




Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen heeft een stuurgroep 

ingesteld die verantwoordelijk was voor het opstellen- en de inhoud van de 

dorpsvisie Veenwouden. De volgende personen hadden er zitting in: Anneke 

Walsweer, Lien Dijkstra, Hette Blanksma, Durk Lammers en Jan Hoitinga. De 

Stuurgroep werd bijgestaan door Klaas Wiersma van de Stichting Doarps-

wurk. 

Er is met het opstellen van de dorpsvisie gewacht tot 2008 omdat er toen 

duidelijkheid was over het tracé van de Centrale As. De Centrale As en de 

daarmee samenhangende andere verkeersstromen in en rond het dorp leve-

ren allerlei mogelijkheden op voor de toekomstige inrichting van het dorp. 

De volgende uitgangspunten zijn leidend geweest bij het proces van de tot-

standkoming van de dorpsvisie: 

 De visie van de bewoners van Veenwouden over de ontwikkelingen 

van het dorp voor de komende 10 tot 15 jaar moet er in staan. 

 De visie moet breed gedragen worden door de dorpsbewoners. 

 Als de visie er is, moet er ook uitvoering aan gegeven worden. 

Bij het proces om te komen tot een dorpsvisie is de Stuurgroep bijgestaan 

door een grote groep mensen uit het dorp en omgeving. Deze groep was 

samengesteld uit mensen die op verschillende manieren betrokken zijn bij 

het dorp, zoals verenigingsleven, handel, industrie, dienstverlening, gezond-

heidszorg en scholen. Deze Kerngroep heeft de stuurgroep gedurende het 

proces bijgestaan en meegeholpen aan het tot stand komen van de tussen-

producten en tenslotte de uiteindelijke dorpsvisie. 

Om te komen tot een breed draagvlak in het dorp is er voor gekozen om 

zoveel mogelijk mensen mee te laten praten over hoe het dorp en de omge-

ving er in de toekomst uit moet zien. Dit is gebeurd in de zogenaamde huis-

kamer- of keukentafelgesprekken. In het voorjaar en de zomer van 2008 is 

hier door heel veel groepen enthousiast aan meegewerkt. 

In het najaar van 2008 is de Stuurgroep, samen met de Kerngroep aan de 

slag gegaan met de uitkomsten van de huiskamergesprekken. De uitkomst is 

de dorpsvisie die voor u ligt. Een document met visie, gedragen door het 

dorp. Er ligt nu een taak voor het bestuur van Vereniging van Dorpsbelangen 

om ervoor te zorgen dat deze visie ook tot uitvoering komt. Hierbij kan het 

bestuur onder meer aansluiting zoeken bij de twee landinrichtingsprojecten 

(Bûtenfjild en De Centrale As) en het project "Kansen voor Kernen". Ook zijn 

er via "Plattelandsprojecten" mogelijkheden om, met subsidie, projecten te 

realiseren. 

Graag wil ik iedereen bedanken die meegeholpen heeft. In het bijzonder 

Klaas Wiersma, mijn mede Stuurgroepleden, de leden van de Kerngroep, 

Douwe Klijnstra van de gemeente Dantumadiel en vooral ook de vele men-

sen in het dorp die meegewerkt hebben aan de huiskamergesprekken. 

De voorzitter van de Stuurgroep Dorpsvisie Feanwâlden, 

Jan Hoitinga. 

 

VOORWOORD VOORZITTER STUURGROEP DORPSVISIE FEANWÂLDEN 



In december 2006 heeft het bestuur van Vereniging van Dorpsbelangen op-

dracht gegeven tot het vervaardigen van een dorpsvisie voor Feanwâlden. 

De Stuurgroep is eind 2007 van start gegaan. Ze heeft deze taak voortvarend 

ter hand genomen en met gepaste trots kunnen we nu de dorpsvisie presen-

teren. 

Vanaf deze plaats past allereerst een woord van dank aan de leden van de 

Stuurgroep, de Kerngroep en alle inwoners die mee hebben gedaan aan de 

keukentafel- en huiskamergesprekken. 

Vooral de inbreng van de leden van de Kerngroep is van groot belang ge-

weest. Voor het opstellen van een dorpsvisie is input vanuit het dorp van 

wezenlijk belang. We mogen wel concluderen dat de inbreng van de Kern-

groep de basis heeft gelegd voor deze dorpsvisie. Het resultaat van de in-

spanningen van de Stuurgroep en de Kerngroep mag er zijn. Er ligt een gede-

gen visie waarmee we voor de dag kunnen komen. 

Deze dorpsvisie zal worden aangeboden aan het College van Burgemeester 

en Wethouders van Dantumadiel met het verzoek deze te behandelen in de 

gemeenteraad van onze gemeente en er besluitvorming over plaats te laten 

vinden. 

Wij hopen hiermee te bereiken dat de dorpsvisie voor Feanwâlden op de 

agenda van de gemeenteraad komt. En dat de aanbevelingen worden over-

genomen en worden uitgevoerd.  

Het maken van plannen is één, het uitvoeren van de plannen is een tweede. 

Maar deze dorpsvisie verdient het niet om in een stoffige bureaula te blijven 

liggen. 

Namens het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Feanwâlden / 

Feanwâldsterwâl e.o., 

de voorzitter, 

Sybren Venema. 
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Wat is een dorpsvisie? 

Voor Feanwâlden en omgeving is de dorpsvisie door de Vereniging van 

Dorpsbelangen Feanwâlden / Feanwâldsterwâl e.o. opgesteld in overleg met 

inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven. 

Een dorpsvisie is een plan waarin de inwoners voor de langere termijn (10 

tot 15 jaar) de gewenste ontwikkeling voor hun dorp aangeven.  

Een dorpsvisie kent onderwerpen die in elke visie weer terug komen, maar 

het is beslist geen "standaard verhaal". Een dorpsvisie is gemaakt door de 

inwoners van het dorp en elk dorp is verschillend. Elke dorpsvisie is daarmee 

uniek. 

Aandachtsgebied Dorpsvisie Feanwâlden 

Organisatie en proces 

Organisatie 

Stuurgroep Dorpsvisie 

De Vereniging van Dorpsbelangen Feanwâlden / Feanwâldsterwâl e.o. heeft 

een stuurgroep in het leven geroepen die zowel inhoudelijk als procesmatig 

verantwoordelijk was voor het opstellen van de dorpsvisie. 

Kerngroep Dorpsvisie 

In de dorpen Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en het buurtschap Kûkherne 

samen wonen te veel mensen om iedereen individueel voor elk onderdeel te 

kunnen benaderen. Daarom is een werkwijze ontwikkeld waarbij een groep 

mensen die heel goed op de hoogte is met alles in het dorp de Stuurgroep 

ondersteunde. Deze Kerngroep omvatte ruim 40 mensen uit alle geledingen 

van de bevolking. 

Keukentafel- en huiskamergesprekken 

Keukentafelgesprekken zijn informele gesprekken in kleine groepen over de 

toekomst van het dorp die door het hele dorp zijn gehouden. Met de keu-

kentafelgesprekken werden alle inwoners bij het opstellen van de dorpsvisie 

betrokken. 

HOE KWAMEN WE TOT DEZE DORPSVISIE? 



  

 2 

Proces 

1. Twee avonden met de Kerngroep 

Als start is de Kerngroep twee avonden bij elkaar geweest. De eerste avond 

is geïnventariseerd welke onderwerpen voor de toekomst van het dorp be-

langrijk zijn. 

Tijdens de tweede avond is gekeken naar de manier waarop de onderwer-

pen in de keukentafelgesprekken het beste besproken konden worden. 

Doen we dit in de vorm van "voors en tegens", door korte beschrijvingen 

met een vraag, door stellingen op te nemen, etc. 

De gespreksonderwerpen werden hiervoor gerubriceerd in de volgende zes 

thema's: 

1. Wonen en woonomgeving. 

2. Werk en bedrijvigheid. 

3. Infrastructuur en mobiliteit. 

4. Voorzieningen. 

5. Ontspanning, recreatie, sport, verenigingsleven en cultuur. 

6. Zorg en welzijn. 
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2. Keukentafel- en huiskamergesprekken 

De keukentafelgesprekken, die niet alleen rond de keukentafel plaats von-

den, waren informele gesprekken verspreid over het hele dorp in kleinere 

groepen variërend van twee tot vijftien personen. 

Voor de keukentafelgesprekken waren de resultaten van de beide avonden 

met de Kerngroep uitgewerkt in een twintig bladzijden omvattend vragen-

formulier. Aan de hand van de vragen en de stellingen in dit formulier, heb-

ben 236 mensen meegedaan in 42 keukentafelgesprekken verspreid over 

Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en Kûkherne. 

De gesprekken zijn gehouden door besturen en teams van sportverenigin-

gen, belangen- en ondernemersverenigingen, instellingen, stichtingen, vak-

genoten, vriendenclubs, buurtverenigingen, groepen buurtbewoners en 

jongeren. 

De resultaten van de 42 keukentafelgesprek-

ken zijn samengevat in een apart document. 

Voor geïnteresseerden is de "Verzamelrap-

portage keukentafelgesprekken" te down-

loaden van de website: www.dorpsvisie-

veenwouden.nl. 
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Voor de dorpsvisie is het van belang te weten wat het draagvlak onder de 

bevolking is, ofwel de spreiding over het dorp en de betrouwbaarheid. 

