
Nieuwsbrief KiK Feanwâlden 
Augustus 2020

WE ZIJN ER WEER!

Beste lezer,
Op 10 augustus zijn we na 3 weken bouwvak weer begonnen. We brengen je met deze nieuwsbrief graag op de hoogte van de 
huidige werkzaamheden, stremmingen en de planning. Veel leesplezier!

 
STREMMING - BEREIKBAARHEID STATION

Sinds 17 augustus is de zuidelijke toegang van Feanwâlden gestremd. Het verkeer wordt via de zuidelijke rijbaan geleid. 
De bestaande Rûnwei blijft hierbij in gebruik. Feanwâlden is bereikbaar via de noordkant (Oastein). Via de Spoarloane is de 
hoofdingang van Talmahus bereikbaar. 

Vanaf 2 november is de doorgaande route vanwege werkzaamheden aan de spoorwegovergang volledig gestremd. 
Gedurende deze stremmingen is het station voor fietsers en voetgangers minder goed bereikbaar. Om het station veilig te 
bereiken, kunnen zij gebruik maken van de bestaande tunnel onder de huidige Rûnwei. 

Volgens de planning verandert de situatie bij het station rond 14 september. De bussen maken vanaf dan gebruik van het 
nieuwe busstation. Het station is dan voor auto’s via het nieuwe busstation bereikbaar. Men kan dan parkeren op het nieuwe 
parkeerterrein. Fieters moeten hun fiets nog stallen bij de tijdelijke fietsenstalling. 

Volg de facebookpagina KiK Feanwâlden voor de actuele informatie. 

De Samenwerking BV Elsloo

https://www.facebook.com/KiKFeanwalden/


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
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HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

Op 18 augustus is er de hele dag beton gestort om de rijbaan van het nieuwe busstation aan te brengen. De komende tijd wordt 
er verder gewerkt aan het busstation, zodat het rond 14 september in gebruik kan worden genomen. Ondertussen maken we ook 
de parkeerterreinen gereed. Zo is er straks voldoende parkeerruimte als de extra sneltrein gaat rijden.

Verder is de aannemer begonnen met de rioolwerkzaamheden in de omgeving van de Stinswei. Zodra dit klaar beginnen zij met 
de nieuwe inrichting. Wanneer het busstation in gebruik is, gaan we de bestaande opruimen. 

Gedurende de werkzaamheden blijft restaurant Lotus Plaza bereikbaar. 

Nieuwe situatie

Huidige situatie

Spoorwerkzaamheden
Vanaf zaterdag 5 september (0:00 uur) 
tot maandag 7 september (05:00 uur) 
zijn er opnieuw werkzaamheden aan het 
spoor tussen Hurdegaryp en Buitenpost. 
Er rijden op de zaterdag en de zondag 
geen treinen. De werkzaamheden 
vinden o.a. plaats bij de overweg in 
Feanwâlden (Suderwei).

Dit betekent ook dat tussen de 
genoemde tijdstippen de overweg 
afgesloten is voor al het verkeer. 
Ook de overweg bij de Slachtedyk 
te Hurdegaryp is afgesloten. Volg de 
borden voor de omleidingsroutes.

Wat lekkers voor de harde werkers!
Als waardering voor het geleverde 
werk kregen de werknemers namens 
aannemer De Samenwerking BV en 
gemeente Dantumadiel afgelopen 
woensdag wat lekkers op de 
bouwplaats. Foodtruck Traktatie op 
Locatie kwam langs met hamburgers en 
saté.

Bezoek van RTV NOF 
Vorige week nam de videoredactie van 
RTV NOF een kijkje op de bouwplaats. 
Projectleider Boele Dijkstra vertelde 
over de huidige werkzaamdeden en de 
planning. Bekijk de video hier.

EN DAN NOG EVEN DIT...
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