
D orpsB elangen  erwert H egebeintum

Voortvarend is dit onderwerp op-
gepakt door DBFH en de diverse 
werkgroepen. Zo is er samenwerking 
gezocht met de gemeente Noard- 
east-Fryslân en dat heeft gezorgd 
voor een Dorps Ontwikkeling Maat-
schappij, de zogenaamde DOM2.0. 

Met gemeenteambtenaren, archi-
tecten en onderzoekbureaus is er 
een plan opgezet om te kijken wat 
we met de Hoofdstraat, Elingawei 
en Marrumerweg (de zogenaamde 
hoofdstructuur) kunnen realiseren 
voor de toekomst. De aanwonende 

bewoners van de straten en onderne-
mers konden eind 2020 de plannen 
inzien en ook nog ideeën aandragen, 
hiervan is volop gebruik gemaakt.

Dit alles heeft geresulteerd in een 
prachtig plan wat in februari 2021 is 

ingediend bij de gemeente Noard- 
east-Fryslân. 

Inmiddels heeft de gemeente Noard- 
east-Fryslân de plannen goed ge-
keurd en gaan we de volgende fase 
in 

It giet oan mei de Haadwei troch Ferwert

2022

Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) heeft in 2018 een dorpsvisie vastgesteld in samenwerking met 

de inwoners van beide dorpen. Enkele van de meest genoemde verbeterpunten waren de verpaupering in de 

Hoofdstraat en het slechte onderhoud van wegen en groen. 

Met veel plezier mogen we u de be-
oogde nieuwe bestuursleden aan u 
voorstellen:
 Tsjip Luimstra gaat de functie van 
voorzitter bekleden, Tsjip woont al 
een groot aantal jaren in Ferwert en 
is erg betrokken bij de leefbaarheid 
in het dorp en heeft “mei elkoar” 
hoog in het vaandel.
 Klaas Schotanus woont nog niet 
zolang in Ferwert (hij woont in de 
oude smederij op de Gasthuisstraat) 
maar is zeer betrokken bij het wel 
en wee in een kleine dorpsgemeen-
schap, zoals het dorp Ferwert.
 Kimberley van der Stelt woont 
aan de Elingawei en gaat het secre-
tariaat op zich nemen. Een getoefde 
jongedame die zich zeer thuis voelt 
in Ferwert en met haar kennis van or-
ganiseren en accuratesse een goede 
secretaresse voor DBFH kan zijn.

 Gaatze Wiersma woont aan de 
Burgemeester Esselinkstraat, met 
zijn financiële achtergrond is hij zeer 
geschikt als penningmeester voor de 
vereniging. Gaatze wil graag meer 
betrokken zijn bij Ferwert en deze 
kans bij DBFH biedt daarin de mo-
gelijkheid.

Op de foto staat ook Hillie Politiek, 
zij is twee jaar terug al in het bestuur 
gekomen voor Sjak Papma en is voor 
velen wel bekend in onze dorpen.

Sjak Papma gaat als gezant het be-
stuur helpen om een aantal lopende 
zaken, zoals de hoofdstructuur en 
verkoop gemeentehuis tot een goed 
einde te brengen.

Dit alles ter goedkeuring op de jaar-
vergadering van 25 maart natuurlijk 

Inwoners van Ferwert en Hegebeintum:
DBFH heeft weer een voltallig bestuur!
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Uitnodiging
jaarvergadering
Graag wil het bestuur Dorpsbelan-
gen Ferwert Hegebeintum u uit-
nodigen om op de jaarvergadering 
van vrijdag 25 maart deze her-
structurering plannen samen met 
u door te nemen en natuurlijk ook 
de prachtige resultaten laten zien.

Voor de bewoners aan de Marru-
merweg, Hoofdstraat, Elingawei, 
Streek en Nije buorren worden 
na deze presentatie nog een twee-
tal aparte avonden georganiseerd 
en wel op 28 en 29 maart. Hier 
kunt u individueel nog informatie 
krijgen betreffende u eigen omge-
ving. U krijgt de uitnodiging van 
de gemeente Noardeast-Fryslân ▲

▲

Sfeerfoto Vrijhof, Hoofdstraat

In 2018 is er een dorpsvisie gemaakt en de structuur van het bestuur 
van DBFH aangepast. Er is met veel energie uitvoer gegeven aan het 
begin van deze dorpsvisie. Deze visie zetten we door naar de volgende 
bestuursleden. 