Ten aanzien van de betrouwbaarheid heeft de steekproef de volgende ken-

merken: 

3. Keuzedocument 

De resultaten uit de keukentafelgesprekken werden verwerkt tot een eerste 

aanzet voor de dorpsvisie. Deze rapportage bevatte echter nog keuzerichtin-

gen voor de toekomst van het dorp, vandaar de naam Keuzedocument. 

De keuzes kwamen op een logische manier voort uit de keukentafelgesprek-

ken. Bij de keukentafelgesprekken is gevraagd om meningen, oplossingen en 

ideeën. Voor de verdere uitwerking van het Keuzedocument richting Visie is 

de Kerngroep gevraagd een keuze te maken tussen de diverse aangedragen 

oplossingen en ideeën. 

4. Concept Dorpsvisie Feanwâlden 

De Stuurgroep stelde, nu de keuzes duidelijk waren, in deze stap de concept 

Dorpsvisie op. Het concept is eerst weer voorgelegd aan de Kerngroep en 

daarna aan het bestuur van Vereniging voor Dorpsbelangen. 

5. Vaststellen Dorpsvisie Feanwâlden in de ALV 

Na enkele verfijningen van het concept door de Kerngroep en het bestuur 

van Vereniging voor Dorpsbelangen is deze Dorpsvisie Feanwâlden op 16 

december 2008 in een Algemene Vergadering door de leden van Dorpsbe-

langen vastgesteld. Het werk van de Stuurgroep en de Kerngroep zit er nu 

op. 

6. Aanbieden aan het gemeentebestuur, met verzoek om besluitvor-

ming in de gemeenteraad 

De vastgestelde Dorpsvisie Feanwâlden wordt door het bestuur van Dorps-

belangen aangeboden aan het gemeentebestuur, met het verzoek de Visie 

te (laten) behandelen in de gemeenteraad en er besluitvorming over plaats 

te laten vinden. 

- totale populatie (bron: gemeente Dantuma-

diel, 01-01-2008) 

    

3.714 

      inwo-

ners 

- fractie van de steekproefpopulatie met eigen-

schap 

    0,5   

- betrouwbaarheidsniveau   95 % 

- maximale afwijking   6,2 % 
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Inleiding 

In de tweede Kerngroepbijeenkomst worden de gespreksonderwerpen geru-

briceerd in zes thema's. Bij de verdere uitwerking zijn twee daarvan samen-

gevoegd, zodat er uiteindelijk vijf belangrijke thema's voor de toekomst van 

Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en Kûkherne in deze Visie staan: 

1. Wonen en woonomgeving. 

2. Werk en bedrijvigheid. 

3. Infrastructuur en mobiliteit. 

4. Voorzieningen, zorg en welzijn. 

5. Ontspanning, recreatie, sport, verenigingsleven en cultuur. 

De vijf thema's zijn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt naar een visie 

voor de komende tien tot vijftien jaar. Daarbij komen meerdere ideeën en 

oplossingen naar voren die de komende jaren verder vorm zullen moeten 

worden gegeven. Zo komt in één van de hoofdstukken de visie t.a.v. Plan 

Oost, de nieuwbouwwijk aan de oostzijde van het dorp, aan de orde. Daar 

lezen we hoe de inwoners van Feanwâlden deze wijk in de toekomst graag 

ingevuld zouden willen zien. Voordat de wijk echt gebouwd kan worden, 

zullen meerdere zaken nog verder uitgewerkt moeten worden. 

Om bij deze verdere uitwerking een leidraad te hebben is een ijkpunt voor 

de dorpsvisie ontwikkeld. Een schets hoe we Feanwâlden in de toekomst 

(willen) "zien" en van waaruit de dorpsvisie verder kan worden uitgewerkt. 

IJkpunt voor de (uitwerking van de) Dorpsvisie Feanwâlden 

Wie vanaf het zuiden via de Stinswei het dorp Feanwâlden binnenrijdt ont-

komt niet aan de heel specifieke sfeer van het dorp. Een sfeer die verwijst 

naar een bijzonder verleden en van oorsprong is bepaald door Johannes-

wâld, Eslawâld, de Stinswei, de Suderwei, de Haven, Feanwâldsterwâl, het 

Bûtefjild en Kûkhernewei. 

Het dorp Feanwâlden is van oudsher een boomrijk gebied met beeldbepa-

lende gebouwen als de Johanneskerk, de Schierstins, het woongebouw van 

Patrimonium (oude Talma Rustoord) en Villa Eldorado, omringd door indruk-

wekkende monumentale bomen. 

Minstens even bepalend is de sfeer van het omliggende landschap. Zo is 

Feanwâldsterwâl één van de best bewaarde toeristische geheimen van Ne-

derland. Het gebied rond de Swette en de Kûkhernewei is voor buitenstaan-

ders die eenmaal de hindernis van het industrieterrein hebben genomen, 

een complete verrassing. 

Wanneer we tegenwoordig naar Feanwâlden kijken moeten we echter con-

cluderen dat vanaf de jaren vijftig het dorp is vervreemd van haar oorspron-

kelijke karakter en de omgeving. Op een groot aantal plekken is Feanwâlden 

ontdaan van de oorspronkelijke charmes door monotone woningbouw, 

industrie en ongelukkige vormen van projectontwikkeling (Koemarkt). Inder-

tijd waarschijnlijk begrijpelijke keuzes, de huidige tijd vraagt om een andere 

aanpak. 

DE DORPSVISIE FEANWÂLDEN 
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Er is gelukkig nog voldoende behouden om als ijkpunt te dienen en de neer-

waartse spiraal van de afgelopen decennia te doorbreken. Waardevolle ele-

menten kunnen met elkaar worden verbonden, dat wat nog aanwezig is kan 

worden gekoesterd en nieuwe plannen (Plan Oost) kunnen worden ontwik-

keld. Verder vervreemden van de oorspronkelijke charmes hoeft niet meer 

plaats te vinden. Feanwâlden en Feanwâdsterwâl kunnen elk de eigen iden-

titeit te behouden en zouden niet aan elkaar moeten groeien. 

Vanuit deze gedachten komen we op het ijkpunt voor de (uitwerking van 

de) Dorpsvisie Feanwâlden: 

Ontwikkel de komende decennia het dorp en haar omgeving van-

uit de authentieke charme, sfeer en beeldkwaliteit van Johannes-

wâld, Eslawâld en de Stinswei. 

Authentieke charme, sfeer en beeldkwaliteit zijn het ijkpunt. Ont-

wikkel niet vanuit behoud en een "terug naar vroeger", maar ont-

wikkel op een eigentijdse manier met de ambitie om, voor elk van 

de thema’s in deze dorpsvisie, toekomstige monumenten te 

(willen) realiseren met in acht name van en respect voor de cul-

tuurhistorie van het dorp. 

Schroom hierbij niet om fouten uit het verleden grondig te herstel-

len op een manier waarop uw kleinkinderen trots kunnen zijn. 
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Algemeen 

We constateerden al dat het dorp is vervreemd van haar oorspronkelijke 

karakter en de omgeving. Op een groot aantal plekken is Feanwâlden ont-

daan van de oorspronkelijke charmes door monotone woningbouw, indus-

trie en ongelukkige vormen van projectontwikkeling zoals de Koemarkt. 

De wijk Tichelkamp sluit qua groen en sfeer goed aan bij het oorspronkelijke 

boomrijke Feanwâlden. De hoogte van het groen geeft op sommige plekken 

een wat benauwende indruk, maar de woningen zijn aantrekkelijk. Aantrek-

kelijk aspect van Tichelkamp is bovendien de speelse stratenloop en het 

ontbreken van trottoirs, wat de landelijke sfeer versterkt. 

Bij de ontwikkeling van de wijk rond Eslawâld is men een heel andere koers 

gaan varen. In tegenstelling tot Tichelkamp is het hier een "groenarme" uit-

breiding geworden. De wijk vormt nu een nogal "harde" overgang tussen het 

sfeervolle gebied rond de begraafplaats en het open buitengebied richting 

Bûtefjild. Uit noordelijke richting gezien is bovendien het effect ontstaan van 

witte schimmel. 

De bebouwing rond het centrum en in zuidoostelijke richting kenmerkt zich 

door een grote hoeveelheid betaalbare rijenwoningen. Het hart van het oor-

spronkelijke lintdorp is hiermee in zuidoostelijke richting uitgegroeid tot een 

verzameling monotone straten met weinig afwisseling en groen. 

Uit de inventarisatie onder de dorpsbewoners (de keukentafelgesprekken) 

komt duidelijk naar voren dat men hierin graag verandering ziet komen de 

komende decennia. Bij de inventarisatie is gevraagd om in zes zelfstandige 

naamwoorden de kenmerken van een ideale wijk te omschrijven. Ruimte, 

groen, duurzaam en gevarieerd in al zijn varianten scoorden het hoogste. De 

wijk zou bovendien kind- en ouderenvriendelijk (voor rolstoel en rollator) 

moeten zijn en op een natuurlijke wijze aan moeten sluiten bij dorp en land-

schap. Opvallend vaak werden "parkeren" en "parkeergelegenheid" in de 

keukentafelgesprekken genoemd als voorwaarde voor een ideale woonwijk. 

