
 
 

 

“MOAI SKARSTERLAN” 
 

05-02-2021: Informatiebulletin nr. 35, 01 van 2021 

 

Beste leden van “Moai Skarsterlân”, 

 

Graag willen we u op de hoogte brengen van enkele recente 

ontwikkelingen: 

 

Hotelplan: 

Ooit in het verre verleden was het hotelplan aan de Langweerder Wielen de 

reden voor de oprichting onze vereniging. Nu, 12 jaar nadien (!), is door de 

gemeente een nieuw bestemmingsplan ter inzage gelegd waarin het gebied 

de oorspronkelijke agrarische bestemming weer terug krijgt en dus 

hotelplannen uit den boze zijn.  

Wellicht herinnert u zich nog de foto in de Jouster Courant waarbij 

initiatiefnemers huisarts Wiebe Veenema en Karel Schiere, voorzitter van 

de Vogelwacht, aan de bedreigde slootkant zaten bij een bord in de sloot dat 

protesteerde tegen de komst van een hotel. 

 

Hieronder het oorspronkelijk ingediende plan dat een aantal stroken 

weiland besloeg vanaf de Langweerder Wielen tot helemaal aan de sauna 

toe, inclusief een jachthaven. 

 



 
  

Het feit dat het niet werd gerealiseerd was trouwens niet onze verdienste 

omdat wij het geding bij de Raad van State hadden verloren maar een 

gevolg van het feit dat de initiatiefnemers het plan niet hebben uitgevoerd. 

 

Omkromte: 

In ons vorige bulletin openden we met de kreet: “Verheugend nieuws!”, 

omdat de gemeenteraad besloten had dat de singel openbaar zou blijven. 

Maar we tekenden ook aan dat: “de spanning er nog niet helemaal af was”. 

Dat klopte helaas, want er zijn een drietal bezwaren ingediend bij 

Gedeputeerde Staten van Friesland tegen dit besluit van de gemeenteraad. 

Zekerheidshalve hadden wij ons al als belanghebbende aangemeld bij de 

Staten om zeker te stellen dat we op de hoogte zouden blijven van eventuele 

tegenacties. 

We hebben al enige voorbereidingen getroffen en zijn in afwachting van 

mededelingen van de Staten omtrent de exacte procedure die we binnenkort 

zullen ontvangen. Helaas moeten we weer aan de bak. Maar we gaan door. 

 

Langweer: 

Wellicht hebt u er al van gehoord, maar in Langweer zijn er plannen om in 

de polder tussen de Pontdyk en De Dyken een “Waterpark” te realiseren. 

Het zal bestaan uit maar liefst 199 recreatiewoningen met een receptie, 

ontmoetingsruimte, zwembad en binnenspeeltuin. Via een doorgang door 

de Pontdyk wordt het verbonden met de Langweerder Wielen. Permanente 

bewoning is niet toegestaan. In december 2019 is het plan gepresenteerd. 

U kunt zich voorstellen dat wij niet enthousiast zijn over dit plan. Opnieuw 

wordt een groot stuk open landschap voor altijd opgeofferd. Een 



uitbreiding met 200 woningen ten opzichte van het huidige aantal van 450 

in Langweer is nog al wat. Bovendien zijn in de zeer nabije omgeving al 

Doniapark/Leyenspolder, Boornzwaag en Eysinga State gevestigd en zijn 

Het Eyland en Meer van Eysinga nog in ontwikkeling. Dat zorgt wel voor 

heel scheve verhoudingen. 

Het nieuwe Waterpark is bovendien gelegen in de historische polder tussen 

Langweer en De Dyken in het gebied van het Nationaal Landschap 

Zuidwest-Friesland. Provincie en Gemeente benadrukken in hun ontwerp 

Omgevingsvisie het belang van landschap en cultuurhistorie en ons 

standpunt is dat daar grote aandacht aan gegeven dient te worden. 

Op de onderstaande afbeelding uit de studie is aangegeven waar de diverse 

recreatieparken gevestigd zijn of gaan worden. 

 

 
  

Er valt nog meer over te zeggen dat in het bestek van dit bulletin mogelijk 

is. Ons bestuurslid Piet Plantinga heeft een studie over dit onderwerp 

gemaakt waarin uitgebreider op diverse aspecten wordt in gegaan. Moai 

Skarsterlân heeft het in de vorm van een boekje laten drukken. 

Voor geïnteresseerde leden van Moai Skarsterlân stellen wij gratis een 

boekje beschikbaar. U kunt zich daarvoor melden op het e-mail adres: 

vierstras@gmail.com. 

 

Herstel Roazebosk: 

Het verbreden van een bestaande watergang en het vergroten van de vijver 

zijn voltooid. In het voorjaar wordt het werk voortgezet aan de ondergrond 

van de voormalige A7 en aan de beplanting van de geluidswal. 

vierstras@gmail.com


Verder wordt er veel zorg besteed aan de bosranden omdat daar juist het 

meeste leven zich bevindt. 

In het nieuwe plan zullen ook de bestaande gedeeltes van de Haulstersingel, 

die eerder doorsneden waren door de snelweg, weer met elkaar worden 

verbonden. 

Er is ook een intensief contact met de initiatiefnemers van het bloemen- en 

insectenpark op het bedrijventerrein de Woudfennen. Het meerjarige 

kruidenmengsel is inmiddels ingezaaid, er worden graspaden aangelegd en 

er zal een deel worden aangeplant met dezelfde struiken die ook in het 

Roazebosk komen. Al met al een prachtig initiatief. 

 

Corona: 

We proberen zo goed en kwaad als het kan een vinger aan de pols te 

houden, vergaderen in klein comité of digitaal. Een ledenvergadering was 

het afgelopen jaar onmogelijk en het is maar afwachten hoe het dit jaar zal 

verlopen. Via de bulletins zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte 

houden. 

 

We wensen u allemaal moed, vertrouwen en gezondheid toe. 

 

Namens “Moai Skarsterlân”, 

 

Jaap Halma 

   

 

 

 

 

 