Kruising Hoofdstraat - Hegebeintumerdyk
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Er worden ook nog werkzaamheden uitgevoerd aan De Streek 
en de Nije Buorren. 

De vuilwaterriolering moet worden vervangen. Dit betekent ook dat 
de bestrating wordt aangepakt. De inrichting van de straten blijft ge-
lijk. Wel worden oude betonmaterialen vervangen door nieuwe.

Ook de waterleiding is aan vervanging toe en er zullen aanpassingen 
aan de gasleiding worden gedaan 

De hoofdlijnen van 
het plan De Streek 
en Nije Buorren
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 De rijbaan wordt over de gehele 
lengte 5 meter breed. De keuze om 
de weg te versmallen is inmiddels 
mogelijk omdat het openbaar ver-
voer niet meer door het dorp rijdt. 

Ook willen we zoveel mogelijk 
vrachtverkeer niet meer door het 
dorp laten rijden, behalve natuurlijk 
bestemmingsverkeer. 

Deze versmalling heeft ook vele 
voordelen op de verkeersveiligheid, 

er wordt minder snel gereden en 
krijgt ons dorp hiermee een fikse op-
waardering door meer groen.

 Op de Marrumerweg en Elingawei 
wordt het voetpad en weg geschei-
den door een groenstrook. Dit is mo-
gelijk omdat de weg smaller wordt. 
Voordelen zijn meer groen, de bo-
men hebben meer ruimte om te 
groeien en het trottoir minder wordt 
belast door de wortels van de bo-
men.

De hoofdlijnen van het plan 
Marrumerweg, Hoofdstraat en Elingawei
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 Parkeren in de Hoofdstraat willen 
we ontmoedigen en de gelegenheid 
bieden meer op andere plekken de 
auto te parkeren. Het parkeerterrein 
tegenover de supermarkt wordt aan-
gepakt. Hier komt een overzichtelij-
ke ruimte waar voetgangers, fietsers 
en automobilisten gezamenlijk ge-
bruik van zouden kunnen maken. 

Ook willen we het parkeerterrein bij 
Achter Brouwers een facelift geven, 
waardoor er extra parkeermogelijk-
heden ontstaan.

 In de onderzoeken en wensen 
kwam naar voren dat we de histo-
rische aspecten graag weer in het 

dorp terugzien, daarom is gekozen 
voor klinkerbestrating in het gehele 
traject. Ook is er aandacht voor ge-
veltuintjes / stoepen voor historische 
woningen en is er aandacht voor 
groen/bomen en straatmeubilair. 

Er is veel aandacht geschonken aan 
de plantsoenen op de Elingawei. Dit 
was vroeger de haven waar de schip-
pers goederen brachten of haalden. 
Er is gekozen om te onderzoeken of 
er de mogelijkheid bestaat om dit 
gedeelte weer om te vormen tot een 
waterpartij, zoals vroeger. Dit ver-
dient nadere studie en onderzoek, 
maar zeer vele inwoners vinden dit 
een goed idee ▲



Bereikbaarheid Ameland
Rijkswaterstaat is gestart met het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030. Ze onderzoeken hoe Ameland ook na 2030 op 

een betrouwbare en duurzame manier bereikbaar blijft. Bij het onderzoek wordt Rijkswaterstaat ondersteund door het 

ingenieursbureau Witteveen+Bos.

www.ferwertonline.nl 
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Rijkswaterstaat werkt samen met 
de gemeente Ameland, gemeente  
Noardeast-Fryslân, Wetterskip Frys-
lân en de provincie Fryslân aan het 
onderzoek. Ook betrekken ze de in-
woners van Ameland en de vaste wal, 
belangenorganisaties en experts. Zo 
is ook Dorpsbelangen Ferwert He-
gebeintum aangesloten.

Het onderzoek is een vervolg op een 
eerder onderzoek ‘Lange termijn 
oplossingsrichtingen bereikbaarheid 
Ameland na 2030’, waarvan 2 oplos-
singsrichtingen worden uitgewerkt:

  Het optimaliseren van het be-
staande vervoerssysteem

- Het verplaatsen van de haven op 
het eiland en/of aan de vaste wal: 
van Nes naar Hollum of de Ballumer-
bocht en van Holwerd naar Ferwert.