Wanneer we vanuit het ijkpunt voor deze dorpsvisie naar Feanwâlden kij-

ken, dan ontkomen we niet aan de constatering dat op meerdere plaatsen in 

het dorp de komende tien tot vijftien jaar flinke ingrepen nodig zijn om het 

doel van het ijkpunt te bereiken. Vanuit het ijkpunt is het de komende de-

cennia bijvoorbeeld het overwegen waard flinke delen van de eentonige 

bebouwing aan de zuidoost zijde van het dorp te slopen en te vervangen 

WONEN EN WOONOMGEVING 
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door enerzijds een verbinding tussen Koemarkt, de "nieuwe" Rûnwei en Plan 

Oost en anderzijds door woningen die een bij het karakter van het dorp pas-

sende uitstraling hebben. 

Het slopen van woningen lijkt even slikken, want daardoor verliest Feanwâl-

den betaalbare huurwoningen. Door een integrale aanpak samen met ont-

wikkeling van Plan Oost kan een dergelijke keuze echter dwingen tot creati-

viteit. Samen met de renovatie van bestaande wijken kan in Plan Oost name-

lijk vervangende huisvesting in dezelfde prijsklassen worden gerealiseerd. 

Plan Oost 

Hoewel in deze visie ook nog steeds "Plan Oost" genoemd zou deze aandui-

ding op korte termijn vervangen moeten worden door een wervende, au-

thentieke naam. Plan Oost biedt namelijk de kans aan te sluiten op de visie 

van de dorpsbewoners en daarmee dus ook op het karakter van dorp en 

omgeving. 

De nieuwe wijk dient in een eigentijdse opzet de oude glorie van Feanwâl-

den te weerspiegelen. Niet alleen architectonisch en stedenbouwkundig, 

maar met bijvoorbeeld energiezuinige projecten en CO2-neutraal wonen. De 

oorspronkelijke structuur (coulisselandschap met water en houtwallen) kan 

worden teruggebracht en ook de natuurlijke glooiing van het landschap zal 

in deze nieuwe wijk hersteld moeten worden. Feanwâlden kan op die ma-

nier weer een oorspronkelijk dorp worden dat zich onderscheidt van andere 

dorpen. 

De overgang van Oastein naar Plan Oost zal een harmonisch verloop dienen 

te krijgen, waarbij men "ongemerkt" in Plan Oost terecht komt. De nieuwe 

wijk kan verbonden worden met de landschappelijke omgeving door logisch 

in te haken op de historische verbindingen als de Goddeloaze Singel. 

Het ontwerp van de wijk dient daarnaast, in vergelijking met de overige wij-

ken in Feanwâlden, meer georiënteerd te zijn op het centrum van het dorp. 

Dit betekent, wanneer met de realisatie van de Centrale As de huidige Rûn-

wei een lokale ontsluitingsfunctie krijgt, dit in samenhang zal moeten wor-

den gezien met de renovatie van enkele gedateerde woningcomplexen in 

het gebied tussen Haadstrjitte en de Rûnwei. Zoals al eerder aan de orde 

kan de sloop en herbouw van gedateerde woningcomplexen geïntegreerd 
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worden met de ontwikkeling van betaalbare woningen in Plan Oost voor de 

bestaande huurders en woningeigenaren. 

Deze gedachte is des te belangrijker wanneer we weten dat uit de inventari-

satie voor de dorpsvisie blijkt dat er een groot gebrek is aan betaalbare wo-

ningen voor starters op de woningmarkt in Feanwâlden. In een integrale 

ontwikkeling van de zuidoostelijke zijde van het dorp zou daarom ook een 

"project starterswoningen" geïntroduceerd moeten worden. Een dergelijk 

project kan op meerdere manieren worden opgezet, waarbij gedacht kan 

worden aan: goedkope(re), collectief opdrachtgeverschap, bouwen in eigen 

beheer, etc. 

Bouwen in eigen beheer is een vorm van projectontwikkeling waarbij toe-

komstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuw-

bouwproject. Het is een uitgewerkte en beproefde methode van collectief 

particulier opdrachtgeverschap. De toekomstige bewoners richten een 

rechtspersoon op die hen in staat stelt om in het projectontwikkelingsproces 

gezamenlijk als opdrachtgever op te treden en nemen daartoe een adviseur 

in de arm die hen door het proces leidt. 

De woningbouwcorporatie kan hierin een belangrijke rol spelen om te waar-

borgen dat de huizen beschikbaar blijven voor de doelgroep. Zo kunnen de 

kopers verplicht worden bij verkoop het huis te verkopen aan een corpora-

tie. Ook kan gedacht worden aan alternatieve financieringsconstructies 

waarbij de starter die een woning koopt een korting op de koopprijs krijgt 

die wordt terugbetaald bij doorverkoop van de woning. 

Woonomgeving en centrum van het dorp 

Koemarkt en Haadstrjitte 

Niet alleen de woonwijk waarin men woont is belangrijk als woonomgeving. 

In principe is het hele dorp van belang voor een plezierig woon- en leefkli-

maat. Een belangrijk onderdeel daarvan wordt gevormd door het centrum 

van een dorp. Uit de enquête onder de dorpsbewoners komt onverbloemd 

naar voren dat men op de Koemarkt op dit moment geen enkele relatie er-

vaart met de oorspronkelijke unieke sfeer van Feanwâlden. Vanaf de be-

staande straten is het een weinig toegankelijk en gesloten geheel. De Koe-

markt is een centraal plein met een verzameling blik en winkels eromheen. 

De (nieuwe) Koemarkt mist de verbinding met de bebouwde omgeving. Kille 

(hoog)bouw, met de rug naar de dorpsstraten toe. 

Daarnaast is alles van waarde rondom het centrum de afgelopen decennia 

versnipperd en verrommeld geraakt. Gevraagd naar hun mening over het 

Honk, het voormalige pand van Hengst en het voormalige badhuis, is het 

antwoord van driekwart van de respondenten: "slopen", wat overigens met 

het voormalige badhuis al is 

gebeurd. 
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Ook in de oplossing is het dorp vrijwel unaniem. Aan de Haadstrjittezijde zou 

een open verbinding moeten komen met een aantrekkelijke, uitnodigende 

entree, waarbij het plein van de Koemarkt samensmelt met de Haadstrjitte 

tot één verblijfsgebied met bankjes, bomen, een muziekkoepel, een kunst-

werk en bijvoorbeeld een jeu de boules baan in een "brinkachtige" sfeer. 

Een ontmoetingsplek voor het winkelend publiek en de toevallige passant. 

De consequentie van de keuze is het verplaatsen van de Hubo, wat de nodi-

ge investeringen vergt, maar door de sloop van dit pand kunnen Koemarkt 

en Haadstrjitte (weer) op een natuurlijke manier worden verbonden. Door 

de Haadstrjitte nadrukkelijker te verbinden met de Koemarkt krijgt ook de 

Haadstrjitte minder het karakter van een doorgaande weg wat de leefbaar-

heid en verkeersveiligheid ten goede komt. Door inrichtingsmaatregelen als 

shared space1 kan de verbinding eventueel worden geaccentueerd. 

Shared space 

De bevoorrading van de Koe-

markt zou plaats moeten vinden 

door de realisatie van een goede 

ontsluiting vanaf de Rûnwei via 

Feintensloane Noard / Lyster-

strjitte. 

Naast hun visie op de inrichting 

van de Koemarkt en de Haadstr-

jitte is de dorpsbewoners ge-

vraagd welke functies ontbreken 

in dit gebied. Daaruit blijkt dat 

meer dan driekwart van de inwo-

ners het winkelaanbod verbreed 

zou willen hebben en meer dan 

de helft vraagt om zowel de be-

reikbaarheid als de parkeergele-

genheid sterk te verbeteren. 

Daarnaast vraagt meer dan de helft van de mensen veel aandacht te beste-

den aan gezelligheid, horeca en terrasfuncties. 

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat bij de ontwikkeling rekening ge-

houden zal moeten worden met de rendementsvereisten van de bedrijven 

(winkels, horeca) die men extra in het centrum zou willen hebben. Het aan-

bieden van slechts winkelvloeroppervlakte of de mogelijkheid tot vestiging 

van een horecagelegenheid zal onvoldoende zijn om het voortbestaan van 

deze nieuwe bedrijven te kunnen waarborgen. Een integrale ontwikkeling is 

noodzakelijk waarbij naast vestigingsmogelijkheden ook gekeken wordt naar 

doelgroepen, bereikbaarheid, parkeren en "trekkers". 
1 Shared space is een vlakke en speelse weginrichting waar alleen een optische 

scheiding van verkeerssoorten is. 
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De haven weer open 

Eén van de "trekkers" om het centrum van Feanwâlden weer aantrekkelijk 

te maken kan het inbrengen van water in het gebied zijn. Oudere Feanwâld-

sters herinneren zich nog de tijd dat de kermisattributen met skûtsjes wer-

den aangevoerd tot in de haven. Het slopen van het oude pand van Hengst 

maakt opnieuw aanleggen/verlengen van de haven mogelijk. 

Het heropenen van de haven is een aantrekkelijke en historisch verantwoor-

de aanvulling op de sfeer in het centrum. Als de haven wordt opgenomen in 

een toeristisch netwerk tussen Mûnein, De Westereen en Feanwâldsterwâl 

is het niet alleen een sfeerversterker voor het centrum, maar genereert dit 

ook economische impulsen op recreatief toeristisch vlak. 

