
N i e u w s b r i e f

P l a a t s e l i j k   B e l a n g

Nr. 53 – juni 2020 
Beste dorpsbewoners,

Via deze nieuwsbrief willen wij iedereen informeren over wat er leeft en speelt in ons dorp
en wat belangrijk is voor jullie om te weten m.b.t. ons dorp en onze omgeving. Daarnaast 
geven wij een update van alle zaken waarmee Plaatselijk Belang bezig is. Deze 
nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.skarsterbrege.nl 

Heb je een vraag of wil je iets meedelen aan Plaatselijk Belang? Je kunt ons daarvoor 
mailen op: pb@skarsterbrege.nl maar je kunt ons uiteraard ook persoonlijk benaderen. 





1) Nieuws vanuit de commissies

 Volkstuincommissie
Zoals u wellicht heeft gezien, is er na een periode van afname van tuinierders inmiddels 
gelukkig weer volop bedrijvigheid op de volkstuinen aan de Hollandiastraat.
Toch zijn er nog een aantal percelen beschikbaar. Dus mocht je nog interesse hebben in 
een perceel of wilt u liever toch eerst wat meer informatie? Neem dan contact op met 
Marco Oppenhuizen of Gerlinde Kuipers. Hun contactgegevens vindt u verderop in deze 
Nieuwsbrief. 

 Havencommissie
Bij en rondom de haven zijn onlangs een aantal verbodsborden geplaatst. Naast het 
verbeteren van de veiligheid m.b.t. het zwemverbod in de haven en het niet langer 
plaatsen van auto’s en trailers op de stoep, hopen wij ook dat de snelheid wat binnen de
perken gaat blijven op de Skarsterrien.
Tevens wordt binnenkort nog een bord geplaatst waarop wordt vermeldt dat de 
ligplekken in de haven alleen bestemd zijn voor vaste ligplekhouders en daarmee dus 
niet beschikbaar zijn voor passanten. 

2) Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 2020

Dit jaar kon er vanwege de maatregelen rondom het coronavirus helaas geen fysieke 
Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Om die reden hebben wij als bestuur van PB in
april gekozen voor een aangepaste vorm van een ALV.

In de vorige Brêgepraat hebben wij de agenda en de uitwerking daarvan gepubliceerd in 
onze Nieuwsbrief. Alle leden werden daarmee in de gelegenheid gesteld te kunnen 
reageren op de agenda en het voorlopige verslag. Hiervan heeft ook een enkele 
dorpsbewoner gebruik gemaakt. 
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Op basis van de agenda en de sluitingstermijn van reageren (15 mei jl.) willen wij hierbij 
een aantal voorstellen/besluiten vaststellen: 

1. Financieel jaarverslag 
De kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen. Door instemming van de 
leden met het gevoerde financiële beleid, wordt decharge aan het bestuur verleent. 

2. Bestuursverkiezing
Remco Burger, Anetta de Jong, Pieter de Lange en Nienke Plantinga zijn allen benoemd 
tot bestuursleden voor tenminste een periode van 3 jaar. 

3. Huishoudelijk Reglement (HHR)
Het Huishoudelijk Reglement van Plaatselijk Belang Scharsterbrug is vastgesteld. Dit 
Huishoudelijk Reglement kunt u als naslagwerk altijd nalezen op onze website. 

3) Dodenherdenking 4 mei 

Vanwege Corona mocht de gebruikelijke stille tocht met dorpsbewoners en de muzikale 
begeleiding van Excelsior uit Ouwsterhaule bij de herdenking dit jaar helaas niet 
doorgaan. Daarmee dus ook geen gezamenlijke kranslegging en plaatsing van de witte 
rozen door de schoolkinderen. 

Ook de dodenherdenking vond dit jaar daardoor in aangepaste vorm plaats. 

Om 2 minuten voor 20.00 uur speelde Klaas Nieuwenhuis vanaf de Pompstraat de Taptoe.
Na de 2 minuten stilte speelde Frederik Kampstra vanaf de kerk aan de Hollandiastraat 
het Wilhelmus.
Aansluitend heeft het Bestuur van PB een tweetal kransen gelegd bij het moment namens
alle dorpsbewoners en de gemeente DFM.  

