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NIEUWE AANBESTEDING KIK FEANWÂLDEN

Zoals u weet, komt er een doorstart voor de uitvoering van het project Kansen In Kernen Feanwâlden. Het werk kon in 2019 niet 
worden gegund, omdat de winnende inschrijver boven het beschikbare budget uitkwam. In het plan zijn een aantal technische 
aanpassingen gedaan, waardoor het project nu wel kan worden uitgevoerd. 

De gemeente is vorige week (week 3) met een nieuwe aanbesteding gestart. Bedrijven kunnen zich tot halverwege februari 
2020 aanbieden en een offerte uitbrengen. Naar verwachting kan er in het voorjaar met de herinrichting van het park-
transferium worden begonnen. 

AANKONDIGING BBV DE WADDEN 2020

Van zaterdag 11 juli (01:00u) tot maandag 20 juli 2020 
(06:00u) wordt door ProRail het spoor vernieuwd tussen 
Hurdegaryp en Buitenpost. 

Het spoor zal in deze periode deels dubbelsporig en 
deels enkelsporig buitendienst worden gesteld. Door de 
werkzaamheden zal er tijdelijk enige hinder zijn van licht 
en geluid, ook wordt er ’s nachts aan het spoor gewerkt. 
Dit kan overlast geven. De directe omwonenden worden 
persoonlijk geinformeerd.

Om de werkzaamheden goed en volledig te kunnen 
uitvoeren zullen een aantal overwegen tijdelijk worden 
afgezet, omleidingsroutes zullen hiervoor terzijnertijd 
worden ingesteld. Ook zullen een aantal terreinen nabij 
het spoor worden gebruikt om materiaal en materieel op 
te slaan. Er vinden momenteel gesprekken plaats met de 
grondeigenaren. 

Voor inhoudelijke vragen kunt contact opnemen met de 
omgevingsmanager van Strukton Rail, aannemer voor 
ProRail: 
Mevrouw N. van Kasteel, tel. 06 538 371 45.
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Deze nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld voor de klankbordgroep KIK Feanwâlden. 

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
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INVULLING STATIONSGEBOUW

Voor het stationsgebouw in Feanwâlden is de gemeente in 
overleg met de NS nog op zoek naar een nieuwe invulling. Een 
basisvoorwaarde voor Dantumadiel en voor de NS is dat de 
invulling meerwaarde biedt voor het dorp en voor reizigers. 

EXTRA SNELTREIN

In oktober 2019 zou de aannemer het werk uitvoeren aan de 
overweg Súderwei in Feanwâlden. De overwegbeveiliging 
moet aangepast worden. Dat is toen niet gebeurd, omdat de 
benodigde materialen niet leverbaar waren. 

De werkzaamheden tussen Buitenpost en station Leeuwarden 
zijn nog niet uitgevoerd. Provincies Groningen en Fryslân 
zoeken samen met ProRail, de vervoerders en de aannemer 
naar een nieuw geschikt moment.  

Er is nog geen nieuwe datum. Vooralsnog hindert dit de 
planning voor de komst van de extra sneltrein niet. Naar 
verwachting rijdt de extra sneltrein eind 2020. 