- De focus van het onderzoek ligt op 
de veerverbinding en ook op de aan-
sluitende infrastructuur op het eiland 
en aan de vaste wal. Rijkswaterstaat 
doet het onderzoek in opdracht van 
het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Naar verwachting wordt 
het onderzoek in 2023 afgerond.

  Veerverbinding Ameland staat 
onder druk

- De veerverbinding naar Ameland 
staat onder druk. Door natuurlij-
ke processen als eb en vloed, wind 
en stromingen, vindt in de vaargeul 
ophoping plaats van zand en slib. 
Hierdoor zijn de baggerwerkzaam-
heden om de vaargeul op de vereis-
te breedte en diepte te houden de 
afgelopen jaren sterk toegenomen.

- Per passagier die naar het eiland 
reist, wordt ieder jaar ongeveer 3 m3 
zand en slib gebaggerd. Ook wordt 

de vaargeul langer en bochtiger en 
daardoor duurt de overtocht ook lan-
ger. In het verleden is al een aantal 
maatregelen genomen om de be-
reikbaarheid te garanderen, waaron-
der het afsnijden van een bocht in de 
vaargeul.

Oplossing voor de lange termijn 
wenselijk
De Waddenzee is het grootste inter-
getijdengebied ter wereld, waar de 
natuurlijke dynamiek van getij, wind 
en golven zoveel mogelijk vrij spel 
heeft. 

De verwachting is dat de ophoping 
van zand en slib de komende jaren 
verder toeneemt. De baggerwerk-
zaamheden leiden tot een stijging 
van de kosten voor onderhoud en 
zorgen voor verstoring van de waar-
devolle natuur op de desbetreffende 
locaties. 
Rijkswaterstaat blijft de komende ja-
ren baggeren om de bereikbaarheid 
te garanderen.
Een duurzame oplossing voor de be-
reikbaarheid van Ameland na 2030 is 
wenselijk.

Deze zomer zal het mogelijk zijn om een rondleiding te volgen 

door de historische kern van Ferwert. Een groep van vijf 

enthousiaste vrijwilligers zal bij toerbeurt 1 maal in de twee weken 

op zaterdagmiddag een rondleiding van ca. 1 uur verzorgen op en 

rondom het Vrijhof voor toeristen en belangstellenden.  

Was u altijd al nieuwsgierig naar de rijke historie van Ferwert? 

Rondleidingen door Historisch Ferwert

▲
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De gidsen weten veel over de geschiedenis van het dorp maar vertellen 
ook boeiende verhalen en leuke anekdotes, die u vast nog niet kende! 

Op zaterdag 2 juli zal de eerste rondleiding van start gaan. De gids 
wacht u op bij de vlag op het Vrijhof. Ook de rondleidingen op de overi-
ge zaterdagen (16 en 30 juli, 13 en 27 augustus en 10 september) starten 
hier om 14.00 uur. De data vallen samen met Tsjerkepaad. Vaak eindigt 
de rondleiding dan ook in de Sint Martinuskerk.
De data zullen worden gepubliceerd op www.ferwertonline.nl 

Opgave is niet nodig en deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld en wordt weer geïnvesteerd in projecten van het 
dorp. 
Voor groepen is het ook mogelijk om op afspraak een rondleiding te 
reserveren op een andere datum en tijd, een mail naar: 
dorpsgidsferwert@gmail.com en de gidsen maken met u de afspraak 



www.ferwertonline.nl

Als je ambassadeur van Ferwert en Hegebeintum wilt zijn kun je dit uit-
dragen door een vlag te kopen en deze bij gelegenheden uit te steken. 
Kosten € 15,- per vlag en verkrijgbaar bij Tweewielerbedrijf Siep Jellema.

DORPSVLAG FERWERT: 
De vlag van Ferwert is twee-
maal in drieën gedeeld. De 
driedeling komt uit het wa-
pen. De broeking is een knip-
oog naar de gemeentevlag, 
die de zeven sterren uit het 
gemeentewapen laat zien. 
Ferwert mag zeker één ster 
uit die vlag voeren. Hij staat 
dan ook prominent in het 
midden van de broeking, geel 
op rood, om de centrumfunc-
tie van het dorp in de gemeente te benadrukken (in de gemeentevlag staat 
de gele ster op blauw). De vlucht laat de andere kleuren uit het wapen zien, 
blauw en geel.