Daarnaast hadden veel dorpsbewoners gehoor gegeven aan de oproep om dit jaar vanaf 
zonsopgang tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen. Ook zijn er ’s middags door 
diverse dorpsbewoners bloemen geplaatst bij het monument op de brug.

Ondanks alle beperkingen vanwege Corona was het dit jaar, met name door het spontane
‘optreden’ van beide trompettisten vanuit ons dorp, toch een “indrukwekkende” 
herdenking in Scharsterbrug. 

4) Voortgang project Herinrichting Roazebosk 

Namens de projectgroep ‘Herstel Roazebosk’:

De afronding van de eerste fase van het werk van de projectgroep Roazebosk nadert. In 
deze nieuwsbrief een samenvatting van de visie, de uitdagingen en een voorschot op het 
uiteindelijke voorstel aan het bestuur.    

1. Visie en uitgangspunten

De visie van de projectgroep is dat het met de biodiversiteit wereldwijd, maar ook in 
Nederland en in onze directe woonomgeving erg slecht gaat. Belangrijk is dat kansen om 
dat te verbeteren worden aangegrepen. Daarom is bij het herstel van het Roazebosk 
ontwikkeling en versterking van de biodiversiteit centraal gesteld. Dat kan alleen 
wanneer er ook veel aandacht wordt geschonken aan de verrijking van de bodem.
Recreatief medegebruik is natuurlijk ook onderwerp van aandacht. Vanwege de focus op 
de biodiversiteit is gekozen voor een vorm die daarmee verenigbaar is. Concreet betekent
dat dat het bos bedoeld is voor wandelaars, al dan niet met een aangelijnde hond. Om 
flora en fauna kans te geven zich te ontwikkelen is het belangrijk dat in de kern van het 
bos rust heerst.
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Door Moai Skarsterlân is een document opgesteld over de historie en de 
cultuurhistorische waarde van zowel de Haulstersingel als het Roazebosk. Dat heeft 
geleid tot de keuze om de Haulstersingel weer aan te helen en daarmee de cultuur 
historisch waardevolle as weer te herstellen.

2. Uitdagingen

Een bos ontwikkelen op een voormalige snelweg met een geroerde en verdichte bodem 
bleek een ware uitdaging. Het komt natuurlijk niet vaak voor dat een bodem waarop een 
snelweg heeft gelegen en die vervolgens is ontgraven (met veel bewegingen van zwaar 
materieel waardoor de grond nog verder verdicht) weer een natuurdoelstelling krijgt.
Bodemonderzoek wees uit dat de bodem sterk geroerd en verdicht is en dat daarom 
water niet goed kan infiltreren in de bodem. Verder bleek dat de bodem erg humusarm 
was en geen tot nauwelijks bodemleven bevatte.
Maar bomen en planten hebben voedingsstoffen en bodemleven nodig om tot 
ontwikkeling te komen. 

Bodembewerking is in ieder geval noodzakelijk. Hoe het uiteindelijke bos er ook uit komt 
te zien er zal altijd bodemverbetering nodig zijn. 
Daarom is een traject uitgezet van ca. 1,5 jaar om het gebied ‘plantrijp’ te maken. De 
eerste activiteit is het woelen van de grond. De voormalige Haulsterdyk en het 
voormalige snelwegtracé zullen tot een meter diep worden gewoeld om de verdichte 
lagen weer open te breken en te laten drogen. Vervolgens wordt daar een laag van 5 cm. 
groencompost doorgewerkt. Volgend jaar zal in het gebied een groenbemester worden 
gezaaid. Deze heeft tot doel, net als de compost,  de bodem te voorzien van 
voedingsstoffen. Deze groenbemester wordt na het groeiseizoen door de grond gewerkt 
en vervolgens zullen (verticale) wormen in de bodem worden gebracht. 