De oudere inwoners 

Om het winkelbestand en de voorzieningen te kunnen behouden is een 

groeiscenario voor het dorp noodzakelijk volgens meer dan de helft van de 

mensen die deelnamen aan een keukentafelgesprek. Jongeren en ouderen 

met een bredere beurs vormen daarbij twee belangrijke doelgroepen. Deze 

laatste groep, de welgestelde ouderen, wijkt nu uit naar andere dorpen 

maar kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp. 

Deze groep ouderen, die de 

komende jaren blijft toenemen, 

laat zich niet meer onderbren-

gen in een krappe "bejaarden-

kamer". Men wil ruime woon-

ruimte op korte afstand van 

centrum en voorzieningen in de 

ambiance van de groene Wou-

den. Een appartementenflat 

voor deze mobiele welgestelde 

ouderen zou een oplossing kunnen zijn, maar ook een gebouw als het oude 

Huize Patrimonium aan de Stinswei, met een eigen parkachtige omgeving en 

mooi tussen centrum en station gelegen, kan in aanmerking komen om te 

worden verbouwd voor senioren die nog wel graag buiten komen en mobiel 

zijn, maar liever geen tuin meer willen onderhouden. 

Met een luxe(re) appartementenflat voor welgestelde ouderen kunnen we 

deze binden. De dienstverlening van Stichting Zorggroep Pasana (Talma) 

kan dit nog eens extra versterken. Als locatie voor een appartementenflat 

kan vanuit overwegingen van mobiliteit gedacht worden aan het stationsge-
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bied of aan de Koemarkt (centrum) wanneer de nabijheid voorzieningen een 

belangrijke voorwaarde is. Voor zowel het stationsgebied als voor de Koe-

markt wordt in deze Visie een fors herinrichtingtraject voorgesteld. De ruim-

tevraag van de overige ruimtelijke functies kan het uitgangspunt zijn om 

uiteindelijk te kiezen voor één van de twee locaties. 

Een belangrijke consequentie van de keuze om oudere inwoners (zo lang 

mogelijk) in het dorp te laten wonen is dat de openbare ruimte om een her-

bezinning qua inrichting vraagt. Gedacht kan hierbij worden aan het rolstoel- 

en rollatorvriendelijk maken (trottoirs, oversteekplaatsen, routes), aandacht 

voor de fietsende oudere, rustmogelijkheden onderweg (bankjes).  

De aandacht dient hierbij echter niet alleen gericht te zijn op de oudere ge-

bruiker van de openbare ruimte. Potentiële conflictsituaties tussen de oude-

re en andere gebruikers (racefietsers, schooljeugd) vormen in dit kader de 

nieuwe uitdaging voor de verkeersdeskundigen van de gemeente om te ko-

men met innovatieve oplossingen voor Feanwâlden. 
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Huidige bedrijventerrein 

Feanwâlden ligt in het hart van een bedrijvige regio. Op het eerste gezicht 

een bont palet van bedrijven in de metaal, diervoeding, zorg en zakelijke 

dienstverlening. Daarnaast herbergt Feanwâlden veel handelaren en am-

bachtelijke bedrijven.  

Het huidige industrieterrein heeft echter geen heldere toekomst. Afgezien 

van enkele representatief uitziende bedrijven biedt het gebied een rommeli-

ge aanblik. De vraag rijst of er aan het groeiende aantal autohandelaren en 

tuinhuisbouwers op dit terrein niet een halt moet worden toegeroepen. Het 

terrein lijkt rijp voor revitalisering terwijl het nog niet eens is volgebouwd. 

Voor het huidige bedrijventerrein zien we daarom de komende jaren de 

volgende ontwikkelingen voor ons: 

 Opknappen (revitaliseren) van het huidige bedrijventerrein, zodat het 

aan de ene kant voor de huidige bedrijven aantrekkelijk is om niet uit 

te wijken naar andere plaatsen en aan de andere kant het interessant 

is voor nieuwe bedrijven om zich op de nog open plaatsen te vestigen. 

 Hinder veroorzakende bedrijven òf volledig hindervrij maken òf ver-

plaatsen naar een bedrijventerrein waarop deze activiteiten zijn toe-

gestaan. 

De eerste optie is met gezamenlijke inspanning van bedrijven en overheid 

beslist haalbaar. We willen graag de eigen activiteiten behouden en uitbrei-

den als bijdrage aan de lokale werkgelegenheid. Er is niets op tegen dat dor-

pen hun lokale bedrijven blijven houden wanneer dit bijdraagt aan de lokale 

werkgelegenheid.  

Dat geldt ook voor Feanwâlden en is de belangrijke reden om het huidige 

bedrijventerrein op te knappen. Voor bedrijven die overlast bezorgen moet 

worden onderzocht of dit afdoende kan worden opgelost, maar wanneer dit 

niet mogelijk is kunnen ze beter worden verplaatst naar een bedrijventer-

rein waarop de bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. 

WERK EN BEDRIJVIGHEID 
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Ontwikkeling 

Geplande bedrijventerrein tussen spoorlijn en Kûkhernewei  

Bij de keukentafelgesprekken is gevraagd naar ideeën over de ontsluiting 

van een nieuw bedrijventerrein dat de gemeente voor ogen heeft tussen de 

spoorlijn en de Kûkhernewei. Ook is gevraagd naar de bedrijvigheid die men 

daar graag zou willen zien. 

Nog meer autohandelaren is iets dat moet worden vermeden. De invulling 

moet een duidelijke illustratie vormen van de bedrijvigheid die men in de 

toekomst in Feanwâlden zou willen aantreffen. 

Een koers op innovatieve werkomgevingen aansluitend bij de spoorverdub-

beling en de komst van de Centrale As wordt voorgestaan. Tevens, omdat 

bepaalde sectoren zoals de houtbouw sterk vertegenwoordigd zijn in de 

regio, is een clustering die tot een versterking van dergelijke bedrijfstakken 

zou kunnen leiden, het onderzoeken waard. Voor het nieuwe terrein kan 

worden ingezet op (startende) bedrijven in de vorm van wonen-werken, 

schone (duurzame) en "groene" bedrijvigheid (dienstverlening, ambachte-

lijk) en de clustering van kleinschalige overheersende bedrijfstakken in de 

regio. 

Zowel het bestaande als het nieuwe geplande industrieterrein moet een 

volwaardige aansluiting op de Centrale As krijgen, via een extra tunnelbuis 

naast de tunnel die voor deze stroomweg onder het spoor door gepland 

staat. De Kûkhernewei moet worden afgesloten voor doorgaand vrachtver-

keer of voor vrachtverkeer naar en vanaf het industrieterrein. 

Stationsgebied 

In vrijwel alle keukentafelgesprekken wordt gepleit het huidige stationsge-

bied een impuls te geven voor de ontwikkeling van zakelijke dienstverlening. 

Dit zou gepaard moeten gaan met de inrichting van het gebied als een aan-

trekkelijk verblijfsgebied. 

Daarmee kan het gebied aansluiten bij nieuwe vormen van werkgelegenheid 

(zie volgende hoofdstuk), maar wordt het ook geschikt om toeristen die naar 

Feanwâlden komen goed te kunnen ontvangen en forensen op een prettige 

en veilige manier te laten reizen. 
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De kern van alle ideeën is dat men het gebied veel meer wil betrekken bij 

het dorp en onderdeel laten zijn van de woon- en werkomgeving. Een fors 

herinrichtingtraject van het stationsgebied waarbij ambitieus wordt ingezet 

op een omgeving met meerdere functies. 

Nieuwe werkgelegenheid 

Voor een dorpsvisie proberen we tien tot vijftien jaar vooruit te kijken. 

Trends in de ontwikkeling van de werkgelegenheid zijn dan van belang. Zo 

zien we de afgelopen decennia naast de steeds verder gaande trend van het 

opheffen of verplaatsen (naar lage lonenlanden) van productiebedrijven de 

ontwikkeling van meer en meer (zakelijke) dienstverlening ook een nog 

steeds sterker wordende trend van "verkleining" van bedrijven. Zo is het 

aantal zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) de afgelopen jaren enorm 

toegenomen in Nederland. Internet (draadloos), draagbare telefoons en 

laptops maken het tegenwoordig mogelijk dat iedereen overal kan werken, 

maar maken het ook mogelijk dat kleinere bedrijven zich snel kunnen orga-

niseren tot een grotere organisatie en op afstand het werk kunnen uitvoe-

ren. 

Deze ontwikkeling van kleine bedrijven en zzp-ers die zich snel en flexibel 

organiseren al naar gelang de marktvraag is een trend waarvan het einde 

nog lang niet in zicht is. We kennen deze ontwikkeling echter nog maar net. 

Tot nu toe is er in de ruimtelijke ordening dan ook weinig rekening mee ge-

houden. Nog steeds zien we in steden kantoren verrijzen waar mensen 's 

morgens naar toe gaan om dingen te gaan doen die ze thuis even goed zou-

den kunnen doen. 
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Voor Feanwâlden, omdat het dorp al de reputatie heeft van "reizende inwo-

ners" (forensenverkeer) is dit een heel interessante trend om op te nemen 

in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Veel zaken die vroeger beslist op kantoor 

moesten worden gedaan, kunnen nu op een andere plaats (thuis, thuiswer-

ken, thuis- of flexkantoor) worden gedaan. Het grote voordeel van deze im-

materiële sector is dat deze het milieu weinig schade berokkent. Clusters 

van woon-werk-woningen (kantoor aan huis) met deze mogelijkheden in 

bijvoorbeeld Plan Oost kan schone bedrijvigheid aantrekken. 

