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HERINRICHTING FEANWÂLDEN GAAT DEZE WEEK BEGINNEN

Ondanks de Coronacrisis gaat Firma De Samenwerking BV vanaf dinsdag 14 april (uiteraard wel met de nodige maatregelen) 
beginnen met de uitvoering van het plan KiK / Transferium Feanwalden. Deze week start het vervangen van de riolering en het 
herstraten van de Sint Antonidesstrjitte en de Juliusstrjitte. Dit houdt in dat de aannemer stapje voor stapje de straat open gaat 
breken, de riolering gaat vervangen en vervolgens weer opnieuw gaat bestraten. Dit duurt naar verwachting 10-12 weken.
 
Contactpersonen zijn:  
• Uitvoerder van De Samenwerking, de heer H.J.J. Smits : 06 – 51 35 09 53
• Gemeente Dantumadiel, via whatsapp: 06  -12 08 30 46

Ook kunt u een mail sturen naar : feanwalden@desamenwerkingbv.nl of een briefje met daarop uw vraag, naam en 
telefoonnummer achterlaten in de brievenbus bij de bouwkeet bij het Talmahûs.

In deze nieuwsbrief stelt de aannemer zich aan u voor en is er een bijdrage van gedeputeerde Klaas Fokkinga en wethouder 
Kees Wielstra. Veel leesplezier!

Al in juni 2018 mocht ik als één van mijn eerste publieke 
optredens als nieuwe wethouder van Dantumadiel het 
definitieve ontwerp presenteren in het stationsgebouw 
van Feanwâlden. Inmiddels zijn we bijna twee jaar 
verder. Hoewel dat moment de overgang moest markeren 
tussen de voorbereiding en de uitvoering, gooiden 
aanbestedingsproblemen roet in het eten. Een deel van het 
ontwerpproces en de hele aanbesteding moest opnieuw 
worden gedaan. Een ingewikkelde en tijdrovende klus, wat 
tot vertraging leidde en tot teleurstelling in het dorp, bij het 
gemeentebestuur en in het projectteam. Maar ‘goed bereid, 
kost even tijd’ zullen we maar zeggen.

Er ligt inmiddels een iets aangepast ontwerp, wat 
nog steeds prima aansluit bij de wensen uit het dorp, 
van gemeente- en provinciebestuur en van mij als 
verantwoordelijk wethouder. Ik spreek mijn oprechte 
waardering uit voor alle energie die in de voorbereiding 
is gestoken door inwoners van Feanwâlden, binnen de 
klankbordgroep en daaromheen. Maar ook de bemanning 
van het projectteam heeft zich van zijn meest veerkrachtige 
kant laten zien. Dank daarvoor en nu de schouders onder 
een voorspoedige realisatie! 

Er van uit gaande dat we nu de 
meeste obstakels in het project wel 
hebben gehad, ligt er in de loop 
van het volgende jaar een compleet 
ingericht park en stationsgebied 
tussen de dorpskern van het 
prachtige dorp Feanwâlden en het 
spoor. De huidige rondweg wordt 
omgelegd naar het treinspoor, zodat 
er meer ruimte ontstaat voor het park. 
In het ontwerp is gekozen voor hoge kwaliteit materialen en 
technieken, zodat Feanwâldsters maar ook inwoners uit de 
regio rond het dorp, nog jaren lang kunnen genieten van 
het mooie gebied wat wordt gerealiseerd. 

Feanwâlden wordt door deze herinrichting echt het 
visitekaartje van de Noordoost Friese regio, zeker voor 
mensen die met het openbaar vervoer reizen. Voor de 
Feanwâldsters breekt na een periode van veel geduld nu 
een tijd aan waarin ze het gebied tussen spoor en dorp 
elke dag een stukje mooier zien worden. 

     Kees Wielstra, wethouder gemeente Dantumadiel
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“Kansen in Kernen Feanwâlden: Eindelijk bouwen!”



 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? 
Neem gerust contact op met projectleider Boele Dijkstra, via e-mail: B.Dijkstra@noardeast-fryslan.nl

www.dantumadiel.frl/kansen-kernenC
O

N
TA

C
T

In 2015 zijn de provincie Fryslân samen met de 
gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel het project 
Kansen in Kernen (KIK) gestart: de herinrichting van 6 
dorpskernen waar het doorgaande verkeer nu, na de 
aanleg van De Centrale As, niet meer door heen rijdt. Om 
de verkeersveiligheid in de dorpen te verbeteren en om 
kansen te pakken om de dorpen mooier te maken.   
 
