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Maandag is de eerste grond verzet voor een der belangwekkend-
ste naoorlogse verkeerswerken in Leeuwarden: de aanleg van het
Drachtster kruispunt in het Âldlan. Op de plaats waar in een ver
verleden de Huizumer stroopfabriek stond, waar duizenden
hebben gezwommen in het Huzumer zwembad, daar zal over
globaal twee jaar een nogal ingewikkeld wegenstelsel zijn aange-
legd voor het locale en het interlocale verkeer. Het Drachtster
kruispunt – dat voorzover wij weten geen officiële naam is maar
een graag gebruikte aanduiding door wethouder Jan Tiekstra –
zal niet alleen het rondwegverkeer in goede banen moeten lei-
den, ook de invalsweg uit het zuidoostelijke deel van de provin-
cie (en van Groningen) zal hierop uitmonden.

Aanleg Drachtster kruispunt

50 jaar geleden

Dat bleek gisteren bij de Raad van
State. De man heeft de afgelopen
jaren talloze snelheidsboetes aan
de broek gekregen, variërend van
400 tot ruim 700 euro, is een aan-
tal keer veroordeeld voor roeke-
loos rijgedrag en kreeg een tijde-
lijk rijverbod.

Verder is de Drachtster een
kleine twintig jaar geleden ook
om andere redenen met justitie
in aanraking gekomen voor on-
der meer drugs- en geweldsdelic-
ten, fraude en diefstal.

De man vroeg bij de minister
een zogenoemde Verklaring Om-
trent Gedrag (VOG) aan, een soort
verklaring van goed gedrag, zon-
der welke hij een baan als taxi-

chauffeur kan vergeten. Gezien
het grote aantal snelheidsover-
tredingen van de laatste jaren en
zijn weinig brave verleden be-
sloot de minister de verklaring te
weigeren.

Daartegen ging de man in ho-
ger beroep bij de Raad van State.
Die had tijdens de rechtszaak van
gisteren weinig vragen, want zo-
wel de snelheidsduivel als diens
advocaat liet verstek gaan.

De kans dat de Drachtster met
zo’n strafblad en boete-staat als-
nog een VOG krijgt, lijkt zo goed
als uitgesloten. De woordvoerster
van de minister zei tijdens de zit-
ting dat de man in principe over
vijf jaar weer een poging kan
doen. Maar zelfs al houdt hij zich
de komende jaren aan alle snel-
heidsbeperkingen en gebeurt er
niets meer dat het daglicht niet
kan verdragen, dan nog is het niet
zeker of hij in 2026 de felbegeerde
VOG kan krijgen.

De uitspraak is binnen enkele
weken.

SASKIA VAN WESTHREENEN

DEN HAAG Minister Sander Dek-
ker (Rechtsbescherming) wil
niet dat een snelheidsduivel uit
Drachten taxirijder wordt, al-
thans zeker niet de komende vijf
jaar.

Minister: snelrijder
mag niet op de taxi

Die gemeente is bezig met de plan-
nen voor woningbouw voor de ko-
mende jaren. De raad gaat morgen
in gesprek over de zogeheten wo-
ningbouwprogrammering. Het gaat
daarbij onder meer over de aantal-
len huizen per dorp en niet specifiek
over De Warren, maar de maat-
schappelijke discussie spitst zich wel
toe op dit landelijke gebied ten wes-
ten van de Sintrale As.

Nadat de gemeenteraad de afgelo-
pen paar jaar enkele keren tegen wo-
ningbouw in De Warren stemde, is
de deur voor dit soort plannen weer
op een kier komen te staan. Zo pre-
senteerde Toeck Ontwikkelaars uit
Burgum een schets met verschillen-
de soorten woningen, een apparte-
mentengebouw en een kleine jacht-
haven in het gebied aan de Wide Ie.

Het idee is mede ingegeven door de
grote druk op de woningmarkt.

Dat er toch weer aan woningbouw
in De Warren wordt gedacht, is mo-
gelijk geworden doordat Tytsjerk-
steradiel het burgerinitiatief De
Warren Natuurlijk Groen heeft uit-
gekozen als pilotproject om erva-
ring op te doen met de Omgevings-
wet. Elke potentiële initiatiefnemer
mag daardoor weer aanschuiven
met plannen voor het gebied.

Het feit dat ook woningbouw
weer aan de orde is, is tegen het zere
been van de burgerinitiatiefgroep.
Die maakt zich hard voor een toe-
komst van De Warren met versterk-
te natuurwaarden, extensieve land-

bouw en een coöperatieve boerderij.
De groep vindt dat de gemeente zich
moet houden aan de besluiten om
geen woningen te bouwen in het ge-
bied.

