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MET EEN GOED GEVOEL DE BOUWVAK IN..
Beste lezer,
De werkzaamheden op het spoor zullen u ongetwijfeld zijn opgevallen. Maar ook naast het spoor is er in Feanwâlden flink
gewerkt. Vanwege de bouwvak ligt het project vanaf maandag 20 juli een paar weken stil. Het projectbureau is komende 3
weken ook niet bereikbaar. Maar op 10 augustus starten we weer op volle toeren! In deze nieuwsbrief blikken we kort terug én
vooruit. Veel leesplezier!

ALLES GOED OP DE RAILS!
Op 27 maart zijn de werkzaamheden begonnen met de rioolwerkzaamheden in Julliustrjitte. Ondanks het coronavirus
konden we hier de werkzaamheden veilig starten. Ondertussen is de Julliustrjite gereed en kan de weg weer worden
gebruikt. Het gedeelte Julliusstjitte ter hoogte van de Talmahus blijft afgesloten, omdat dit stuk straat definitief komt te
vervallen.
Er is een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd waarover het doorgaande verkeer straks gaat rijden. Verder is er veel
grondwerk gedaan en wordt er gewerkt aan het busstation. Ook het westelijke parkeerterrein is aangelegd. En in dezelfde
periode werkte ProRail aan het vernieuwen van het spoor.
Op 24 juni kwam het college van B en W van de gemeente Dantumadiel op werkbezoek. De burgemeester en wethouders
werden bijgepraat over de voortgang van de werkzaamheden.
Om iedereen zoveel mogelijk de kans te geven om het werk te volgen, is er een extra webcam op de bouwplaats geplaatst.
De live beelden zijn te volgen via: www.bouw.live/park-feanwalden. Ook geven we met enige regelmaat een update via onze
Facebookpagina KiK Feanwâlden.

EEN VOORBLIK..
Na de bouwvak start de aannemer met de werkzaamheden rondom het gebied van de Stinsweg en Nijewei. Hier moet onder
andere de riolering aangelegd worden en alle verhardingen vernieuwd worden. Deze werkzaamheden duren tot eind oktober.
In de periode november – december wordt het gehele gebied rondom de spoorwegovergang Suderwei aangepakt. In deze
periode staat er in week 48 en 49 ook weer een treinvrijeperiode gepland. In het kader van het project Extra Sneltrein
Groningen – Leeuwarden worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanpassen van de slagbomen bij de
spoorwegovergang Suderwei. Zo kan de extra sneltrein op 12 december rijden!
Vanaf 17 augustus is de zuidelijke toegang van Feanwâlden gestremd, zodat deze werkzaamheden veilig en snel uitgevoerd
kunnen worden. Het verkeer wordt via de zuidelijke rijbaan geleid. De bestaande Rûnwei blijft in gebruik. Feanwâlden
is bereikbaar via de noordkant (Oastein). Vanaf 2 november is de doorgaande route via de Suderwei volledig gestremd.
Ondertussen begint de aanleg van de groenvoorzieningen binnen het project ook.

Week 33 t/m 46
Juliusstrjitte afgesloten
tussen Spoarloane en Stinswei

Talma Hûs bereikbaar
via Spoarloane

Week 34 t/m 46
Stinswei en Juliusstrjitte
afgesloten

Doorgaande route
Twee richtingsverkeer
op de zuidelijke rijbaan Suderwei
Bereikbaar via
parallelweg Suderwei

Even voorstellen: Boele Dijkstra
Sinds de zomer van 2017 mag ik de
rol als projectleider vervullen en dit
project KIK / Transferium namens de
gemeente Dantumadiel uitvoeren.
Wat 18 jaar geleden als een
stageplek bij de voormalige gemeente
Dongeradeel begon, resulteert er nu
in dat ik eindverantwoordelijk ben
voor de uitvoering van dit project.
Dit betekent veel overleggen met
de stakeholders en het maken en
vastleggen van afspraken.
Belangrijke spelers binnen dit project
zijn de Gasunie, ProRail en de NS.
Verder is de communicatie met de
omgeving belangrijk. Samen met mijn
collega’s en andere betrokkenen mag
ik dit mooie project uitvoeren.

CONTACT

De passie voor het vakgebied zat
er al jong in. Het begon al bij het

spelen in de zandbak en het is er
nooit weer uitgegaan. Er is geen
dag gelijk, continu ben je bezig met
het bedenken van oplossingen en
het creëren van nieuwe ideeën. Dit
maakt het project KIK / Transferium
Feanwâlden voor mij ook uniek. Alle
aspecten van ons mooie vak zijn
hierin terug te vinden. Al mijn kennis
en ervaringen van de afgelopen 18
jaar kan ik hierbij toepassen.
De afgelopen periode hebben
we al veel werk mogen verzetten
in Feanwâlden. Ondanks het
coronavirus is het gelukt om de
werkzaamheden in een veilige
omstandigheden te kunnen uitvoeren.
Er moet nog heel veel werk worden
gedaan, maar ons streven is om in
mei 2021 het dorp Feanwâlden een
prachtig gebied terug te geven.
Een gebied waarop niet alleen ik

maar iedereen Grutsk op kan zijn.
De komende 3 weken zijn we even
afwezig en genieten we van een
welverdiende vakantie. Vanaf 10
augustus starten de werkzaamheden
weer met veel nieuwe energie.
Een vriendelijke vakantiegroet.
Projectleider Boele Dijkstra
Team Yngenieursburo
Gemeente Dantumadiel /
Gemeente Noardeast-Fryslân

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-kernen

