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Het zit er op!
Beste lezer,
Daar ligt dan de allerlaatste nieuwsbrief
voor u over de ontwikkeling van het
gloednieuwe park en transferium
van Feanwâlden. Dankbaarheid en
opluchting krijgen bij mij de overhand
als ik terugdenk aan het proces waar
we met elkaar doorheen zijn gegaan.
Want wat was het soms spannend en
wat hebben we met elkaar een geduld
moeten opbrengen voordat de laatste
bloembollen de grond in gingen.
Ik ben vooral u als Feanwâldsters
dankbaar, waaronder de leden van de
klankbordgroep van wie het geduld
aardig op de proef is gesteld. Toen
na enkele jaren van voorbereiding de
schep de grond in ging, merkte ik dat
vertrouwen en waardering groeide
bij de inwoners van Feanwâlden. Dat
leverde ook begrip op voor elke tractor
die in de weg stond, straten die werden
afgesloten en herrie in de vroege
ochtend. Het grootste infra-project in
onze gemeente sinds jaren en bijna
geen wanklank uit het dorp.

U gunde de gemeente en de aannemer
de ruimte om dit werk te maken. En
dat was niet voor niets, het resultaat is
schitterend.
Ook de mensen van ons projectteam en
van de aannemer die onder de meest
zware en ingewikkelde omstandigheden
het prachtige park en stationsgebied
uit de grond stampten, ben ik dankbaar
voor hun onverstoorbare inzet. Bij nacht
en ontij, in zinderende warmte of met
een pak sneeuw. Onverstoord gingen ze
door en bleven ze voor kwaliteit zorgen.
Door creativiteit zorgden deze mensen
ervoor dat ook de corona-maatregelen
geen roet in het eten gooide.
Nu kun je natuurlijk van beton en
steen een heel mooi stationsgebied
aanleggen, maar zonder kloppend hart
blijft het natuurlijk een dooie boel. Wat
was ik opgelucht toen we de allerlaatste
‘tûkelteam’ hadden opgeruimd voor de
invulling van het stationsgebouw. De
Ferbining met Gooitzen en Martina aan
het roer is een klein onderdeel van het
geheel, maar van levensbelang voor

een levendige, gastvrije en comfortabele
stationsomgeving.
Het was voor mij een eer om
als wethouder van de gemeente
Dantumadiel deze mooie ontwikkeling in
Feanwâlden onder mijn hoede te mogen
hebben. Ik gun het de Feanwâldsters
dat het transferium en het park het dorp
zoveel meer gaan opleveren dan we nu
kunnen voorspellen. Daar geloof ik ook
in.
Ik wens u mede namens het college van
burgemeester en wethouders een fijne
jaarwisseling en gezondheid toe.
Kees Wielstra
Wethouder gemeente Dantumadiel

Inloopbijeenkomst definitieve ontwerp
Suderwei Feanwâlden - november 2017

Slotwurd provinsje Fryslân
Goed 10 jier lyn wie by Dûke Lûk de
earste presintaasje fan in sketsfyzje
foar de werynrjochting fan de
Suderwei en Rûnwei nei oanlis fan
de, doedestiids, takomstige Sintrale
As. De ‘dyk werom jaan oan it doarp’
wie it biedwurd fan Kansen in Kernen
(KIK).
Yn 2015 folge de yntegrale
fyzje foar it stasjonsgebiet yn
Feanwâlden, wêrby’ de oanIis fan
it OV-transferium (stasjonsgebiet)
en de oanlis fan it park (KIK)
oan elkoar keppele waarden ta
ien projekt. In projekt wêrby’t de
klankboerdgroep, besteande út
ynwenners, ûndernimmers en oare
belanghawwenden út Feanwâlden
tige aktyf en entûsjast meitocht
ha oer it ûntwerp. Under oare yn
ferskate ûntwerpsesjes mei de
landschapsarchitecten fan Karres