Behalve initiatiefnemers met ver-
schillende plannen voor De Warren,
zijn er ook andere belanghebben-
den. Zo is een actiecomité van bewo-
ners van de Wettermunt in Burgum
om andere redenen voor woning-
bouw daar. De gemeente heeft na-
melijk gronden vlakbij hun straat in
beeld als vervangende locatie om
huizen te bouwen en dat zien zij niet
zitten. Ze vrezen dat de verkeers-
druk te groot wordt.

Voor de gemeenteraad is zich een
lastig dilemma aan het ontwikkelen.
De grote vraag naar woningen, die
ook in Burgum speelt, zet druk op de
ketel om alsnog huizen toe te staan
in De Warren. Tegelijkertijd zou dat
betekenen dat tegenstanders van
bouwen in het groene gebied zou-
den concluderen dat een besluit van
de raad geen knip voor de neus
waard is.

PIER ABE SANTEMA

BURGUM Wel of geen woningen in
gebied De Warren bij Burgum? Het
blijft de gemoederen bezighouden
in Tytsjerksteradiel.

Het dilemma van De
Warren bij Burgum

De Warren
uitgekozen als
pilotproject voor
Omgevingswet

Voor het project Digitale Werk-
plaats Fryslân is 650.000 euro be-
schikbaar gesteld door de Rijks-
dienst voor Ondernemend Ne-
derland, de provincie en de ge-
meente Leeuwarden. De Digitale
Werkplaats Fryslân wordt waar-
schijnlijk gevestigd op de Media
Innovatiecampus op het terrein
van NDC mediagroep.

Het Friese midden- en kleinbe-
drijf kan bij de werkplaats terecht
met digitale vraagstukken over

bijvoorbeeld verwerking en be-
veiliging van data en informatie-
technologie. Dit zijn thema’s
waar veel bedrijven niet aan toe-
komen. ,,Het mkb wordt hiemee
weerbaarder en toekomstbesten-
dig’’, aldus de Leeuwarder wet-
houder Friso Douwstra.

Digitale werkplaatsen moeten
in alle provincies worden opge-
zet. Ze dienen ook om studenten
waardevolle praktijkervaring op
te laten doen. Met de Friese werk-
plaats hopen de initiatiefnemers
ook talent te behouden voor de
regio, omdat studenten uit hbo
en mbo nog tijdens hun oplei-
ding in contact komen met be-
drijven uit de omgeving.

Studenten helpen
bedrijven digitaliseren
LEEUWARDEN NHL Stenden Ho-
geschool, en de roc’s Friese
Poort en Friesland College gaan
in de ondernemers helpen bij di-
gitalisering.

Marktkramen in Sneek mogelijk
naar andere plek na klachten

Verplaatsing van de markt in Sneek
wordt momenteel door de gemeen-
te Súdwest-Fryslân onderzocht na
klachten van marktkooplui. Een deel
van de kramen moest in april wijken
voor de grotere terrassen die de ho-
reca mocht hebben in verband met
de coronamaatregelen. De kramen
kwamen meer richting het centrum

te staan wat voor versnippering
zorgde. Maar de verkaste markt-
kooplieden willen niet meer terug
naar de oude plek.

Op die plek, het Grootzand, speelt
nog een probleem, schrijft het colle-
ge in antwoord op vragen van D66.
Het is er te smal geworden door de
steeds groter wordende marktwa-
gens. ,,Hierdoor moeten we onder-
nemers afwijzen en stagneert uit-
breiding van de markt.’’

Het college constateert dat de ver-
snippering de kwaliteit van de
markt niet ten goede komt. Een
groot aantal ondernemers wil daar-

om dat de markt definitief ver-
plaatst wordt. Over een nieuwe plek
is verdeeldheid onder de markt-
kooplui.

De gemeente wil er voor de zomer
uit zijn en heeft één, mogelijk twee,
nieuwe plekken in beeld. Daarover
wordt overlegd met zowel de markt-
ondernemers als de horeca. Dat
blijkt lastig want hun belangen zijn
tegenstrijdig. Het college beseft dat
,,ergens een knoop doorgehakt moet
worden. Wij kunnen niet voorko-
men dat niet iedere marktkoop-
man/ondernemer zich hierin kan
vinden.’’

MARIA DEL GROSSO

SNEEK Voor de zomer moet duide-
lijk zijn of de marktkramen in
Sneek op het Grootzand blijven of
naar een andere plek verhuizen.

De marktkramen op het Grootzand in Sneek. FOTO ARCHIEF LC

De kappen van de ANWB-paddenstoelen op Schier-
monnikoog komen waarschijnlijk te koop. Het eiland
krijgt in maart nieuwe bewegwijzering. Wethouder
Erik Gerbrands overweegt het voorbeeld van Terschel-
ling te volgen. De opbrengst is voor goede doelen op
het eiland.

