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Reconstructie kades Schoterlandse 
Compagnonsvaart: we gaan verder  

In de bewonersbrief van februari (“stand van zaken”) heeft u kennis kunnen 

nemen van de globale planning van de diverse werkzaamheden. De 

werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn inmiddels afgerond en de aanbesteding 

voor het aanbrengen van de damwand is achter de rug. Op 16 augustus gaan we 

daadwerkelijk starten met het aanbrengen van de damwand. Aannemer De Boer & 

De Groot, uit Harlingen, gaat het werk uitvoeren. 

Wat gaat er gebeuren? 

De bestaande kade van stapelsteen met 

de houten fundering wordt verwijderd. Na 

het verwijderen wordt er een nieuwe  

stalen damwand geplaatst.  

De duikers die de weg kruisen worden 

vervangen en doorgevoerd in de nieuwe 

damwand constructie. Voor een mooie 

uitstraling worden er houten schotten voor 

de stalen damwand geplaatst. Ook bij de 

bruggen, noord en zuidzijde, worden 

damwanden geplaatst maar deze zijn van 

hout. Dit is nodig om uitspoeling van zand 

te voorkomen. 

De damwanden worden ingebracht d.m.v. 

trillen. Vooraf is vastgesteld aan welk 

trillingsniveau de aannemer zich moet 

houden. Tijdens het werk houden we alles 

goed in de gaten met meetapparatuur die 

op verschillende plaatsen zijn opgesteld.  

 

Planning 

Het aanbrengen van de stalen damwand 

met verankering wordt in fases 

uitgevoerd. De precieze locatie vindt u op 

de achterkant van deze nieuwsbrief: 

• Fase 1 locatie IJsbaan 

Van 16-8-2021 t/m 14-10-2021 

• Fase 2 locatie De Barte 

van 18-10-2021 t/m 5-11-2021 

• Fase 3 locatie Hofbrêge 

Van 25-10-2021 t/m 18-11-2021 

• Fase 4 locatie Durk Aebelebrêge 

Van 12-11-2021 t/m 10-12-2021 

• Fase 5 locatie Geertsbrêge 

Van 3-12-2021 t/m 1-3-2022 

De houten voorhangschotten worden op 

een later tijdstip aangebracht.  

 

Omleiding 

Tijdens de uitvoering wordt er een 

stremming/algehele afsluiting voor het 

verkeer aangegeven. Doorgaand verkeer 

kan niet langs de locaties tijdens de  

 

werkzaamheden. Het verkeer wordt als 

volgt omgeleid: 

• Doorgaand verkeer vanaf Bontebok: 

Hier geldt een omleiding via de 

Hogeveenseweg (Bontebok) en de 

Schoterlandseweg. 

• Doorgaand verkeer vanaf Heerenveen: 

Hier geldt een omleiding via It Slûske/ 

It lange Ein naar Langezwaag en 

Gorredijk.  

 

Bij de ‘stille kant’ komen hekken met 

borden waarop aangegeven staat ‘Alleen 

voor aanwonenden’. 

 

Kan ik tijdens de werkzaamheden bij 

mijn huis of bedrijf komen? 

Zoals aangegeven voert de aannemer het 

werk in 5 fases uit. Per fase geldt een 

algehele afsluiting voor het betreffende 

deel van de weg.  

Uw woning of pand is tijdens de uitvoering 

van de verschillende fases in de hiervoor 

aangegeven periode beperkt bereikbaar 

e.e.a. in overleg met de aannemer. Dit 

geldt vooral voor de “drukke kant” 

(zuidzijde). 

 

De aannemer ongehinderd laten werken 

Om het werk goed en vlot te laten 

verlopen, vragen wij u de weg vrij te 

houden. Wilt u erop letten dat er geen 

geparkeerde auto’s of containers langs de 

weg staan? 

 

Wordt het huisvuil opgehaald? 

Uw huisvuilcontainers worden gewoon 

geleegd. U kunt de container aan de straat 

zetten. Zorg er wel voor dat uw 

huisnummer duidelijk op uw container 

staat. 
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Overlast 

De werkzaamheden zorgen voor wat 

overlast. Dat is helaas niet anders en 

daarom vragen we uw begrip daarvoor. 

Natuurlijk proberen we dit wel zoveel 

mogelijk te beperken. 

 

Verkeersmaatregelen 

Nadat de damwand is aangebracht zullen 

er nog verkeersremmende maatregelen 

worden aangebracht. Dit zal in ieder geval 

ter plaatse van de bruggen zijn. Dit geldt 

zowel voor de zuid- als noordzijde van de 

vaart. De overige locaties zijn nog niet 

bekend. Zoals aangegeven in de vorige 

brief is dit nog niet de definitieve 

inrichting. Deze vindt plaats nadat Vitens 

en Liander de leidingen aan de gehele 

noordzijde (vanaf de overkluizing tot aan 

Bontebok) hebben vervangen. 

 

Meer informatie of vragen? 

Neem contact op met 

Gemeente Heerenveen: 

Theo ten Berge 

T: 06 12 91 15 21 

 

De Boer en De Groot: 

Welmer van de Werf  

T:  06-30987319 
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