
 

 

februari ’21 

Aanpak oever Schoterlandse Compagnonsvaart.  
 

 

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de “stand van zaken” voor 

het vervangen van de oude steenstapeling (zuidkant) door een stalen damwand 

met een houten voorhangconstructie.  

 

Op de foto’s ziet u waar de steenstapeling 

wordt vervangen: 
 

Locatie De Barte

 
 
Locatie IJsbaan 

 
 

Stand van zaken 
 

Op dit moment wordt de laatste hand 

gelegd aan het bestek (werkomschrijving) 

en tekeningen. Ook zijn er diverse 

overleggen geweest met de nutsbedrijven 

om het vervangen/ verleggen van kabels 

en leidingen af te stemmen op de 

toekomstige aanleg van de damwand. 

 

Planning 

Nu er meer inzicht is over de 

werkzaamheden, kan er ook meer gezegd 

worden over de planning. 

 In de tweede week van februari 

(8/2) starten de nutsbedrijven met 

werkzaamheden aan de zuidzijde 

(“drukke kant”) van de vaart. 

Vooruitlopend aan de 

werkzaamheden van de kade 

worden hier al enkele kabels en 

leidingen vernieuwd. Deze 

werkzaamheden duren enkele 

dagen. 

 

 

  
 

 
 
Locatie Hofbrêge 

 
Locatie Durk Aebelebrêge 

 
Locatie Geertsbrêge 

 

 In week 15 (12/4) starten de 

werkzaamheden voor het 

vernieuwen en omleggen van de 

kabels en leidingen bij de bruggen, 

zowel aan de noord- als zuidzijde. 

Hiervoor wordt de huidige 

asfaltverharding ter plekke van de 

bruggen verwijderd en nadat de 

leidingen zijn verlegd, wordt hier 
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een klinkerverharding aangebracht. 

Deze werkzaamheden zijn begin 

mei afgerond. 

 In juni starten de werkzaamheden 

voor het aanbrengen van de 

damwand. Vooralsnog is de 

einddatum gericht op 31 december 

2021. 

Op het moment dat het werk is 

gegund, en de aannemer bekend 

is, komen wij bij u terug met de 

nodige informatie. Hierbij moet u 

denken aan: bereikbaarheid, 

omleidingsplan, fasering e.d.  

 In 2022 gaan Vitens en Liander 

leidingen vervangen aan de 

noordzijde, overkluizing de Knipe 

tot aan Bontebok. Hierover wordt u 

t.z.t. nog nader over geïnformeerd 

door de nutsbedrijven. 

 

Bomen 

Voor het aanbrengen van de damwand is 

het noodzakelijk enkele bomen te kappen. 

Het gaat hier om de locatie nabij de 

Skoallebrêge (Jan Jonkmanweg). Deze 

bomen worden binnenkort gekapt. 

Na het aanbrengen van de damwand 

worden er nieuwe bomen geplant. 

 
 

 

 

Vooruitkijkend: 

Toekomstige inrichting Ds. Veenweg 

zuidzijde/noordzijde 

Na de aanleg van de damwand, en het 

vervangen van de leidingen van de 

nutsbedrijven (noordzijde), hebben we de 

insteek om zowel de zuidzijde als de 

noordzijde duurzaam en veilig in te 

richten. Hierbij moet u denken aan 

duidelijke kenmerken voor een 60, 50 en 

30 km/uur zone. 

 

Subsidie 

Door het toekennen van subsidie, voor 

verkeersmaatregelen door de gehele 

gemeente Heerenveen, bestaat de 

mogelijkheid dat gelijktijdig met het 

aanbrengen van de damwand al (tijdelijke) 

verkeersmaatregelen worden getroffen, 

zowel op de zuid- als noordzijde van de 

vaart. In een volgende bewonersbrief 

komen wij hierop terug. 

 

Heeft u vragen?  

Neem contact op met Joan van der Weg 

van de gemeente Heerenveen, bij 

voorkeur per e-mail: 

j.vanderweg@heerenveen.nl. Of anders op 

telefoonnummer 06 55 85 84 16. 
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