Paddenstoelen Schiermonnikoog te koop
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Ze staat te popelen om het verschil
te maken voor mensen die het nodig
hebben. Nu meer dan ooit. Afgelo-
pen november kreeg sociaal werker
Bertina Algra (40) uit Sint Jacobipa-
rochie de sleutels van de oude open-
bare basisschool De Opstap in haar
woonplaats om die te verbouwen tot
‘een plek waar iedereen welkom is’.
Een ‘netwerkcentrum’ met een huis-
kamer, een atelier, werkplekken en
een keuken en op het erf straks ook
een moestuin en wat kleine dieren.
De deuren zouden begin januari
opengaan.

,,Ik weet nog hoe blij ik toen was’’,
zegt Algra, nippend aan een kop thee
in een flink vertimmerd klaslokaal.
Blikvanger is de blauwgrijze muur
die volhangt met schoolmeubilair,
schilderijtjes, spiegels en andere
snuisterijen. ,,Ik had hier zo’n vijf-
tien vrijwilligers aan het klussen. De
een kwam om te re-integreren, de
ander om te leren en weer een ander
om een dagritme te krijgen. Ieder-
een had zin om iets te doen. Mensen
die elkaar niet kenden en elkaar mis-
schien niet eens zouden groeten,
hadden hier zulke mooie gesprek-
ken.’’

Nu zit iedereen weer thuis te
wachten. In haar hoofd heeft Algra
de opening van De Opstap – ‘een
plek voor ontmoeting, een zinvolle
dagbesteding en talentontwikke-
ling’ – al verplaatst naar mei. ,,Het
cynische is dat er een pandemie
voor nodig was om ons te doen in-
zien dat we meer moeten omzien
naar elkaar.’’

Ondertussen neemt de nood toe,
stelt Algra. ,,Na de eerste lockdown
was iedereen weer zijn ding aan het
doen. Deze tweede vergt veel meer
van mensen. Ook van mij. Mensen
missen een stip aan de horizon. En
zonder perspectief is het een stuk
lastiger. Tuurlijk komt er een eind
aan en begint het gewone leven
weer. Dat hou je jezelf ook voor.
Maar dat is wel een opgave.’’

Iedereen is kwetsbaar in deze tijd.
In het netwerkcentrum wil Algra
daarom iedereen de kans geven om
iets op te zetten of ergens aan mee te
doen: koken, tuinieren, huiswerk
maken of een cursus volgen. Ze
wordt hierin gesteund door de ge-
meente Waadhoeke, die het school-
gebouw twee jaar ter beschikking
stelt.

Jolanda Tuinstra van hogeschool
NHL Stenden wordt ,,helemaal
warm’’ van initiatieven zoals die van

Algra. Tuinstra is lector sociale kwa-
liteit, dat staat voor ,,de mogelijkhe-
den die mensen hebben om mee te
kunnen doen in sociale relaties, de
samenleving, op een manier die bij
hen past en hen goed doet’’.

Met collega’s van de Werkplaat-
sen Sociaal Domein en kennisinsti-
tuut Movisie publiceerde ze op ver-
zoek van het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Zorg een
rapport over de impact van corona
op de sociale kwaliteit van het dage-
lijks leven.

In de publicatie concluderen de

onderzoekers dat die kwaliteit on-
der druk staat. Van de middenklasse
tot degenen die hun inkomen bij el-
kaar sprokkelen in het informele cir-
cuit, velen hebben door de crisis
moeite om de eindjes aan elkaar te
knopen.

Ook slechte huisvesting en onder-
maatse digitale voorzieningen ma-
ken mensen extra kwetsbaar. Net als
het schrappen van activiteiten en
het sluiten van voorzieningen voor
speciale doelgroepen als LHBTI’ers,
eenzame ouderen of mensen met
een migratieachtergrond.

Tegelijkertijd zien de onderzoe-
kers ‘een nieuwe en ongekende
veerkracht in buurten en in sociale
relaties’. Tuinstra: ,,Corona heeft
saamhorigheid en creativiteit losge-
maakt. Neem alleen al de vele bood-
schappendiensten die zijn opgericht
in buurten. Maar er zijn ook wijken
waar die initiatieven niet vanzelf

ontstaan. Dus wat corona ook heel
erg duidelijk maakt, is het belang
van sociaal werk.’’

In de publicatie wordt gesteld dat
de pandemie een wake-up call is
voor professionals en beleidsma-
kers om te investeren in sociale ver-
banden. De Opstap in Sint Jacobipa-
rochie wordt in het rapport als voor-
beeld genoemd.

De afgelopen jaren lag de nadruk
volgens de onderzoekers te veel op
individuele hulpverlening ten koste
van ‘het aanbrengen van cement
tussen mensen’. Tuinstra: ,,Mensen
zijn sociale wezens. Dat wisten we al,
maar de pandemie laat dit nog eens
duidelijk zien.’’