Een tweede uitdaging was water. Niet alleen uit oogpunt van biodiversiteit is water van 
belang, maar nog belangrijker is dat het bos zo klimaatbestendig mogelijk wordt 
aangelegd. Door de klimaatverandering kennen we steeds langere periodes van droogte. 
Water bufferen en zo lang mogelijk vasthouden in het gebied is daarom essentieel. 

3. Een voorschot op het uiteindelijke voorstel

De basis voor het voorstel zijn de volgende principes: 
Gebruik van inheemse soorten omdat deze maximaal zijn aangepast aan de omgeving/ 
klimaat en ook optimaal zijn afgestemd op behoeften van de hier levende fauna. Omdat 
verrijking van de bodem een belangrijke doelstelling is zal worden gewerkt met bomen 
met een goede strooiselkwaliteit, d.w.z. snel verteerbaar strooisel. 
De geluidswal blijft intact en wordt deels beplant. 
De Haulsterdyk zal weer worden aangeheeld.
De bestaande vijver wordt vergroot en er zal een hoekje worden ingericht waar 
amfibieën zich in de zon kunnen warmen. Hier komt ook het kunstwerk ‘Skip mei Lading’ 
te staan. 
De bestaande greppel aan de snelwegzijde wordt verbreed en verondiept zodat 
regenwater vastgehouden wordt. 
Er zullen aan alle kanten van het bos, ook bij het bestaande bos, goede mantel/zoom 
zones worden aangelegd (zones met een kruid- en struiklaag voordat het opgaande bos 
begint). 
Daar waar niet geplant kan worden in verband met kabels en leidingen, komt een 
kruidenrijke vegetatie. Op diverse plaatsen zal dat met schermbloemigen zijn speciaal 
bedoeld voor gaasvliegen die de eikenprocessierups te lijf gaan.
Op de voormalige Haulsterdyk zullen aan de zijde van het bestaande bos hier en daar wat
meer lichte en luwe plekjes worden gecreëerd voor insecten. Verder komt daar 
merendeels een beplanting met struiken. Op een paar plekken wordt een soort corridor 
van bomen gemaakt om de beide delen goed te verbinden, maar vanwege de kabels en 
leidingen in dit gebied is dat maar beperkt mogelijk.
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Er komt een pad door het nieuwe deel dat aansluit op het bestaande pad in het 
Staatsbosbeheer deel, zodat er één rondwandelpad ontstaat. De kern van het bos blijft 
rustig. 
Er komen informatiepanelen met achtergrondinformatie over de geschiedenis van het 
Roazebosk en de Haulstersingel en met de uitgangspunten voor de inrichting.

4. Start voorbereidende werkzaamheden

De bodembewerking is onafhankelijk van het uiteindelijke plan en wordt  z.s.m. opgestart.
Dat moet met droog weer in een seizoen dat het goed kan drogen. Nu dus. It giet oan!
Ondertussen gaat de projectgroep verder met de detaillering van de beplanting en het in 
kaart brengen van de diverse beheersaspecten van het jonge bos.

5. Bestuur is dadelijk aan zet

Het voorstel zal met onderbouwing van de keuzes aan het college en raad worden 
voorgelegd te samen met het bestemmingsplan voor dit gebied. Ook wordt dan ingegaan 
op de zienswijzen die op het eerdere (voorlopige) ontwerp waren binnengekomen. 
Uiteindelijk zal de raad hier een eindoordeel over geven. Dit wordt begin september 
verwacht.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

5) DFM op GLAS

Snel internet voor iedereen in Friesland! Dát is de ambitie van De
Fryske Mienskip op Glas. Om dat te realiseren werkt DFMopGlas
samen met Glasvezel buitenaf. Het doel? Alle inwoners in de
dorpskernen én het buitengebied voorzien van een
glasvezelaansluiting. 

Zoals het nu lijkt, wordt de glasvezel in Scharsterbrug in augustus in
de grond gebracht. 

Meer informatie over de huidige stand van zaken in ons dorp, kunt u ook vinden op de 
facebook pagina van Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Voor vragen en/of persoonlijk 
advies, kunt ook terecht bij Wilco Kuipers, Hollandiastraat 40. 