DORPSVLAG HEGEBEINTUM: 
In de vlag van Hegebeintum 
zien we gestileerd de terp en 
de kerk terug. 
De kleuren zijn ontleend aan 
het dorpswapen. de gaande 
leeuw is ontleend aan het 
wapen van Fryslân om het 
cultuurshistorisch belang van 
Hegebeintum aan te geven. 
Maar ook in het wapen van 
de familie Obreen, een van 
de laatste families die Harsta 
State in bezit hebben gehad, staat een leopard, gedeeld van goud en zilver 
op een rood veld. een leopard is een gaande, aanziende leeuw, zoals die ook 
in het oudste Friese wapen heeft gestaan en nog te zien is op het wapen van 
West Friesland. 
Deze leeuw verwijst dus ook naar de familie Obreen

Dorpsvlaggen 
Ferwert en
Hegebeintum

▲

Toekomst!
DBFH is een belangenbehartiger voor alle inwoners en zet zich in 
voor de leefbaarheid. Zoals u kunt lezen is er al veel bereikt. Maar 
DBFH wil nog veel meer bereiken de komende jaren! Om een 
krachtig geluid te laten horen moet er vanzelfsprekend een stevig 
draagvlak zijn. Juist daarom is het van belang dat u, als inwoner 
van Ferwert of  Hegebeintum, de vereniging ondersteunt zodat 
DBFH ook de komende jaren haar werk goed kan blijven doen! 

U kunt dat doen door lid te worden voor een bedrag van slechts  
€ 12,00 per jaar.

Ook kunt u de QR code gebruiken om lid te worden van Dorpsbe-
langen Ferwert Hegebeintum ▲

De reconstructie van de Gasthuis-
straat was noodzakelijk en door het 
vervangen van het vuilwaterriool en 
aanleg regenwaterriool een pittige 
klus die veel tijd heeft gevergd. Ver-
der zijn de oude materialen verwij-
derd en is het voetpad aan de oneven 
zijde verdwenen, dit is een rabbat- 
strook geworden. Ook is de funde-
ring versterkt met een menggranu-
laat, waardoor trillingen en verzakkin-
gen worden tegengegaan. 
Het verkeer van de Gasthuisstraat 
stroomt niet goed door, daarvoor 
wordt er voor een proefperiode een 
éénrichtingsverkeer ingesteld, die 
loopt vanaf de Haven naar de Burge-
meester Esselinkstraat.  

  
De reconstructie van de Havenstraat 
heeft er mede mee te maken dat het 
regenwater niet voldoende afge-
voerd kan worden, ook hier komt een 
regenwaterriool en wordt de kruising 
met de Professor Heymansstraat aan-
gepakt. Dorpsbelangen Ferwert He-
gebeintum gaat nog onderzoeken of 
we hier nog accenten van de oude 
haven in terug kunnen brengen 

Reconstructie werkzaamheden in het hele dorp
Afgelopen jaar heeft de gemeente Noardeast-Fryslân op diverse plaatsen in het dorp de bestrating opnieuw 

aangelegd, zo zijn gedeelten van de Foswerterstrjitte, De Kolfbank weer opgeknapt. Ook heeft de Gasthuis-

straat met daarbij De Haven een forse opknapbeurt gekregen. 

Ommetje Ferwert
Ferwert en Hegebeintum zijn aantrekkelijke dorpen met veel cultuur, 
historie en fijn om een ommetje te maken door de straatjes, spoorbaan 
en het bos. DBFH gaat de komende jaren nog meer energie steken in 
het wandelen in en om de dorpen.

Misschien hebt u het al gezien, de Kowebrêge is vernieuwd en weer voor jaren 
bruikbaar. Samen met de gemeente Noardeast-Fryslân en de eigenaar van 
de landbouwgrond daarachter is overeenstemming bereikt om de toegang 
te verbeteren en de mogelijkheid te bieden om “redelijk” van de Kowebrêge 
naar de Marrumerweg te wandelen. Dit langs de Burmaniavaart.
Weer een welkom ommetje d’r bij!
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