De conclusies uit het rapport wor-
den vrijdag gepresenteerd tijdens
een online sessie met zorg- en wel-
zijnswerkers, politici en beleidsma
kers.

Schoolvoorbeeld in coronatijd

JOSÉ HULSING

Bertine Algra in de Opstap. ,,Mensen zijn sociale wezens, de pandemie laat dit nog eens duidelijk zien.’’ FOTO CATRINUS VAN DER VEE

Onderzoekers be-
nadrukken in deze
tijd het belang
van contact en
ontmoetingsplek-
ken en roepen op
om te investeren
in ‘het aanbren-
gen van cement
tussen mensen’.

‘Corona heeft
saamhorigheid
en creativiteit
losgemaakt’

Wie de scheve toren uit 1529 be-
klommen heeft, kent de indrukwek-
kende ruimte met de luidklokken
wel. Het gaat om de hoogste etage
voordat het dak wordt bereikt. Hier
is een stalen constructie te zien met
hieraan twee klokken.

Zo’n vloer is handig voor bezoe-
kers, maar vooral bedoeld voor de
akoestiek, zegt Harm Haitsma van
de gemeente: ,,De vloer zorgt ervoor

dat het geluid goed naar buiten
galmt.’’ De meeste Friese luidvloe-
ren en klokkenstoelen zijn van hout,
maar de Leeuwarder Oldehove bezit
een unieke stenen vloer.

Die is aangelegd bij de grote res-
tauratie van 1910. Destijds kwam het
gebruik van beton, cement en staal
in de mode. Werklieden bouwden
toen onder de klokken een nieuwe
vloer van stalen balken en gemetsel-
de gewelfjes, met daarboven beton.

,,Waarschijnlijk is toen gedacht
dat het beton wel waterdicht zou
zijn’’, zegt Haitsma. Dat was echter
niet het geval: regenwater waaide
door de galmgaten bij de klokken
naar binnen en viel op het beton.
Het zakte naar het onderliggende

staal, dat begon te roesten. Veel later
is er alsnog een waterdichte laag op
het beton aangebracht. ,,Maar heb je
eenmaal roest, dan is het al te laat.’’

Pas deze winter werd bij onder-
houdswerk ontdekt hoe erg de scha-
de was. Op advies van de rijksdienst
voor cultureel erfgoed en Hûs en
Hiem wordt alles geheel hersteld in
de vorm van 1910. Dit gebeurt met
nieuw materiaal.

De luidklokconstructie en de
klokken blijven op hun plek. Ze zul-
len vermoedelijk een tijdje niet wor-
den geluid. ,,Voor de mensen die
daar aan het werk zijn, is dat geluid
heel vervelend’’, zegt Haitsma. De
klus kan binnen enkele weken be-
ginnen.

Roest in Leeuwarder Oldehove:
complete vloer moet eruit
ERWIN BOERS

LEEUWARDEN De vloer onder de
klokken van de Leeuwarder Olde-
hove moet snel worden vervangen.
Roest heeft de stalen delen uit 1910
ernstig aangetast.Het college wil eerst weten welke

overlast dit oplevert voor mens en
natuur. Gedeputeerde Staten heb-
ben bij het rijk een officiële zienswij-
ze ingediend. In stevige bewoordin-
gen hekelen zij de magere informa-
tievoorziening vanuit Den Haag.

Defensie houdt zich op de vlakte
over de effecten. Het rijk wil even-
min een indicatie geven van de ver-
wachte uitstoot aan stikstof en de
gevolgen daarvan voor de Natura
2000-gebieden. Het college: ,,Wij

vinden dit volstrekt onvoldoende’’.
De ministeries van Infrastructuur

en Waterstaat en van Defensie wer-
ken aan de herziening van het Ne-
derlandse luchtruim. Onderdeel
hiervan is de uitbreiding van het mi-
litaire oefengebied in zuidelijke
richting. Vanaf 2023 zullen er boven
een groter deel van Friesland straal-
jagers vliegen.

Het provinsjebestuur wil eerst in-
zicht in de nadelige effecten. ,,In het
gehele proces lijkt het alsof we
steeds meer in een fuik terechtko-
men. In hoeverre is er een weg terug
als de effecten niet acceptabel blij-
ken?’’ Ook de Samenwerkende Ac-
tiegroepen tegen Laagvliegen (SATL)
hebben een zienswijze ingediend.

LEEUWARDEN Gedeputeerde Staten
noemen de door Defensie voorge-
stelde uitbreiding van het militair
luchtruim boven Friesland voorlo-
pig ,,onacceptabel’’.

Meer oefenruimte in
lucht ‘onacceptabel’


