Nijsbrief

Wy wurkje oan in
moai Alde Feanen
Simmer 2020

Veel zaken in het dagelijks leven lagen stil of liggen nog
steeds stil door de aanwezigheid van het coronavirus.
Gelukkig gaat veel ook gewoon door. Bijvoorbeeld de
herinrichting van de Alde Feanen! We staan op het punt
om de uitvoering van een aantal projecten te starten. Daar
berichten we u over in deze nieuwsbrief. In verband met de
coronaregels kunnen we de start van de uitvoering nu niet
met u vieren. We markeren de start van de uitvoering wel,
maar op een bescheiden manier. Zodra dat weer mogelijk
is, nemen we u graag mee het gebied in voor een excursie
langs de verschillende maatregelen.
In mei 2019 kocht de provincie zo’n 40 hectare grond
aan tussen de Koloanjes en de Koaidyk. Op dit moment
onderzoeken we de inrichtingsmogelijkheden voor dit
gebied. Zodra hier meer duidelijk over is, delen we dat met
u. In deze nieuwsbrief vertellen we met welke maatregelen
we de komende tijd aan de slag gaan en wat er daarna op
de planning staat.
We hopen dat u allemaal gezond bent en blijft.
Aaltje Rispens
Voorzitter gebiedscommissie Alde Feanen

Herinrichting 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 de gemeenten Tytsjerksteradiel, Smallingerland
en Leeuwarden. Samen met de streek maakte
de commissie al plannen voor de eerste twee
planonderdelen, die al helemaal klaar zijn. De plannen
voor de derde uitvoeringsmodule zijn ook klaar en
gaan nu in uitvoering. In deze nieuwsbrief leest u daar
meer over.

Oan it wurk!

Gemaal bij de Wyldlannen

Oevers en kaden

De derde fase van de herinrichting van de Alde Feanen
gaat in de zomer in uitvoering. Deze fase bestaat uit
verschillende maatregelen, verspreid over de Alde Feanen.
Naar verwachting is de uitvoering van alle maatregelen
klaar in 2022.

Aan de zuidkant van de Wyldlannen, grenzend aan De
Geau, staat een oud dieselgemaal van Wetterskip Fryslân.
Het gemaal zorgt voor de afvoer van water van de Wyldlannen. Het is het laatste dieselgemaal in Fryslân en wordt
vervangen voor een duurzaam en visvriendelijk gemaal.
De werkzaamheden voor vervanging van het gemaal starten in augustus 2020.

In de zomer start ook het werk aan de oevers en kaden
van de zomerpolders Wyldlannen, Laban, Polder Grondsma en de Twa-Sân-Mêden. In Polder Grondsma wordt ook
de waterhuishouding in de polder verbeterd. Bijvoorbeeld
door het verruimen van waterlopen en het herstellen van
ontwatering. Rondom de zomerpolders worden kaden
opgehoogd en laad- en loswallen vervangen. Tegelijk worden ook de constructies van duikers en stuwen aangepakt.
Dat is nodig om de natuur in het gebied goed te kunnen

Het huidige dieselgemaal

De Folkertssleat, links de Wyldlannen, rechts polder Laban

beheren. Er wordt gewerkt van augustus tot oktober 2020
en juli tot oktober 2021. In de tussenliggende periode
staan de polders onder water of is er rust nodig voor broedende vogels en andere dieren. Tijdens een deel van het
vaarseizoen wordt er niet gewerkt en alle sloten blijven
toegankelijk voor vaarverkeer. Zodra het werk in juli 2021
weer opgepakt wordt, informeren we u daarover in de
digitale nieuwsbrief.

Brug Westersanning

Verdere planning
Voor de polders Wyldlannen, Laban en Twa-Sân-Mêden
bereiden we de inrichtingsmaatregelen voor. Het gaat
vooral om maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren voor het beheer van de zomerpolders. Ook zijn
we bezig met voorbereidingen voor maatregelen rond de
Jan Durkspolder en de Wolwarren, zoals de ottertunnel
in de Wolwarren en het vervangen van de brug Westersanning. Naar verwachting start de uitvoering van dit
werk in 2021.
Ook worden de Westersanning, de recreatieve inrichting
van de Panhuyspoel en het verbeteren van de vaarroute
in het oostelijk deel van de Alde Feanen aangepakt. Dit
staat gepland voor 2022.

Extra geld door Regiodeal Zuid-Oost
Tijdens de voorbereiding van de bovenstaande maatregelen, is er extra geld beschikbaar gekomen vanuit de zogenaamde Regiodeal. In deze deal wordt in samenwerking

met het Rijk en de regio Zuid-Oost Fryslân een impuls
gegeven aan de brede welvaart. De komende periode
wordt besproken hoe het geld besteed wordt. Wanneer
dat duidelijk is, laten we het u weten.

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 informeren we u regelmatig. U kunt zich aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief via de kaart op
www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling.

Vragen en meer informatie
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. U wordt dan doorverbonden met de
juiste persoon.

Colofon
Meer informatie over de herinrichting van de Alde Feanen vindt u op www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling. Of kijk op
www.np-aldefeanen.nl voor meer informatie over het Nationaal Park en het LIFE+ project in de Alde Feanen.

