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Geachte leden van Moai Skarsterlân, 

 

We willen u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op enkele 

punten waar we momenteel aandacht aan besteden: 

 

Omkromte: 

 

We hoopten het wel, maar we zijn er nog steeds niet! 

 

In de raadsvergadering van 27 november stond het besluit van de gemeenteraad 

op de agenda om de openbaarheid van de singel al dan niet te handhaven. 

Maar direct na de opening werd het punt van de agenda verwijderd omdat er een 

procedurele fout was gemaakt door de gemeente. Het CDA had namelijk ontdekt 

dat de Wegenverkeerswet voorschrijft dat van dit voorgenomen besluit de 

belanghebbenden persoonlijk bericht hadden moeten krijgen. En dat was niet 

gebeurd. 

Dat is nu inmiddels geschied, wellicht hebt u de aankondiging in de Jouster 

Courant gelezen. Het betekent overigens wel dat we nu weer een 

inspraaktermijn krijgen van 6 weken, daarna volgt er weer een petear en een 

raadsvergadering. 

Het zal dus wel april worden voordat deze zaak eindelijk afgerond wordt. 

  

Roazebosk: 

 

Zoals u eerder op onze site kon lezen, zijn wij als Moai Skarsterlân, door de 

gemeente gevraagd zitting te nemen in een projectgroep die een voorstel voor de 

inrichting van het Roazebosk gaat uitwerken. Dit naar aanleiding van de vele 

zienswijzen op het voorlopig ontwerp dat de gemeente ter visie had gelegd. In 

deze projectgroep zijn naast Moai Skarsterlân, een vertegenwoordiging van 



bewoners van de wijk Zuiderveld, Staatsbosbeheer en de gemeente. Ook 

Plaatselijk Belang Skarsterbrêge is vertegenwoordigd.  

 

Algemeen 

Graag informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden van de 

projectgroep. Eerst hebben zij de randvoorwaarden van het gebied en de 

cultuurhistorische- en ecologische waarden inzichtelijk gemaakt. De komende 

tijd wordt dit in een plan verwerkt.  

 

Randvoorwaarden in het gebied 

Er zijn een aantal zaken die de projectgroep als een gegeven beschouwt, zoals de 

nieuwe plek voor het kunstwerk “skip mei lading” vlakbij de Sewei. Daarnaast 

blijft de ligging van de geluidswal in tact. Ook wordt rekening gehouden met de 

kabels en leidingen die in het gebied liggen. Het gebruik door wandelaars is 

uiteraard onderdeel van het plan 

 

Verbeteren biodiversiteit staat centraal 

De achteruitgang van biodiversiteit in Nederland en het tempo waarin dit zich 

ontwikkelt is algemeen erkend als een serieuze bedreiging. De projectgroep stelt 

het verbeteren van de biodiversiteit centraal. Dit geldt zowel voor het bestaande 

bos als het nieuw aan te leggen bos. Bij de invulling van het padenpatroon wordt 

vooral gekeken naar een invulling die goed samengaat met het verbeteren van de 

ecologische waarden in het gebied.  

 

Eerst zal de bodem geschikt gemaakt moeten worden voor bosaanplant. Ook zal 

er een rustige kern in het bos moeten blijven voor de aanwezige dieren. De 

aanplant zal uiteindelijk bestaan uit een breed scala aan geschikte bomen, 

struiken en kruiden. Dit biedt voedsel, dekking en broedgelegenheid voor 

insecten, vlinders, vogels en zoogdieren. Het aanwezige water en de natte 

gebieden biedt een geschikt leefgebied voor een aantal reptielen en amfibieën en 

de aanwezige hoogteverschillen bieden ook mogelijkheden voor verschillende 

leefmilieus. Dit wordt in de komende bijeenkomsten uitgewerkt.  

 

Cultuurhistorische waarde 

De Haulstersingel, aangelegd in 1716 als onderdeel van een complex aan 

slaperdijken dat het achterliggende gebied moest beschermen tegen 

overstromingen, is nu doorsneden. De cultuurhistorische waarde van 

Haulstersingel zal in het voorstel, (dat nog uitgewerkt wordt), tot uitdrukking 

komen.  

Voor het Roazebosk (aangeplant tussen 1750 en 1830) geldt dat de oude 

padenstructuur is verdwenen door de aanleg van de snelweg eigenlijk. Alleen in 

het oude bos van Staatsbosbeheer is daar nog een deel van over. Het 

terugbrengen van alle oude paden zou de rust in het bos teveel verstoren. Er 



wordt nog gekeken naar manieren om op andere manieren de geschiedenis te 

laten herleven.   

 

Overige acties: 

 

• We hebben contact met de gemeente over de verdere aankleding van het 

terrein rond de voormalige rotonde en de entree van Joure.  

• Dat geldt eveneens voor de herplanting van 180 bomen die destijds 

geruimd zijn ten gevolge van de bouw van appartementen achter Vegelinstate. 

 

We houden u verder op de hoogte, 

 

Namens “Moai Skarsterlân”, 

 

Jaap Halma 

 

 


