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SAMEN DOORBOUWEN!

Het is op dit moment helaas nog het onderwerp van de dag: het coronavirus.  
Met in acht neming van alle maatregelen wordt er alles op alles gezet om de 
bouw door te laten gaan. Om elkaar te beschermen tegen het virus vragen we de 
bezoekers zoveel mogelijk op afstand te blijven van het werkgebied. Deze oproep 
doen we o.a. met spandoeken in het dorp. Ook hebben we met de dichtbijzijnde 
basisschool afspraken gemaakt om het gebied bereikbaar én veilig te houden.

Er is in deze eerste uitvoeringsfase veel gebeurd. We geven jullie graag een update. 
Veel leesplezier!

 
 

FEANWÂLDEN IN HET NIEUWS

Begin deze maand kregen we op de bouwplaats bezoek van het videoteam 
van RTV NOF. Zij maakten een item over de start van de werkzaamheden. 
Onze projectleiders Symen van der Veen (De Samenwerking BV) en Boele 
Dijkstra (gemeente Dantumadiel) vertellen in de video wat er het komende jaar 
in Feanwâlden gaat veranderen.

Bekijk de video via de website van RTV NOF.

 
WAT STAAT ER OP DE PLANNING?

Bij de Juliusstrjitte zijn we nog bezig met de riolering. Vanaf 2 juni brengen de 
straters de nieuwe verhardingen aan. Ondertussen wordt er ook langs het spoor 
gewerkt. Dit laatste willen we voor de bouwvak klaar hebben. Dit betekent dat 
halverwege juli de nieuwe ontsluitingsweg, het busstation en de parkeerplaatsen 
langs het spoor zijn aangelegd. Na de zomervakantie gaan we verder met de 
spoorwegovergang. In juli is er ook een treinvrijeperiode vanwege het onderhoud 
aan het spoor. Dit zal nodige overlast / hinder geven.  

Vanaf 25 mei verwijderden we de bestaande fietsenstalling bij het station. Voor 
alle bus- en treinreizigers komt er op het naastgelegen parkeerterrein een tijdelijke 
fietsenstalling. 

https://www.rtvnof.nl/video-herinrichting-bij-het-station-feanwalden-gestart


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.  
 
Of neem voor vragen of opmerkingen over het project contact op met: 
Uitvoerder van De Samenwerking, de heer H.J.J. Smits : 06 – 51 35 09 53
Ook kunt u een mail sturen naar : feanwalden@desamenwerkingbv.nl

www.dantumadiel.frl/kansen-kernenC
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Mijn naam is Arjen van der Leest en 
door de gemeente ingehuurd voor 
het opzetten en begeleiden van 
civieltechnische projecten.  
 
Voor het project KiK/Transferium 
Feanwâlden vervul ik de rol als 
toezichthouder. Ik controleer of het 
werk volgens de afspraken binnen 
het bestek en contract verloopt, 
de bouw volgens planning gaat 
en of er voldoende rekening wordt 
gehouden met de kwaliteitseisen 
en veiligheidsvoorschriften. Ook 
verzorg ik deels de interne en externe 
communicatie rond het project en 
woon ik de bouwoverleggen bij.  
 
Ik heb veel contact met de 
aannemer(s), maar ben ook het 
aanspreekpunt voor de bewoners bij 
eventuele vragen of klachten. 

De liefde voor het vakgebied is 
ontstaan tijdens mijn MTS-opleiding 
Weg- en Waterbouw in Groningen op 
het toenmalige Strating College. 

Het blijft een prachtig vak! Dagelijks 
kom je alle facetten in de openbare 
ruimte tegen..De diversiteit aan 
wegen, bruggen, viaducten, riolering, 
kademuren, beschoeiingen, dorpen/
steden, nieuwbouw, groeninrichting, 
water, sportvelden, openbare 
verlichting etc. Met dit alles heb ik de 
afgelopen jaren op grote en kleine 
schaal wat mogen doen. 

Het is mooi dat ik nu aan dit project 
een steentje mag bijdragen, met 
mijn opgedane kennis, ervaring & 
vaardigheden van de afgelopen 26 
jaar. Want civiele techniek is waar ik 
nog altijd plezier en energie van krijg!

Even voorstellen:

Toezichthouder KiK Feanwâlden
Gemeente Dantumadiel 

 Leeftijd: 48 jaar
 Woonplaats: Leek 
 Vader van twee zoons (16 en 20)

STATIONSMEUBILAIR MEER VAN DEZE TIJD

ProRail is begonnen met het vervangen van het 
perronmeubilair op de stations in De Westereen en 
Feanwâlden en het Groningse Grijpskerk.

Bij het ontwerp is als uitgangspunt genomen dat 
de meubels comfortabel zijn, goed ogen, maar ook 
duurzaam zijn wat betreft onderhoud en levensduur.

 
SNELTREIN MAAKT EXTRA STOP IN FEANWÂLDEN

De extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen gaat vanaf 13 december 
rijden. Die zou eerst één stop onderweg krijgen, maar na overleg is besloten 
een extra stop toe te voegen.

Elk uur rijdt de eerste sneltrein van Leeuwarden, via Feanwâlden en Buitenpost, naar 
Groningen. De tweede trein gaat via Feanwâlden en Zuidhorn naar Groningen. In 
Feanwâlden zullen de meeste buslijnen aansluiten op de treindienstregeling. 

De provincie Fryslân voert na twee jaar een evaluatie uit.


