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Het gaat als een trein.. kijk maar!

Beste lezer, 

We lopen tegen het einde van de maand. Tijd voor een update! Dit keer doen we dat met weinig tekst, maar veel foto’s.  
Zo krijg je letterlijk een goed beeld van de werkzaamheden. Veel plezier!

Wil je regelmatig een fotoreeks uit Feanwâlden? Volg ons dan via de Facebookpagina KiK Feanwâlden.

De Samenwerking BV Elsloo

Ondanks dat het kwik nog niet naar het vriespunt daalt is het strooiseizoen officieel 
al begonnen. De gladheidsbestrijders van de gemeente en de strooiwagens staan 
paraat. 

De strooiroute wijkt deze winterperiode in Feanwâlden iets af van de reguliere 
route, vanwege het project Kansen in Kernen. Het busstation wordt met brekerzand 
bestrooid in plaats van zout. Het beton mag namelijk (nog) niet in aanraking komen 
met pekel. Negeer de borden niet, wees op dit stuk extra voorzichtig als het glad is.

IJzel? Mogelijk glad op het busstation

Deze maand kregen we bezoek van een zestal leerlingen van de plusgroep van CBS de Frissel. Ze leren de komende 
maanden in een aantal theorie- en praktijklessen over het gebruik van sensoren in de bodem. Samen met groenadviseur 
Ruben Deddens (SEC GROEP) hebben zij als proef een sensor ingegraven. In december leren zij hoe je de data kan 
lezen en verwerken.  

In het toekomstige park worden meerdere sensoren geplaatst. Hiermee kan in de nabije toekomst onder meer worden 
nagegaan hoe de biodiversiteit in de omgeving verloopt en wat daarop zo al van invloed is. 

Plusgroep CBS De Frissel krijgt les over sensoren

https://www.facebook.com/KiKFeanwalden


Een greep uit de foto’s die begin deze maand gemaakt zijn door fotograaf Ynte Koster (Ynfocus).

EEN BEELD ZEGT MEER DAN DUIZEND WOORDEN..

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
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