Voor Dantumadiel is Feanwâlden, na De Falom en 
Damwâld, het laatste en grootste KIK- project.   
Gedeputeerde Klaas Fokkinga over het programma KIK en 
de herinrichting van Feanwâlden: ‘As nije deputearre foar 
de regio Noardeast-Fryslân bin ik tige wiis mei it projekt 
Kansen  in Kernen. De doarpen binne wer doarps. Dat is 
ek ús doel mei dit projekt. De doarpen, wêr’t eartiids de 
auto’s trochhinne raasden, werom jaan oan de minsken. 
Dat sjogge we no al yn Feanwâlden mei de nije ynrjochting 
fan de Suderwei.  

Fansels bliuwe der auto’s riden, mar net mear sa as in pear 
jier lyn. En dat is neffens my wêr’t KIK oer giet: in doarp 
in doarp wêze litte. Dêrnjonken hat Feanwâlden noch wat 
ekstra’s, nammentlik de oanlis fan in mânsk park en de 
hiele werynrjochting fan it stasjonsgebiet. Op dy manier kin 
stasjon Feanwâlden in OV-transferium wurde foar de hiele 
regio en binne we klear as halte foar de ekstra sneltrein 
Ljouwert-Grins. Ik bin bliid dat nei in skoft fan tarieding no 
einlings útein setten wurde kin mei de útfiering!’ 

     Klaas Fokkinga, gedeputeerde provincie Fryslân

“Feanwâlden – pearel oan it spoor!”

Wij zijn Loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking BV 
uit Elsloo. Elsloo is een 670 inwoners tellend dorp, gelegen 
op de rand van het Drents Fries Wold. Wij zijn erg blij 
als winnaar uit de bus te zijn gekomen om het werk KiK/
Transferium Feanwâlden uit te mogen gaan voeren.  
 
In ons jubileum jaar, waarin ons bedrijf het 100-jarig 
bestaan mag vieren, een mooie opsteker. Ons bedrijf 
kent zijn oorsprong als coöperatie in het agrarische werk 
en is meegegroeid in de opgang van de mechanisatie 
in de landbouw. Daarnaast werd er voor gemeentes en 
waterschappen cultuurtechnisch werk uitgevoerd. In 1994 
is het bedrijf geprivatiseerd en door ons, familie Betten 
voortgezet als BV, met de naam De Samenwerking BV. 

Zestien jaar geleden zijn we naast het loonwerk gestart 
met een aannemerstak binnen het bedrijf. Hierin zijn we 
breed georiënteerd van natuuraanleg, grondverzet tot 
complete herinrichtingen in dorpen en pleinen. Het werk 
op het bedrijf zetten we rond met een veertigtal vaste 
medewerk[st]ers en een vast aantal ZZP’ers. Op ons 
bedrijf zijn dienstverbanden van 25 jaar of langer geen 
uitzondering, wat aangeeft dat er veel verbondenheid door 
de medewerkers met het bedrijf is. 

Deze verbondenheid zorgt er voor dat er op de werken 
veel beleving is door onze mensen en zij op die manier er 
voor zorgen, dat werken vaak met het nodige plezier en 
enthousiasme worden uitgevoerd. 

Gezamenlijk met onze ervaren 
uitvoerders zorgen zij ervoor 
dat werken met een minimum 
aan overlast voor de omgeving 
worden uitgevoerd. Ook KiK 
Transferium speelt bij de jongens al door de hoofden en is 
organisatorisch volop in voorbereiding. Dit gaat i.v.m. met 
het corona veel digitaal, in overleg met de opdrachtgever. 

Wij hebben er erg veel zin om te gaan starten, om de 
omgeving bij Feanwâlden nog aantrekkelijker en mooier te 
maken dan het er als is.  
Voor onze uitvoerder Harry Smits, een 
echte oude rot in het vak, wordt het 
zeker een speciaal en uitdagend werk, 
omdat Harry na deze klus zal gaan 
genieten van zijn welverdiende pensioen. 
In de 16 jaar dat hij werkzaam bij ons 
is geweest zijn onder zijn leiding vele 
werken tot een prachtig eindresultaat 
gekomen. 

Wij gaan er samen met de opdrachtgever, en u als direct 
betrokken inwoners, er een mooi project van maken. Een 
waarvan we straks samen zeggen: het is goed gelukt. Wij 
zijn er klaar voor!

     Jan-Roelof Betten, directeur De Samenwerking BV

“Mooie opsteker in ons jubileumjaar!”
 

Harry Smits