Werken betekent echter vrijwel ook altijd samenwerken en dat houdt in dat 

mensen elkaar altijd zullen moeten blijven ontmoeten. Ze hoeven daarvoor 

niet de hele dag in hetzelfde kantoor te zitten, maar hebben regelmatig wel 

ruimte nodig om met elkaar te overleggen: flexibele vergaderruimtes, tijde-

lijk kantoor, café, lounge, terras, etc. op goed bereikbare locaties. De stati-

onslocatie in Feanwâlden is, zowel vanuit toekomstig als historisch perspec-

tief, de ideale locatie om op deze ontwikkelingen in te spelen. 

Recreatie en toerisme 

Naast de hierboven genoemde bedrijvigheid zijn tijdens de keukentafelge-

sprekken ook de ontwikkeling van toeristische mogelijkheden besproken. 

Hoewel de inwoners van Feanwâlden ervan overtuigd zijn dat hun platte-

landsomgeving uitstekend als toeristische trekpleister kan dienen, zien ze 

grootschalige toeristische trekpleisters niet als doel voor de toekomst. Om-

geving en mogelijkheden vormen echter een uitstekend uitgangspunt voor 

dagtoerisme, korte vakanties en arrangementen. Uiteraard profiteren de 

eigen inwoners ook van de recreatiemogelijkheden die hiervoor moeten 

worden geboden. Voorwaarde voor een positieve ontwikkeling op dit vlak is 

dat omgeving en dorp als één recreatief toeristische eenheid worden 

"ingericht" en gepresenteerd. 

Dat vraagt onder andere om een aanpassing van de vaar-, wandel- en fiets-

mogelijkheden. Rond Feanwâlden ontbreekt het de wandelaar en de fietser 

vooral aan afgeronde circuits. De wandelaar die het Bûtefjild met zijn prach-

tige natuurgebieden wil bezoeken, moet langs hetzelfde pad (weg) heen en 

terug. De wandelaar die een rondje Houtwiel wil maken, pakt de auto of de 

fiets of moet eerst bijna een uur lopen om het Houtwiel te bereiken. 

Voor wandelen, maar ook fietsen en varen zijn twee aspecten belangrijk: 

1. Men moet kunnen kiezen uit meerdere circuits, van kort tot 

middellang en lang. 

2. De circuits dienen zowel op elkaar aan te sluiten, als ook op het 

regionale en landelijke fiets-, wandel- en toervaarnetwerk. 
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Wanneer we ons voorstellen dat Bûtefjild en Houtwiel met fiets-, wandel- en 

vaarroutes een harmonischer verbinding met Feanwâlden krijgen en bijvoor-

beeld onder het Ecoduct op De Valom een bezoekerscentrum zou komen, 

dan krijgen we een idee waar het naar toe kan groeien. Een dagpas waar-

mee men van fiets, kano of fluisterboot kan wisselen ligt dan bijvoorbeeld 

ook voor de hand. 

In deze gedachte vergt het weinig fantasie om ook de jachthaven van Kûk-

herne, de camping in De Westereen en zelfs het haventje van Mûnein in de 

toeristische ontwikkeling van Feanwâlden te betrekken. Dergelijke verbin-

dingen bieden op regionaal niveau een afwisselend verblijf en de mogelijk-

heid meer bezoekers naar (het centrum van) Feanwâlden te trekken. Dat 

biedt nieuwe mogelijkheden voor toeristische bedrijvigheid, maar bijvoor-

beeld ook voor de middenstand en maakt de voorgestelde herinrichting van 

Koemarkt en Haadstrjitte acceptabeler en op termijn maatschappelijk renda-

beler. 

Belangrijke toeristische steunpunten zijn op dit moment 't Dûke-Lûk in Fean-

wâldsterwâl en de Sanjes in Feanwâlden. Door meerdere van dergelijke pun-

ten te ontwikkelen en van daaruit de verhuur van kano´s, fluisterboten en 

fietsen te combineren en het hart van Feanwâlden te betrekken door het 

heropenen van de haven, kan de toerist enkele dagen in het gebied vertoe-

ven, al genietend van een scala aan natuur en recreatieve mogelijkheden. 

Voor Feanwâlden en omgeving is een samenhangend en samenwerkend 

geheel van bedrijvigheid, geclusterd rondom een aantal thema's het doel. 

Een keten van toeristisch recreatieve familiebedrijven, waarop ook agrariërs 

op kunnen inhaken. De thema's hoeven daarbij beslist niet "ver gezocht" te 
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worden. De aantrekkingskracht zit vaak al in de gevarieerdheid van de sa-

menwerking. 

Het gebrek aan een professionele organisatie en presentatie (marketing) is 

in de meeste gevallen het struikelblok voor dergelijke lokale en regionale 

samenwerkingsverbanden van familiebedrijven. De hier gepresenteerde 

gedachte vraagt om een gecoördineerde aanpak vanuit een speciaal hier-

voor opgerichte organisatie of vanuit de overheid. 

Ter verbreding van de recreatiemogelijkheden zou verder overwogen kun-

nen worden (onderzoek) het ophoogzand dat nodig zal zijn om Plan Oost tot 

ontwikkeling te brengen in de omgeving van de Sanjes te ontgraven om op 

deze manier een openbare recreatieplas te maken. 

Ook de trein is een belangrijke toeristische pré. Wanneer een interessant 

fiets- en vaarnetwerk tot stand komt, kan Feanwâlden met boeiende arran-

gementen worden opgenomen in de NS-wandelingen. 

Een bijzonder punt van aandacht in dit verband vormen de oude historische 

paden die meer en meer in de vergetelheid en afgesloten raken. Ook bij de 

spoorverdubbeling is het handhaven of heropenen van historische (wandel- 

en fiets-) routes, zoals de Prysterikker, een aandachtspunt van belang. Situa-

ties zoals het afsluiten van het kerkpad door het spoor en de Rûnwei dienen 

te worden voorkomen. In het hoofdstuk "Infrastructuur en mobiliteit" wordt 

verder ingegaan op de routestructuren. 
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Overlast van bedrijven opheffen 

Bij de keukentafelgesprekken is gevraagd naar de overlast die mensen van 

bedrijven ervaren in Feanwâlden. 

Er zijn drie klachten over de overlast van bedrijven die in vrijwel elk keuken-

tafelgesprek naar voren komen. De klachten zijn dusdanig dat ze beslist om 

een oplossing vragen: 

1. Stankoverlast en stofuitstoot van Viando. 

2. Parkeerproblemen en -overlast. 

3. Landbouwverkeer. 

ad. 1  Een flink aantal inwoners van de omliggende wijken ervaart de 

stankoverlast en stofuitstoot van Viando als dusdanig hinderlijk 

dat ze graag op korte termijn hiervoor een oplossing willen zien. 

De oplossing kan waarschijnlijk gevonden worden in de plaatsing 

van betere stof- en stankfilters. 

ad. 2 Opvallend is verder dat in de keukentafelgesprekken meerdere 

malen op meerdere plaatsen naar voren wordt gebracht dat par-

keren of dit nu in het centrum, de woonwijk of bij bedrijven is, als 

een groot probleem (gemis) wordt ervaren. Voorbeelden zijn: het 

winkelcentrum, de Haadstrjitte, de Suderwei, de Nijewei en 

rondom de artsenpraktijk en de scholen. 

 Parkeermogelijkheden zijn ook vaak genoemd als een belangrijke 

inrichtingseis voor Plan Oost. Naast het oplossen van de bestaande 

knelpunten, dient dus bij elke ruimtelijke veranderingen meer dan 

voorheen gebruikelijk rekening gehouden te worden met parkeer-

mogelijkheden. 

ad. 3 Ook het landbouwverkeer zorgt op sommige plaatsen in het dorp 

voor problemen en hinder. Hier wordt in het volgende hoofdstuk 

verder op ingegaan. 
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Centrale As 

Deze dorpsvisie gaat ervan uit dat de Centrale As wordt gerealiseerd. Het 

doel van de Centrale As is een verbetering van de ontsluiting van Noordoost-

Friesland en daarmee ook van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid, één 

van de doelstellingen van een dorpsvisie. 

Met het gereedkomen van de Centrale As zal het verkeer op de Rûnwei flink 

afnemen en zal de Rûnwei een andere functie krijgen. De huidige Rûnwei 

wordt dan een lokale weg. Er ontstaan dan ook mogelijkheden om de omge-

ving opnieuw in te richten.  

Het is uiteraard wel zaak de voordelen in de uitvoering te bundelen en bij de 

uitvoering Feanwâlden de uitstraling terug te geven die sinds de jaren zestig 

uit het oog is verloren. De Centrale As mag niet, zoals de Rûnwei heeft ge-

daan, opnieuw als een mes door het gebied en de verbinding tussen dorpen 

snijden. 

Met de aanleg van de Centrale As kunnen ook de historische verbindingen 

met Kûkherne, De Swette en Feanwâldsterwâl weer worden hersteld. 

Wanneer de Centrale As eenmaal is aangelegd raken Kûkherne, De Swette 

en Feanwâldsterwâl hun fysieke verbinding met Tytsjerksteradiel kwijt. Met 

een gemeentelijke herindeling zou een nieuwe gemeentegrens tussen Tyt-

sjerksteradiel en Dantumadiel op de Centrale As moeten komen te liggen. 