en Brands, dy’t plakhiene by it
Talmahûs, yn de Chr. Geref. tsjerke
en it stasjonsgebou. In projekt mei
in gearwurkingsteam fan gemeente
en provinsje, dy’t ek socht ha nei de
nedige keppelkânsen sa as mei it
Toeristisch Overstappunt en de Extra
Sneltrein Groningen-Leeuwarden
(ESGL). En ja: ek in projekt mei
geandewei de rit de nedige heakken
en oezen.
En sjoch wat der no realisearre is:
De Suderwei dy’t yn eare hersteld is
as moaie doarpsleane. It Spoarpark
mei deselde omfang, en aanst
fêst ek alluere, as de Prinsetún yn
Ljouwert. In park dat brûkt wurde kin
troch jong en âld út Feanwâlden en
omkriten. In folweardich busstasjon
mei goede oerstapmooglikheden.
Foldwaande parkeargelegenheden
fan de oerstappers fan auto resp.

fyts op trein of bus. En fansels in
stasjonsgebou dêr’t wer libben
yn sit mei de ‘De Ferbining’.
It stasjonsgebiet en park yn
Feanwâlden is klear foar de takomst!
Sjoerd Hoekstra en
Siebrig Koopmans

De hoofdaannemers aan het woord
“Samen maken we het werk”, was ons antwoord op de vraag van onze nieuwe opdrachtgever gemeente Dantumadiel,
tijdens onze eerste kennismaking hoe wij als De Samenwerking voornemens waren om het werk te maken.
Als ik terug kijk op deze eerste ontmoeting en op het resultaat dat na ruim anderhalf jaar hard werken is gerealiseerd,
kan ik als projectleider alleen maar zeer tevreden terugkijken. Een prachtig resultaat voor het dorp Feanwalden, een
prachtige samenwerking met de inwoners van Feanwalden en een prima verstandhouding met de opdrachtgever. Samen
met onze eigen VAKMANNEN en met behulp van diverse onderaannemers, zijn wij trots op het werk wat we hebben
mogen maken en het resultaat wat we hebben neergezet. En natuurlijk hopen wij dat we deze goede SAMENWERKING
nog vaker voor jullie gemeente, provincie en dorp te mogen doen.
Symen van der Veen
De Samenwerking BV Elsloo

Vanaf de zomer van 2019 hebben we ons met veel enthousiasme ingezet voor de aanleg en het onderhoud van Kansen
in Kernen Feanwâlden. Wij zijn trots dat we dit grote en bijzondere project van de Gemeente Dantumadiel gegund
hebben gekregen.
Gedurende dit project hebben we de samenwerking als zeer prettig ervaren. In het bijzonder willen we daarom de
projectbegeleiders Boele Dijkstra en Arjen van Leest van de Gemeente Dantumadiel bedanken.Ook zijn we het afgelopen
jaar gestart met het onderhoud en zullen we dat de komende 2 jaar vervolgen. Zo zullen we ons onder andere richten op
de onkruidbeheersing, het maaien en het bemesten. De aanleg van KiK kenmerkte zich doordat alle onderdelen van het
plan goed naar voren kwamen. Kijkende naar onder andere de aanplant van heesters en bomen, maar ook het zaaien
van inheemse bloemen en het planten van stinzenflora zijn we benieuwd naar het resultaat als het park komend jaar in
bloei staat!
Verder willen we ook een compliment maken naar Karres en Brands over het ontwerp. Bij het ontwerpen is duidelijk dat
diverse elementen, zoals droge en natte vegetaties, hierbij betrokken zijn en welke wensen vanuit de omgeving spelen.
Welke planten groeien waar, en wat is inheems/past in Feanwâlden? Deze aspecten zijn uitstekend meegenomen in het
plan.
Tenslotte heeft het project voor Frisia Bergum een waardevolle betekenis, omdat bijzondere project als deze ons op deze
wijze op de kaart zetten. We kijken uit naar een mooie afsluiting!
Gauke de Vries

