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§ Korte omschri jving van het plan 
Feanwâlden is een prachtige uitvalsbasis voor een wandeling door de omgeving, maar 
het is ook een geweldig dorp is om bínnen de dorpsgrenzen een boeiende dorpskuier 
te maken. Met eenvoudige aanpassingen, uit te voeren door vrijwilligers die de handen 
uit de mouwen willen steken, kunnen meerdere interessante wandellussen worden 
gemaakt. Hierop sluiten 9 wandelpaden aan naar het buitengebied. 

§ Wie profiteren van het resultaat 
- Eigen inwoners die door de week op een aantrekkelijke manier lichaamsbeweging zoeken. 

Vrienden of familie die een dagje of weekend bij je op bezoek zijn. Combinatie met bezoek 
aan De Schierstins, Omleiding, Dûke Lûk en Sanjesfertier. Familieleden van bewoners van 
Talmahûs die ‘er even uit willen’ met beppe. Toeristen die in de regio verblijven. 
Dagtoeristen via OV (Spoarpark). combinatie met X-project “Feanwâlden yn it Grien”. 

§ Wat moet er allemaal gebeuren 
§ Werkzaamheden: Zie de ingetekende dorpsplattegrond: Paden verharden, 

verbinden/herstellen, wandelbruggetjes aanleggen, trim-attributen, bewegwijzering. 
Routekaart. Inspreken route-APP (gratis IZI-app, sluit aan op regio-app. 

§ Investeringen: Kosten van materialen, zoals (gerecycled, dus sloop-) hout, zand, 
grind, gebruikte tegels. Kosten van onderzoek naar planologische inpassing en nieuw 
gebruik van bestaande versnipperde preceeltjes groen, plantsoen  of struiken.  

§ Vergunningen: Vergunning voor bruggetjes, hekwerkjes voor veiligheid of bankjes 
en speel- of trimtoestellen onderweg, maar ook bewegwijzering.  

§ Wat is er al gerealiseerd / geregeld 
Veel van de paden liggen er al, soms moeten er verbindingen worden hersteld, of nieuwe 
stukjes voetpad aangelegd.  

§ Wat moet er nog opgelost worden  
§ Bestaande groene plantsoenzones in kaart brengen en verbinden, doorkruisen of 

anderszins. De overheid is nodig om kadastraal eigendommen in kaart te brengen. 
Knelpunten opsporen. Soms zijn verbindingen onterecht bij particuliere kavels 
getrokken of zijn  doorgangen afgesloten en moet er met eigenaren worden 
gepraat om ze weer publiek toegankelijk te maken. Ideeën voor nieuwe routes 
uitwerken, bijvoorbeeld een (kortere) cultuurhistorische route, of een Sport- en 
spelroute langs Spoarpark, Sanjesfertier, Boartertsplak, eendenkooi en Omleiding 

§ Welke hulp kun je wel gebruiken 
§ Inwoners die het dorp kennen, de interessante plekjes weten. Dorpsgidsen.  
§ Inwoners die handen uit de mouw willen steken en geroutineerde wandelaars 
§ Inwoners die verstand hebben van ondergrond, bestrating en groen, timmeren. 