Reconstructie Rûnwei 

Met de komst van de Centrale As kunnen historische fouten worden her-

steld in samenhang met het oplossen van andere knelpunten. Door de Rûn-

wei op een andere manier aan te leggen kan er weer een eenheid ontstaan 

als dorp en als dorp met de omgeving. Door herinrichting van de Suderwei 

op een dusdanige manier dat men aan het zuidelijke begin van de Suderwei 

het gevoel krijgt Feanwâlden "binnen te rijden", is het mogelijk de "breuk" 

met Feanwâldsterwâl en De Swette weer op te heffen. Het wegprofiel van 

de Suderwei kan versmald en ingericht worden in de sfeer van de Stinswei 

en de ventwegen kunnen worden vervangen door fietspaden. 

Naast dit herstel kunnen we met de reconstructie van de Rûnwei en de aan-

leg van drie rotondes een aantal belangrijke infrastructurele knelpunten 

oplossen door: 

1. Ter hoogte van de Stasjonswei: 

- het (heringerichte) stationsgebied met transferium, hore-

ca, restaurant en kantoren te ontsluiten; 

- de zuidwestzijde van het dorp te ontsluiten; 

- voor een goede afwikkeling te zorgen van bezoekers en 

goederentransport naar en van Talma Hûs. 

2. Ter hoogte van Feintensloane Noard / Lysterstrjitte het (heringe-

richte) centrum te ontsluiten, samen met de eerder voorgestelde 

herinrichting van deze wijk Plan Oost bij het dorp aan te laten 

sluiten, 

3. Ter hoogte van Plan Oost de nieuwe wijk te ontsluiten vanaf de 

zuidzijde. 

INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT 
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Actie op korte termijn 

Met de aanleg van de Centrale As en de reconstructie van de huidige Rûnwei 

is nog wel enige tijd gemoeid. De oversteeksituatie voor voetgangers en 

fietsers over de Rûnwei bij het station is op dit moment echter zeer onveilig. 

Er kan niet worden gewacht op de reconstructie van de huidige Rûnwei. 

Actie op korte termijn is uiterst noodzakelijk. 

In eerste instantie kan dit door de onmiddellijke aanleg van een veilige over-

steekvoorziening en het opknappen van de tunnel (netter, verlichting, etc.). 

Onderzoek daarna (dus geen langdurig onderzoek vooraf) zal moeten uitwij-

zen of dit voldoende is of dat er nog meer maatregelen moeten worden ge-

troffen om deze uiterst onveilige verkeersituatie ter plaatse op te lossen. 

Voor wat betreft de Kûkhernewei als sluiproute naar De Westereen, kan 

hetzelfde worden opgemerkt. Fietsen (en wandelen) langs deze weg wordt 

als erg onveilig ervaren. Ook hier is actie op korte termijn gewenst om de 

onveilige verkeersituatie op te lossen. 

Spoorverdubbeling 

Ook de spoorverdubbeling versterkt door snellere verbindingen Feanwâlden 

als een aantrekkelijke woonplaats. Bij de planvorming dient ook hier gelet te 

worden op voldoende onderdoorgangen (ook in recreatieve zin), zodat 

straks, bij een heringerichte Rûnwei, niet het spoor een nieuwe barrière 

vormt voor de komende decennia. 
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Transferium 

In de "Overeenkomst inzake De Centrale As" van 5 maart 2007 heeft de ge-

meente Dantumadiel laten opnemen dat er onderzoek gedaan wordt naar 

een transferium tussen Feanwâlden en De Westereen. De locatie die men 

daarbij voor ogen heeft is de plek waar De Centrale As straks de spoorlijn 

kruist. 

Wanneer we de kaart met het tracé van de Centrale As erbij pakken, dan 

zien we dat de gemeente Dantumadiel hiermee een nieuw station voor ogen 

heeft op nog geen twee kilometer van het bestaande station in Feanwâlden. 

Wanneer er niet genoeg ruimte zou zijn op de huidige stationslocatie, zou 

het volkomen logisch zijn om "in de weilanden" een nieuw station te bou-

wen. Echter, er is voldoende ruimte om een transferium bij het huidige stati-

on te kunnen realiseren. Bovendien komt er met een reconstructie van de 

Rûnwei alleen maar nog meer ruimte beschikbaar! 

Het idee van een transferium op de grens tussen Feanwâlden en De Wester-

een sluit ook niet aan bij een uitwerking van lokale en regionale behoeften. 

Uit de keukentafelgesprekken kan worden opgemaakt dat 80% van de inwo-

ners van Feanwâlden vindt dat het station in Feanwâlden moet blijven en 

een transferium gerealiseerd kan worden bij het huidige station. Bovendien 

ligt Feanwâlden centraal t.o.v. Dokkum, Burgum, Hurdegaryp en de De Wes-

tereen. In combinatie met de voorstellen in deze dorpsvisie over de herin-

richting van het stationsgebied, kan voor de regio een schitterend geoutil-

leerd knooppunt van reizen, werken, ontspannen en genieten (toeristen) 

ontstaan. Tijdens het traject van opstellen van deze dorpsvisie bleek dat 

deze gedachte ook bij de betrokken instellingen, bedrijven en overheden 

steeds meer voet aan de grond krijgt. 

Toeristische en recreatieve routestructuren 

Het Bûtefjild en De Houtwiel, maar ook het Ottema Wiersma reservaat, lig-

gen op flinke afstand van het dorp en er is geen voelbare verbinding tussen 

deze unieke gebieden en met deze gebieden vanuit Feanwâlden en Fean-

wâldsterwâl. 

De gebieden hebben geen logische verbinding met het dorp. De fiets- en 

wandelpaden en de vaarwegen zijn bovendien niet met elkaar verbonden. 

Zowel uit lokale wensen als ook uit toeristisch oogpunt verdient het daarom 

de komende decennia aanbeveling de aantrekkelijke maar "los gelegen" 

gebieden in het buitengebied met elkaar en met het dorp te verbinden. 
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De weg Bûtefjild (i.p.v. het gebied) is een belangrijke ontsluiting naar het 

buitengebied. Het is tegenwoordig echter ook een zeer drukke weg. De weg 

wordt niet alleen gebruikt door bestemmingsverkeer en recreanten 

(wandelen, fietsen, hardlopen), maar ook doorgaand verkeer maakt veel 

gebruik van de weg Bûtefjild. De weg Bûtefjild is niet gedimensioneerd op 

zowel het aantal als de verscheidenheid aan verkeersdeelnemers waardoor 

regelmatig onveilige situaties ontstaan. 

Ook de snelheidslimiet is meer een lapmiddel dan een adequate oplossing. 

Naar verwachting zullen de problemen in de toekomst alleen maar groter 

worden, vandaar dat in deze dorpsvisie gekozen is voor een volledige recon-

structie van de weg, waarbij een scheiding plaatsvindt tussen de verkeers-

deelnemers. 

Op nevenstaand kaartje staan de ideeën voor wandelroutes, het verbeteren 

van de vaarroutes en havenaanleg. De verbinding met de regionale recrea-

tienetwerken (wandelen, fietsen, varen) is te herleiden aan de hand van de 

kaart in bijlage 1. 

Uit bijlage 1 constateren we dat er, hoewel hier en daar met enige afwijking 

in de voorgestelde routes, beleidsmatig al een deel van de wensen staan 

gepland.  

reconstructie van de weg Bûtefjild 

nieuwe fiets– en wandelmogelijkheden 

baggeren / bevaarbaar maken 

havenaanleg 
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Groei voor behoud van voorzieningen 

Voor elke voorziening geldt dat er voldoende mensen moeten zijn om deze 

in stand te kunnen houden. Om het winkelbestand en de voorzieningen 

(bibliotheek, scholen, etc.) te kunnen behouden moet volgens meer dan de 

helft van de mensen die deelnamen aan een keukentafelgesprek daarom 

een groeiscenario voor het dorp uitgangspunt zijn. 

Het aantal inwoners waar Feanwâlden de komende jaren dan naar toe moet 

groeien, varieert in deze gedachte van 4000 tot 7000 inwoners. Het werkelij-

ke aantal is afhankelijk van het aantal inwoners (draagvlak) dat nodig is om 

de gewenste voorzieningen in stand te houden. 

Groei is dus niet het uitgangspunt, behoud van voorzieningen juist wel! 

Wanneer dat kan met een groei naar 4000 inwoners, dan is verdere groei 

niet noodzakelijk. Men is het er daarbij over eens dat jongeren en ouderen 

met een bredere beurs twee belangrijke doelgroepen vormen bij de groei 

van het dorp. 

Brede school 

Uit de keukentafelgesprekken blijkt dat meer dan de helft van de deelne-

mers voorstander is om een brede school te realiseren. Men ziet dat drem-

pels en "grenzen" worden opgeheven en de opvoeding en opleiding van de 

jonge kinderen is ermee gediend. In percentages is 56% voor een brede 

school, 34% tegen en 10% heeft geen mening. 

Vrijwel iedereen ziet ook dat trendmatige ontwikkelingen in samenleving, 

onderwijs en opvoeding er uiteindelijk toe zullen leiden dat Feanwâlden toe 

zal groeien naar een brede school in het dorp. De bedenkingen komen voor-

al voort uit de schaalgrootte en behoud van identiteit. Een brede school zou 

beslist niet "te massaal" moeten worden en voor elke (geloofs)overtuiging 

zou ruimte moeten zijn om zich te uiten en te ontplooien. 