Hoe gaat het met de Ferbining?
In deze laatste nieuwsbrief vertellen wij u graag hoe het
met ‘de Ferbining’ gaat sinds de opening op 9 juli.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zitten we in een
milde lockdown. Ondanks dat het aantal bezoekers
hierdoor aanzienlijk is afgenomen ervaren we het mogen
runnen van de Ferbining als de mooiste baan die we ons
kunnen wensen.
Na de eerste gesprekken, februari 2020, met de gemeente
hebben we heel hard gewerkt om een gezellige koffielunchroom te realiseren. Ons doel een kleinschalige en
veilige werkplek realiseren voor (jong)volwassenen met
een afstand tot de arbeidsmarkt is geslaagd.
Het is fantastisch te zien hoe onze medewerkers elke
dag met plezier de lekkerste gerechten maken en klanten
verwelkomen. De producten van lokale ondernemers die
we gebruiken in onze gerechten hebben een heerlijke pure
smaak. Veel van deze producten zijn ook los te koop of in
een pakketje.
Door de centrale ligging, goede bereikbaarheid, de
natuurgebieden en goede fiets- en wandelpaden is de
Ferbining een ideaal punt om je fiets-of wandeltocht te
starten.De routes zijn te verkrijgen in combinatie met
koffie en eigengemaakt gebak of een lunch en (elektrisch)
fietsverhuur. Voor fietsreparatie werken we samen met
de Boer tweewielers uit Burgum met een gratis haal-en
brengservice. Een uitdrukkelijke wens vanuit het dorp.

Bij de Ferbining hebben we verschillende activiteiten
georganiseerd voor jong- en oud. Zo was de
vriendschapskaravaan te gast om samen te zingen met
bewoners van het Talmahûs, hebben we in samenwerking
met de buurtsportcoaches een wandelapp met opdrachtjes
ontwikkeld, hebben de leerlingen van groep 4 van de
Frissel en de Theun de Vriesskoalle een schoorsteen
kunnen knutselen voor Sinterklaas en organiseren we een
kerstbrunch.
De Ferbining is een succes omdat we de verbinding
hebben kunnen maken. We willen de gemeente
Dantumadiel, de NS, dorpsbelang en alle mensen die
op één of andere manier een bijdrage hebben geleverd
hartelijk bedanken. Door verbinding te maken met elkaar is
en blijft de Ferbining een succes!
De Ferbining
Stasjonswei 2a
9269PG Feanwâlden
Volg ons op Insta of Facebook
www.deferbining.frl
Hartelijke groeten, Gooitzen & Martina

De projectleider aan het woord
Sinds de zomer van 2017 mocht ik de rol als projectleider
vervullen en het project KIK / Transferium namens de
gemeente Dantumadiel uitvoeren. In 2020 schreef ik in een
nieuwsbrief dat we 2021 een prachtig gebied wilden terug
geven aan Feanwâlden. En als ik zie hoe het gebied is
getransformeerd en er nu bij ligt kunnen we stellen dat zeer
zeker is gelukt.

Via deze weg wil ik een iedere bedanken voor zijn / of haar
bijdrage in het project. Met elkaar hebben we dit mooie
resultaat mogelijk gemaakt. Tenslotte gaan we in februari
nog een overkapping naast het treinstation plaatsen voor
de busreizigers. Met die laatste werkzaamheden zit ons
werk in Feanwâlden erop. Een project welke ik met veel
plezier heb uitgevoerd.

Iets waar we met zijn allen “Grutsk” op kunnen zijn. Ik ben
ook erg benieuwd hoe het Spoarpark volgend voorjaar erbij
ligt als de bloembollen tot bloei komen en alles weer groen
wordt.

Boele Dijkstra

Visser Konstruktie Veenwouden BV maakt de overkapping die in februari 2022 op het station wordt geplaatst.
Visser

Konstruktie Veenwouden BV

www.staalconstructie.nl