6) Lidmaatschap Plaatselijk Belang 

Wilt u ons ook steunen door lid te worden van Plaatselijk Belang voor € 5,00 per jaar?  
Neem dan contact op met één van onze bestuursleden of stuur een mailtje naar 
pb@skarsterbrege.nl

Met uw lidmaatschap van Plaatselijk Belang steunt u vele activiteiten die hiermee in ons 
dorp voor jong en oud kunnen worden georganiseerd. 
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7) Overige korte mededelingen vanuit het bestuur

 Wij verzoeken huurders van een box in onze haven die hun plek willen opzeggen,
dit tijdig te doen op haven@skarsterbrege.nl 

 Mocht u gaan verhuizen, wilt u dan uw adreswijziging aan ons doorgeven op 
pb@skarsterbrege.nl

 Houdt u voor belangrijke mededelingen van Plaatselijk Belang, die niet kunnen 
wachten tot de eerstvolgende Brêgepraat, ook onze facebook pagina in de gaten.

 Constateert u gebreken in het dorp (denk bijvoorbeeld aan onregelmatigheden in
de bestrating, defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, etc.) dan kunt u daarvan zelf 
direct een melding maken op de site van de gemeente: 
www.defryskemarren.nl/melding of via De Fryske Marren app (te downloaden via 
de App Store of Google Play. 

 Zijn er dorpsbewoners die zelf het groen willen gaan onderhouden? Dan kunt u 
een initiatief voor groenbeheer indienen. U kunt uw initiatief (met motivatie) 
indienen bij het bestuur van PB. De Plaatselijke Belangen verzamelen de 
initiatieven per dorp en geven die door aan de gemeente. De gemeente zal alle 
initiatieven beoordelen.                                                                                   De 
werkzaamheden die in zelfbeheer worden uitgevoerd zijn op basis van 
vrijwilligheid en worden niet vergoed. De bomen blijven in gemeentelijk beheer in 
verband met veiligheid en specialisme. Heeft u belangstelling voor zelfbeheer van 
groen, laat het ons weten!  
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Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug

Bestuur
                                                                              voorzitter - Wilco Kuipers 

                                                                              secretaris - Anetta de Jong 

                                                                              penningmeester - Pieter de Lange

                                                                              algemeen lid en vice voorziter - Ybranda van der Honing 

                                                                              algemeen lid - Remco Burger
                                                                              algemeen lid - Nico Postma 
                                                                              algemeen lid - Nienke Plantinga

Havencommissie
Speeltuincommissie 
(Trijegea en 
Pompstraat)

Commissie
Dorpskrant Brêgepraat

Durk Faber René de Kroon Redaktie Bezorgers

Remco Burger Louwrens vd Wal Tineke Schotanus Coördinator: Ineke van Bruggen

André Groenendal Jan Vermaning Janna Henstra Tineke Schotanus

Jildou Fekken Elmer Jager Ineke van Bruggen Henk Schotanus

Rikst Fekken Roelof Roffel (Pompstraat) Rian de Leeuw Neeltje Mink-de Jong

Pieter de Lange Louwrens van der Wal
Tine Nagelhout
Sonja Goudemond

contactpersoon: Remco contactpersoon: Pieter contactpersoon: Anetta

Jeugdcommissie Ouderencommissie Outdoor Fitnesspark Volkstuincommissie

Jenny Dijkstra Martha Faber Esther Beneker Gerlinde Kuipers

Monica de Lange Sjoukje Wiersma Marco Oppenhuizen

Elena de Boer Tietie van der Meer

Marjan de Kroon Tine Nagelhout

Karla Hettinga Ingrid Wesselink

Jeltje Sikma

contactpersoon: Ybranda contactpersoon: Ybranda contactpersoon: Wilco contactpersoon: Pieter

Bijenweide
Whats app
(buurtpreventiegroep)