Een brede school voor Feanwâlden zien we als een groeiproces, waarmee 

wel direct moet worden gestart. De wens van een brede school in Feanwâl-

den moet op korte termijn in de beleidsplannen worden meegenomen, om 

na een gedegen voorbereiding op termijn te komen tot realisatie. 

VOORZIENINGEN, ZORG EN WELZIJN 
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Mienskip en multifunctioneel centrum 

De voorzieningen en functies die de Mienskip biedt wordt zeer gewaardeerd 

door iedereen in het dorp. Vier van de vijf inwoners is van mening dat de 

Mienskip daarom uitgebreid en gemoderniseerd moet worden; 83% van de 

inwoners ziet een dergelijke revitalisering van de Mienskip graag op één of 

andere manier samengaan met de realisatie van een multifunctioneel cen-

trum. 

Slechts 17% van de deelnemers aan de keukentafelgesprekken wil graag de 

bestaande situatie handhaven. Daar tegenover staat een vergelijkbare groep 

mensen die vindt dat er een extra stap gezet zou moeten worden door een 

multifunctioneel centrum (inclusief de functie(s) van De Mienskip) te combi-

neren met een brede school. 

De realisatie van een multifunctioneel centrum zou op de huidige locatie van 

de Mienskip kunnen, maar er worden ook veel ideeën voor verplaatsing ge-

opperd, om daarna op de huidige locatie van de Mienskip nieuwbouw van 

seniorenappartementen plaats te laten vinden in combinatie met het door-

trekken van de haven. Duidelijk is wel dat samen met een intensieve op-

knapbeurt van het centrum ook de Mienskip moet worden meegenomen. 

De belangrijke waarde die de Mienskip nu aan voorzieningen biedt voor het 

dorp komt ook tot uiting in de functies die men in een multifunctioneel cen-

trum terug zou willen zien. In de volgende tabel is dit weergegeven. 

Tabel: Wat verwacht men terug te zien in een multifunctioneel centrum? 

  83% dagaccommodatie / inloop ouderen 

  83% oefen- en zaalruimte voor verenigingen 

  73% welzijnsinstellingen 

  66% bibliotheek 

  66% jeugdhonk 

  51% thuishulp 

  41% VVV / toeristische informatie 

  32% postkantoor 

  22% tandarts 

  17% bank 

  15% (verzorgings)appartementen voor senioren 

  15% huisarts 

  15% fysiotherapie 

  12% brede school 
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Er is een aanpassingsslag nodig. Zo moet in een nieuw multifunctioneel cen-

trum (ook) de scheiding tussen generaties in accommodaties (elk een ander 

gebouw) opgeheven worden, vinden veel mensen. Ze zien straks graag een 

jeugdhonk in het nieuwe multifunctionele centrum. 

Dat geldt ook voor andere vormen van dagelijkse- en minder vaak voorko-

mende activiteiten. Zo pleiten sommigen er niet alleen voor om de brede 

school en de sportactiviteiten te integreren in een multifunctioneel centrum, 

ook naar een kerk en huwelijksfeesten gaan de gedachten uit. We kunnen 

daaruit concluderen dat in Feanwâlden een behoefte bestaat aan een multi-

functioneel centrum dat een "totaal assortiment" voor de inwoners kan bie-

den. 

Dat een dergelijke "verlanglijst" een financiële consequentie heeft, beseft 

men echter ook heel erg goed. Uit de keukentafelgesprekken blijkt dat Fean-

wâldsters mensen zijn met een praktische en realistische "kijk op de zaak" 

ten aanzien van zowel de financiering als het beheer van een dergelijk cen-

trum.  

Dat gaf de mogelijkheid de resultaten van de keukentafelgesprekken onder 

te verdelen in drie categorieën: 

1. Minimale vereisten multifunctioneel centrum: 

- dagaccommodatie / inloop ouderen; 

- oefen- en zaalruimte verenigingen; 

- welzijnsinstellingen; 

- bibliotheek; 

- jeugdhonk; 

- thuishulp; 

2. Bij voorkeur ook: 

- VVV / toeristische informatie; 

- postkantoor; 

- geldautomaat; 

3. Niet: 

- tandarts; 

- bank; 

- (verzorgings)appartementen voor senioren; 

- huisarts; 

- fysiotherapie; 

- brede school. 
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Locatie(s) 

Uit de voorkeuren die men bij de keukentafelgesprekken heeft aangegeven 

komen meerdere potentiële locaties voor een multifunctioneel centrum en 

voor een brede school naar voren. 

Als locatie voor een multifunctioneel centrum komen twee locaties in meer-

derheid naar voren: 

1. In het centrum. 

2. Nabij het sportcomplex. 

De locatie van een multifunctioneel centrum wordt mede bepaald door de 

omvang (het aantal hierin ondergebrachte voorzieningen). Een multifunctio-

neel centrum realiseren in samenhang met de verbetering van het totale 

(winkel)centrum als concentratie van voorzieningen is de eerste voorkeur 

van het grootste deel van de dorpsbewoners, daarna volgt de locatie nabij 

het sportcomplex. 

Als voorkeurlocatie voor een brede school komen de volgende twee locaties 

naar voren: 

1. De huidige locatie van de Theun de Vries skoalle. 

2. Nabij het sportcomplex. 

Het lijkt logisch een nieuwe brede school te combineren met een nieuw mul-

tifunctioneel centrum wanneer beide bij het sportcomplex zouden worden 

gerealiseerd. De meeste dorpsbewoners willen echter liever een nieuw mul-

tifunctioneel centrum in het centrum van het dorp, dus deze keuze valt in 

eerste instantie af.  

Daarmee vormt de huidige locatie van de Theun de Vries skoalle het uit-

gangspunt voor onderzoek naar een locatie voor een nieuwe brede school. 

Overige voorzieningen 

Bij de keukentafelgesprekken zijn 

ook nog een aantal vragen gesteld 

over veiligheid en voorzieningen als 

een postkantoor. Uit de antwoorden 

blijkt dat de meerderheid van de 

inwoners zich redelijk veilig voelt, 

men vraagt wel om een aantal ver-

beteringen.  

Zo zou men graag de dorpsagent 

terug willen zien keren en zijn er een 

aantal plaatsen in het dorp waar de 

verlichting verbeterd moet worden.  

Daarnaast is vaak de wens geuit om in het winkelcentrum een geldautomaat 

te plaatsen. 

Over het postkantoor is men ontevreden. De service en privacy vragen om 

een verbetering en de huidige voorziening is, zeker ook voor bedrijven, on-

der de maat. Bedrijven moeten nu naar Burgum rijden om gebruik te kunnen 

maken van een postagentschap dat aan hun eisen voldoet. 
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Inleiding 

Verschillende onderwerpen die ook onder dit hoofdstuk zouden kunnen 

vallen, zijn in het voorgaande al aan de orde geweest. Zo is de ontwikkeling 

van de Mienskip naar een multifunctioneel centrum al besproken en zijn ook 

de recreatieve routestructuren in combinatie met toeristische ontwikkelin-

gen aan de orde geweest. Op deze onderwerpen wordt in dit hoofdstuk dan 

ook niet meer ingegaan. 

De onderwerpen sport en verenigingsleven zijn ook al aan de orde geweest. 

Er is geconstateerd dat er te weinig oefen- en zaalruimte aanwezig is voor 

meerdere verenigingen (gymnastiek, toneel). Een nieuw multifunctioneel 

centrum zal hiervoor de oplossing bieden. 

Over de sport valt echter nog iets extra’s op te merken, namelijk dat in de 

planvorming voor Plan Oost rekening moet worden gehouden met de aanleg 

van extra sportvelden. Niet alleen heeft SC Veenwouden als groeiende vere-

niging nu al een vraag voor een uitbreiding van de velden, ook een toename 

van het aantal inwoners volgens de groeidoelstelling in deze dorpsvisie zal 

vragen om een uitbreiding van de sportvoorzieningen. 

Evenemententerrein 

Het ontbreken van een evenemententerrein in het dorp sinds de Koemarkt 

is bebouwd, wordt door de overgrote meerderheid van de inwoners als een 

groot gemis ervaren.  

Als oplossing zijn in de keukentafelgesprekken een drietal potentie locaties 

voor een nieuwe plek voor het evenemententerrein aangedragen: 

 Stationsgebied. 

 Sportterrein. 

 Achter de Schierstins. 

ONTSPANNING, RECREATIE, SPORT, VERENIGINGSLEVEN EN CULTUUR 
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Ter hoogte van het station is een mooie locatie voor een nieuw evenemen-

tenterrein. Iets verderop, op het sportcomplex, kan ook een evenementen-

terrein worden gerealiseerd. De activiteiten op een evenemententerrein 

hebben echter vrijwel altijd betrekking op het dorp. Gevoelsmatig "hoort" 

een evenement dan plaats te vinden op een centrale locatie, dus bij voor-

keur in het centrum van het dorp. De beide locaties: station en sportcom-

plex liggen daarvoor te ver van het centrum van het dorp. Het weiland ten 

noordwesten van de Schierstins ligt tegen het hart van Feanwâlden en 

wordt door de meerderheid van de inwoners dan ook ervaren als de ideale 

locatie voor een (nieuw) evenemententerrein. 

