juni stelde Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie 
Fryslân de reactienota  en de derde uitvoeringsmodule 
vast. GS stelt ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar voor  
de derde uitvoeringsmodule. In totaal wordt er ruim 2,7 
miljoen euro geïnvesteerd in het gebied, door bijdragen  
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Graag informeren wij u over het gebiedsontwik-
kelingsproces van de Alde Feanen. Een belang-
rijke stap is de vaststelling door GS van de derde 
uitvoeringsmodule op 4 juni. Eerder hebben de 
gemeenten, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân 
vastgesteld wat hun bijdrage aan de uitvoering 
van de plannen zal zijn. Hiermee zijn de doelen 
bepaald en het geld beschikbaar gesteld en  
kunnen we van start!

De derde module is gemaakt om de natuur te 
verbeteren, aantrekkelijker te maken en de  
beleefbaarheid van het gebied te versterken.  
Met dit plan gaan we de komende vier jaar aan 
de slag. Wij houden u graag op de hoogte met  
de plannen. In deze nieuwsbrief informeren we 
u over deze stappen. 

Aaltje Rispens
Voorzitter Gebiedscommissie Alde Feanen

Herinrichting van de Alde Feanen

VoorwoordHerinrichting Alde Feanen
Binnen het herinrichtingsproject Alde Feanen 
werkt de gebiedscommissie aan plannen voor natuur,  
water, recreatie en landbouw. De commissie werkt in  
opdracht van provincie Fryslân aan deze doelen. Dit doen 
ze samen met It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en gemeen-
ten Tytsjerksteradiel, Smallingerland en Leeuwarden.  
Samen met de streek maakte de commissie al plannen  
voor de eerste twee planonderdelen, en nu ook voor de 
derde uitvoeringsmodule.

Vaststelling derde uitvoeringsmodule
Van 14 januari tot en met 25 februari lag de ontwerp-  
derde uitvoeringsmodule van de Herinrichting Alde Feanen 
ter inzage. Belanghebbenden konden in die periode hun 
mening op het plan geven. In totaal ontving de gebieds-
commissie vijftien zienswijzen. In de reactienota staat de 
beantwoording van de zienswijzen. Op basis van de ziens-
wijzen is de module op enkele onderdelen aangepast. Op 
4 juni stelde Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie 
Fryslân de reactienota  en de derde uitvoeringsmodule 
vast. GS stelt ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar voor  
de derde uitvoeringsmodule. In totaal wordt er ruim 2,7 
miljoen euro geïnvesteerd in het gebied, door bijdragen  
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Colofon

Meer informatie over de herinrichting van de Alde Feanen vindt u op www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling. Heeft u  

vragen over de herinrichting? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie Fryslân via 

de mail: provincie@fryslan.frl of telefonisch: 058 292 5925.

vanuit Wetterskip Fryslân, gemeente Smallingerland,  
gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea.

Wijzigingen in het inrichtingsplan
Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er twee wijzigin-
gen in het inrichtingsplan. Zo blijft de kanoroute parallel 
aan de Headamsleat bestaan, net als de zuidelijke over-
stapplaats. Ook is besloten om bij de strook bos langs de 
Geau het struweel (struikgewas) niet uit te dunnen.  
Daarnaast zijn enkele beschrijvingen in het plan aangepast 
of maatregelen verder toegelicht. De vastgestelde versie 
van het inrichtingsplan en de reactienota vindt u op  
www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling. 

Op naar de uitvoering
De derde module geeft aan welke maatregelen nodig zijn  
voor de ontwikkeling en het beheer van de gebieden. Deze 
plannen werken we uit tot een definitief ontwerp voor de 
praktische uitvoering. Het gaat dan bijvoorbeeld om de lig-
ging van een nieuw te graven sloot, locatie van een stuw of 
een dam. Het definitieve ontwerp is de basis waarop we de 
vergunningen en ontheffingen aanvragen. 

Vergunningen en ontheffingen
Voordat een schop de grond in gaat, zijn er meerdere  
vergunningen en ontheffingen nodig. Voor uitvoering van 
werken vragen we bijvoorbeeld een omgevingsvergunning  
aan bij de gemeente(n). Daarnaast vragen we een water-
vergunning en of peilbesluit aan bij het Wetterskip Fryslân. 
Verder zijn er mogelijk ontheffingen nodig in het kader 
van de Wet Natuurbescherming of grondtransport. Ook 
kunnen andere specifieke vergunningen en ontheffingen 
nodig zijn. De terinzageleggingen van de vergunnings- en 
ontheffingsaanvragen geven u de mogelijkheid om een 
zienswijze of bezwaar in te dienen. Zodra vergunningen 
en ontheffingen zijn afgegeven start de aanbesteding van 
het werk, waarna het werk in het veld kan starten.

Planning
We voeren de derde module stapsgewijs uit. Het eerste 
werk gaat begin 2020 van start en het laatste in 2022.  

In 2019 maken we het definitieve ontwerp en bestek van 
de kadewerken, gemaal Wildlanden en de vervanging van 
de brug ‘Westersanning’.

In de loop van 2020 begint het ‘echte’ werk, dan vervangt 
Wetterskip Fryslân het gemaal de Wildlanden. Dit is het 
laatste dieselgemaal, waar een duurzaam gemaal voor in 
de plaats komt. Ook starten we dan in de zomerpolders 
aan de westkant van de Alde Feanen met de kadewerken,  
gevolgd door de aanleg van dammen, duikers en het aan-
passen van watergangen. Verder starten we in 2020 met  
het vervangen van de brug ‘Westersanning’ nabij de  
Jan Durkspolder. De andere werken voeren we in 2021  
en 2022 uit. 

Bijna 40 hectare grond voor nieuwe natuur
Begin mei kocht de provincie Fryslân een landbouwbedrijf 
bij Earnewâld aan. Hiervan ligt 38 hectare grond binnen 
het Natuurnetwerk Nederland (voormalig EHS). De overige 
twintig hectare wordt ingezet als ruilgrond. Dit betekent 
dat er een natuur verbinding tussen het moerasgebied ten 
noorden van Earnewâld en de Jan Durkspolder gemaakt 
kan worden. Dit is erg belangrijk voor het behoud van de 
biodiversiteit en het draagt bij aan de Natura 2000-doe-
len in het gebied. Daarnaast geeft het meer ruimte voor 
het realiseren van het rondje voor de kleine recreatievaart. 
Hier gaan we op een later moment mee aan de slag en is 

niet onderdeel van de derde uitvoeringsmodule. 

Digitale nieuwsbrief
Wilt u tijdens de uitvoering van de derde module op de 
hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de digitale 
nieuwsbrief. Wanneer het werk van start gaat plaatsen 
we hier regelmatig informatie. Ook houden we u in deze 
nieuwsbrief op de hoogte van de start van wettelijke  
inspraakperiodes van vergunningen en ontheffingen die 
we aanvragen. 
 
U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via de 
kaart op www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling. 

Jan Durkspolder en Westersanning (Brandhof Natuur en Platteland,  
i.o.v. It Fryske Gea)

De zandwinplas Panhuyspoel