Brug- en kerstboom-
verlichting

Koskiterij en Fiskjefange

Roel Dijkstra Groepsbeheerder: Arno Bokma Wiebren Dijkstra

Gerben Veenstra Hendrik Kampen Rintsje Hoekstra

Nico Postma Roelof Klos

André Hettinga Wilco Kuipers

Marc de Boer

Rintsje Hoekstra

Henk Zandstra

Douwe Bokma
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contactpersoon: Wilco contactpersoon: Wilco contactpersoon: Nico contactpersoon: Wilco

Contactgegevens Plaatselijk Belang
 
Bestuur
Wilco Kuipers, voorzitter

• Hollandiastraat 40, telefoon: 06-51561944
Pieter de Lange, penningmeester

• Rienstraat 19, telefoon: 06-52315375
Anetta de Jong, secretaris 

• Trijegea 79, telefoon: 06-55156152
Remco Burger, algemeen lid

• Hollandiastraat 36
Ybranda van der Honing, algemeen lid en vice-voorzitter

• Hollandiastraat 48, telefoon: 06-25110370
Nico Postma, algemeen lid 

• Trijegea 29, telefoon: 06-50855922
Nienke Plantinga, algemeen lid 

• Trijegea 87, telefoon: 06-53396787

Haven
Remco Burger en Durk Faber: 06-39758174

Volkstuin
Gerlinde Kuipers: 06-34456467
Marco Oppenhuizen: 06-38224705

Speeltuinen 
Roelof Roffel (Pompstraat): 0513-416083
Pieter de Lange (Trijegea): 06-52315375

Outdoor Fitnesspark
Esther Beneker: 0513-412983

Whats app groepsbeheerder
Gerben Veenstra: 06-21492783
Aanmelden kan via de website (www.skarsterbrege.nl)

Website Plaatselijk Belang
Informatie over en van Plaatselijk Belang is te vinden op www.skarsterbrege.nl (klik door 
op Plaatselijk Belang). 

Facebook Plaatselijk Belang
Op onze FB pagina “plaatselijk belang scharsterbrug” plaatsen zowel Plaatselijk Belang 
zelf als ook dorpsbewoners berichten die betrekking hebben op ons dorp en/of omgeving. 

Mailadressen:
Bestuur : pb@skarsterbrege.nl
Havenmeester : haven@skarsterbrege.nl
Outdoor Fitnesspark : fitness@skarsterbrege.nl 
Volkstuin : volkstuin@skarsterbrege.nl
Redactie Brêgepraat : bregepraat@skarsterbrege.nl 
Jeugdcommissie : skarsterbregsterjeugd@gmail.com
Meldpunt brug incidenten : brug@skarsterbrege.nl
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Informatie over de AED in ons dorp

Is er een noodgeval en is de AED nodig? Hieronder treft u een lijst aan met personen in 
ons dorp die bevoegd én gediplomeerd zijn om de AED te bedienen. Handig om bij de 
hand te hebben. Het kan namelijk levens redden!

De AED hangt aan de buitenmuur bij de tenniskantine!!!

Bellijst Scharsterbrug:

• Marten van der Weg, Hollandiastraat 5, tel. 419414

• Sonja Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270

• Wilco Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270

• Lisette van der Werf, Hollandiastraat 68, tel. 412753

• Pascal Kramer, Hollandiastraat 98, 06-12459566

• Bouke Agricola, Scharren 19a, tel. 06-15534770

• Gerrit Jeeninga, Trijegea 67, tel. 06-38900001

 Robert Steneker, Trijegea 79, tel. 06-46826794

 Jelly v.d. Wal, tel. 06-41193506 of 417717

 Vreugdenhil, tel. 482460

Met Vreugdenhil is afgesproken dat ook de fabriek gebeld mag worden als er hulp 
nodig is. De fabriek heeft zelf ook een AED (hangt bij de melkontvangst).
Hier is 24 uur per dag een BHV-er aanwezig die de AED training heeft gevolgd. Hier mag 
altijd een beroep op worden gedaan door het dorp.
De fabriek is (ook ’s avonds en ’s nachts) bereikbaar op telefoonnummer 0513-482460.

‘AED, daar red je levens mee!’
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