Deze locatie heeft vanuit de historie een speciaal karakter. De Schierstins 

dankt zijn naam aan de schiere monniken van klooster Claerkamp die vanaf 

ongeveer 1400 tot rond 1580 eigenaar van de Stins waren. Deze historische 

eigendomssituatie is onder andere één van de redenen waarom vanaf de 

Schierstins nog steeds het zicht "open" is in noordwestelijke richting.  

Deze zichtlijnen dienen gehandhaafd te blijven door het terrein wel geschikt 

te maken voor evenementen, maar geen permanente bebouwing of iets 

vergelijkbaars toe te staan. Ook eventuele (strikt noodzakelijke) verharding 

dient een aangepast karakter te krijgen. 

Verder is het verstandig ten aanzien van het gebruik het begrip 

“evenemententerrein” voor de toekomst nader te omschrijven. In het ka-

der van deze dorpsvisie zien we een “evenemententerrein” als: 

Een terrein waar geregeld terugkerende gebeurtenissen die door een 

belangrijk deel van de inwoners van belang worden gevonden voor de 

leefbaarheid van het dorp, (kunnen) worden georganiseerd. 

Overwogen zou tevens kunnen worden de marechausseekazerne, die ooit 

achter de Schierstins stond te herbouwen en een (commerciële) facilitaire of 

horecafunctie te geven. 
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Cultuur 

Feanwâlden is tamelijk bekend als schrijversdorp en ook de Schierstins is 

redelijk bekend bij veel mensen. Cultuurtoerisme zou een extra bron van 

inkomsten kunnen zijn voor de plaatselijke bedrijvigheid. Daarom is tijdens 

de keukentafelgesprekken gevraagd hoe Feanwâlden beter gepromoot zou 

kunnen worden vanuit dit thema. 

Inzetten op het thema schrijversdorp gecombineerd met de cultuurhistori-

sche aspecten van de Schierstins spreekt veel mensen aan en vanuit deze 

gedachte zijn er meerdere prachtige ideeën aangedragen voor de invulling 

van dit thema. 

Wat echter opvalt in de rapportages van de keukentafelgesprekken is dat 

veel mensen graag zouden willen dat het thema schrijversdorp samen met 

de Stins "tot groei" komen, maar dat men (nog) geen oplossing ziet voor de 

manier waarop dit georganiseerd zou moeten worden. 

Daarom is voor deze dorpsvisie samen met de Kerngroep nagedacht over de 

manier hoe het thema schrijversdorp gecombineerd met de cultuurhistori-

sche aspecten van de Schierstins verder vorm kan worden gegeven. 

Ook uit de gedachtewisseling in de Kerngroep kwam de uitdrukkelijke wens 

naar voren om Feanwâlden vanuit cultuurhistorisch oogpunt beter “op de 

kaart te zetten”. De veelheid aan mogelijkheden en ideeën hiervoor vragen 

echter om een aparte aanpak. Een projectmatige aanpak die in grootte de 

taakopdracht van deze dorpsvisie overschrijdt.  
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Nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening 

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is op 1 juli 2008 in werking getre-

den. Gemeenten hebben met de invoering van de nieuwe Wro meer moge-

lijkheden gekregen. Gebiedsontwikkeling is de rode draad in het ruimtelijke 

beleid. 

Het ministerie van VROM omschrijft gebiedsontwikkeling als volgt: 

“Gebiedsontwikkeling is ruimtelijke ordening, waarbij door alle be-

trokken partijen gezamenlijk een integraal plan wordt gemaakt, dat 

op uitvoering is gericht.”  

Deze dorpsvisie zou naar mening van Dorpsbelangen, na behandeling in de 

gemeenteraad, de status moeten krijgen als bedoeld in artikel 2.1 van de 

Wro en de artikelen 2.1. en 2.2 van het nieuwe Bro (structuurvisie). De 

status van de Visie is dan helder om daarmee gemeente en Dorpsbelangen 

het handvat te geven toe te werken naar het uitvoeringsprogramma als on-

derdeel van de gebiedsontwikkeling. 

Gebiedsontwikkeling 

Bij gebiedsontwikkeling worden alle verschillende belangen tot één geza-

menlijk resultaat samengebracht. Dat resultaat wordt vastgelegd in een ge-

biedsvisie. 

Een gebiedsvisie kent op hoofdlijnen vier onderdelen: 

1. Het duurzaam ruimtelijke structuurbeeld. 

2. Het programma. 

3. Het ontwerp. 

4. Het uitvoeringsprogramma. 

Het duurzaam ruimtelijke structuurbeeld 

Het duurzaam ruimtelijke structuurbeeld beschrijft de karakteristiek, de 

kwaliteiten en de ontwikkelingskansen van de locatie. Het geeft aan welke 

kernkwaliteiten van het gebied behouden moeten blijven en welke kwalitei-

ten verbeterd kunnen worden. 

Het programma 

Het programma is een lijst van initiatieven in het gebied die te maken heb-

ben met de inrichting en het gebruik van de ruimte. 

Het ontwerp 

Bij het ontwerp(en) worden het programma en het duurzaam ruimtelijk 

structuurbeeld met elkaar vergeleken. Er wordt onderzocht of de plannen 

uit het programma passen of passend gemaakt kunnen worden in het ruim-

telijk structuurbeeld. 

Op deze wijze wordt een integrale gebiedsvisie opgesteld. De visie vormt 

voor de gemeente de basis voor de te doorlopen bestemmingsplanprocedu-

res. 

Het uitvoeringsprogramma 

Aan de gebiedsvisie is onlosmakelijk een uitvoeringsprogramma gekoppeld. 

In het uitvoeringsprogramma staat beschreven wie op welk moment welke 

acties onderneemt met de daaraan verbonden consequenties (tijd, geld, 

etc.). 

AANZET TOT EEN UITVOERINGSPROGRAMMA 
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Van dorpsvisie naar uitvoeringsprogramma 

Door deze dorpsvisie te behandelen in de gemeenteraad op basis van de 

nieuwe Wet ruimtelijke ordening kan de Visie een helder kader zijn voor 

gemeente en Dorpsbelangen voor vervolgstappen. 

Het opstellen van een Ruimtelijk Structuurbeeld is, gezien de nodige objecti-

viteit die daarvoor gevraagd wordt, een duidelijke taak voor de gemeente. 

Vanuit (lokale) kennisniveau van de deelnemers aan het opstellen van deze 

dorpsvisie is vooruitlopend daarop op een pragmatisch constructieve wijze 

omgegaan met de wensen van de inwoners. 

Deze dorpsvisie kan daarna mede gezien worden als het Programma, dat zijn 

weerslag zou moeten vinden in het Ontwerp en uiteindelijk ook in een Uit-

voeringsprogramma. In het Uitvoeringsprogramma worden de projecten "in 

de tijd gezet". Deze dorpsvisie bevat daarom ook een overzicht op hoofdlij-

nen als aanzet voor het Uitvoeringsprogramma. 

Welke onderdelen verwachten we terug te zien in het Uitvoeringsprogram-

ma? 

 Binnen vijf jaar in samenwerking met de gebiedscommissie Bûten-

fjild te realiseren: 

 Aan te leggen wandel- en fietspaden in het Bûtefjild. 

 Aanleg van de landschappelijke voorziening langs de 

dorpsrand aan de kant van het Bûtefjild. 

 Reconstructie van de weg Bûtefjild (verbreding en schei-

ding weggebruikers). 

 Revitalisering vaarwegen (baggeren). 

 Op korte termijn (binnen 5 jaar) te realiseren: 

 Veilige oversteekplaats over de rondweg bij het Chinese 

restaurant. 

 Met betrokken partijen nagaan wat er in het Multifunc-

tioneel Centrum zou moeten en waar het Multifunctio-

neel Centrum te realiseren. 

 Bouwen Multifunctioneel Centrum. 

 Verbetering overige onveilige situaties op de openbare 

weg (verlichting, politie). 

 Oplossing vinden voor postkantoor– en geldautomaten-

problematiek. 

 Cultuurproject starten. 

 Oplossen stankoverlast en stofuitstoot Viando. 
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 Op middellange termijn (5 tot 7 jaar): 

 Herinrichting (winkel)centrum (Koemarkt), inclusief 

Haadstrjitte, in combinatie met realiseren jachthaven 

richting winkelcentrum. 

 Realiseren meer parkeergelegenheid (niet alleen in het 

centrum). 

 Realiseren Plan Oost in samenhang met de renovatie 

van de gedateerde woningcomplexen in het gebied tus-

sen Haadstrjitte en de Rûnwei. 

 Op langere termijn (ongeveer 10 jaar), in samenhang met de reali-

satie van de Centrale As, te realiseren: 

 Revitaliseren bedrijfsterreinen. 

 Herinrichten stationsgebied (met daarin transferium) en 

heroriëntatie ontsluitingsstructuur (Rûnwei, Suderwei). 
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BIJLAGE 1; RECREATIEVE ROUTESTRUCTUREN 

utilitair fietspad 

toekomstig utilitair fietspad 

toeristisch fietspad 

toekomstig toeristisch fietspad 

wandelpad 

toekomstig wandelpad 

verbindingspaden tussen fiets-/wandelpaden / 

bestaand (onverhard) pad 

toekomstige verbindingspaden tussen fiets-/

wandelpaden 

ruiterpad 

toekomstig ruiterpad 

bestemmingsweg 

bestemmingsweg (landschappelijk waardevol) 

vaarwegen 

Legenda 

bron: gemeente Dantumadiel 
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