
FEANWÂLDEN YN IT GRIEN 
§ Bedenker: Oege Hiddema 

 
§ Korte omschrijving v 
Je zou het bijna vergeten: maar bomen, natuur, tuinen en vogelgeluiden bepalen de 
sfeer in ons dorp. Oude villa’s, De Schierstins en hagen zijn beeldbepalend. Er ligt 
volgend jaar een eigentijds, jong Spoarpark en we zijn het groene centrum van een 
unieke natuurlijke omgeving. Maar let op: ongemerkt is er de laatste 15 jaar 
sluipenderwijs veel veranderd aan dat groene karakter. Door kastanjeziekte, iepenziekte, 
de essentakziekte en zo nu en dan een flinke storm zijn veel bomen verdwenen. 
Particulieren hebben ze vaak niet vervangen. Zelfs de gemeente houdt zich niet overal 
aan haar herplant-plicht.  
Nog veertig jaar zo doorgaan en we zijn ons groene imago definitief kwijt. Gelukkig is er  
een alternatief: Als we ons nú bewust worden en iets dóen met onze unieke dorpssfeer, 
staan er over veertig jaar nieuwe volwassen bomen, floreren de tuinen en vliegen vogels, 
vlinders en bijen weer volop rond in de weelderige groene sfeer van ons dorp.  
Op wie richt dit plan zich 
Ieder met gevoel voor een Grien Feanwâlden kan meedoen. Inwoners met groene 
vingers, doeners die liever een schep of hark pakken dan vergaderen, Feanwâldsters met 
ideeën voor duurzame groene plannen, mensen die samenwerking met de gemeente 
zoeken. Geen belastend vrijwilligerswerk, maar project voor project,. De een heeft tijd in 
het voorjaar, de ander zet zich liever in de herfst in Met veel gevoel en zo nu en dan een 
beetje moeite, ieder naar eigen kunnen en kennen. 
§ Wie profiteren van het resultaat 
- Eigen inwoners, bezoekers, gasten en familie van inwoners, wandelaars, 

potentiële inwoners, Vogelwacht, bijenhouders  
§ Wat moet er allemaal gebeuren 

§ Werkzaamheden: Draagvlak en bewustzijn bij inwoners die zo nu en dan willen 
meedenken en -werken. Inventariseren van wensen en knelpunten. Masterplan 
waaronder met ‘behapbare’ deelprojecten. Een gemotiveerde organisatie. 

§ Investeringen: Professioneel onderzoek en begeleiding voor een Masterplan. 
Kosten van deelprojecten. Veel flexibele vrijwilligersinzet (draagvlak en 
voorbeeldfunctie). 

§ Vergunningen: Komt vanzelf aan de orde, hangt van deelprojecten af 
§ Wat is er al gerealiseerd / geregeld 
Het is een frisgroen nieuw project, te beginnen met een netwerk gelijkgezinden. 
§ Wat moet er nog opgelost worden 
- Draagvlak inwoners zoeken. Inventarisatie van bomen, tuinen, biotoop en begroeiing. 
- Masterplanvorming. Flexibele organisatie opzetten en formuleren van deelprojecten  
- Oprichten van projectorganisatie, vereniging of coöperatie  
§ Welke hulp kun je wel gebruiken 
Medewerking en ondersteuning door de gemeente, subsidie voor professionele ondersteuning 
en onderzoek voor Masterplan.Medewerking van Kenniswerkplaats en het groene onderwijs. 
Participatie groene bedrijfsleven, zoals hoveniers, grondverzet, tuincentra. Samenwerking lagere 
scholen (boomplantdagen) en natuureducatie. Adviezen van Vogelwacht,  bijenhouders, 
natuurbeheerders en natuurorganisaties. Relatie met Kruidentuin Buitenpost, Natuurmuseum, 
Vijversburg, Wetterwâlden Bûtenfjild, tuinclubs, volkstuinvereniging en zo voort en zo voort.  



FEANWÂLDEN YN IT GRIEN: DEELPROJECTEN en IDEEËN  
 

BOMENPLAN OM BOMENBESTAND TE BEWAKEN 
We merken het nauwelijks, maar iepziekte, kastanjeziekte, essentakziekte en stormen hebben de 
afgelopen 15 jaar sluipenderwijs voor veel kap en bomensterfte gezorgd . Niet alleen langs 
boomrijke lanen, maar ook in nieuwe woonwijken en het dorpshart staan relatief weinig hogere 
bomen. Wil de sfeer in Feanwâlden over 40 jaar dezelfde blijven, dan is een plan nodig. Dat geldt 
voor overheid én particulieren. Combineer het met boomplantdagen en voorlichtingsavonden. 
 

BOMENBANK: STIMULEER HERPLANT VAN BOMEN 
Vrijwilligers planten boompjes op versnipperde stukjes gemeentegrond of in 
plantsoenen waar ruimte is voor iets nieuws. Vrijwilligers onderhouden ze en 
steken ze ieder jaar rond. Een paar jaar later zijn het vaak al flinke bomen. Kapt 
iemand een boom in zijn tuin, maar is een nieuwe niet haalbaar? Haal dan bij 
de bomenbank een nieuwe boom tegen kostprijs.  

 

MAAK VAN FEANWÂLDEN WEER EEN PARKDORP 
We kennen namen als Pieter de Klercq, Mindert Bokma de Boer en Vlaskamp. 
Zij creëerden in de 19e eeuw de sfeer van Súderwei en Stinswei. Beeld 
bepalende bomen zijn ziek geraakt, omgewaaid of gekapt. Willen we de 
groene charme van ons dorp terug, dan is een plan nodig, om die plekjes te 
verbinden, op te knappen of opnieuw in te planten. Met hagen en tuinen. 

 

FEANWÂLDEN, BIJEN- EN VLINDERDORP 
Maak in plantsoenen, bermen en wijken meer percelen vrij voor veelkleurige 
bloementapijten en bloeiende struiken. Stimuleer bloemen en vlinderlokkende 
begroeiing in tuinen. Dat is goed voor vogels, vlinders en honingbijtjes. Er ligt 
heel wat gazon (plantsoenen / tehuizen) om in overleg met omwonenden te 
kijken of dit is te realiseren. Het scheelt ’s zomers in het aantal maaibeurten  

 

VERSTERK ONS STINSENPLANT-IMAGO IN HET HELE DORP 
De inspanningen van de tuinclub van De Schierstins trekken veel 
belangstelling. Hier liggen nog nieuwe kansen voor het dorp. Veel bermen, 
niet alleen in de omgeving van de Stins,  kunnen worden ingeplant. Waarom 
geen bloembakken op opvallende plekken, met in het voorjaar bloeiende 
stinsenplanten en in de zomer vrolijke vlinderlokkers? Leuk onderhoudsproject 
voor vrijwilligers met groene vingers. En wat te denken van een  doosje 
krokusbollen als authentiek Feanwâlden-souvenir? 

 

GROENE-VINGERS-GENOOTSCHAP 
 Hoe enthousiaster het dorp aan de slag wil, hoe groter de noodzaak van 
samenhang. Een groep enthousiaste tuiniers, natuurliefhebbes en grutske 
dorpsbewoners kan samen een Masterplan maken, of projecten en vrijwilligers 
coördineren. Zo’n club of vereniging kan ook aan natuureducatie doen, 
rondleidingen verzorgen, contact met de gemeente centraal onderhouden of 
subisidies aanvragen. Of informatieborden plaatsen bij ‘vergeten’ tuinen. 


