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Beste leden van “Moai Skarsterlân”, 

 

Graag willen we u op de hoogte brengen van enkele recente zaken. 

 

Een heugelijk feit: 

 

De Rechtbank Noord-Nederland in Groningen heeft vastgesteld dat 

onze Gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Fryslân een juist besluit 

hebben genomen met het openbaarhouden van de singel Omkromte. Een 

aantal bewoners van de Kooilaan had bezwaar gemaakt tegen deze 

besluiten. Er is nu geen enkele barrière meer voor de gemeente om 

handhavend op te treden en de aangebrachte belemmeringen op 

het pad op te ruimen. Wij proberen de gemeente te bewegen tot actie over 

te gaan.  

Als vereniging krijgen wij veel meldingen van wandelaars die worden 

afgeschrikt door de hindernissen die steeds opnieuw op het pad worden 

opgeworpen, zoals takken die bij voortduring overdwars worden gelegd, 

gesloten hekjes, boze honden ed. Dat vinden we jammer/treurig. Het gaat 

hier om een singel met voetpad die volgens de wet openbaar is.  

De gemeente heeft bij herhaling beloofd het pad vrij te maken. 

Iedere donderdag loopt een groepje langs het pad en maakt dan melding 

van wat ze tegenkomen. Wie eens mee wil lopen is welkom. Iedere 

donderdag om 15.00 uur verzamelen bij de ingang van Heremastate. Het 

wachten is nu op de gemeente. 

 

Afscheid Jaap Halma. 

 

Op onze jaarvergadering op 24 juni namen we afscheid van Jaap Halma als 

bestuurslid. Hij is een van de oprichters van Moai Skarsterlân. Hij was ook 

degene die de nieuwsbrieven verzorgde en die bijdrage missen we nu. Wij 



zijn Jaap Halma veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze 

vereniging heeft gedaan. Hierbij nog even een foto van het afscheid waarbij 

hij een kloek boek kreeg overhandigd door de voorzitter. 

 

 
 

Project Roazebosk. 

 

Moai Skarsterlân doet met twee bestuursleden mee in de Projectgroep 

Roazebosk. Dit project is nu in zijn laatste fase. Na het diepwoelen, 

aanbrengen van compost, het uitzetten van wormen en het zaaien van 

Japanse haver, hadden we gehoopt dat de bodem geschikt zou zijn 

voor bos aanplant. De Japanse haver kwam niet goed op en dat was een 

waarschuwing. 

Op verschillende punten worden dit najaar bomen en struiken aangeplant. 

Helaas is de ondergrond van het voormalige snelweg tracé zo nat en hard, 

dat er andere soorten bomen moeten komen dan we eerder hadden bedacht. 

Er wordt nu gezocht naar soorten die in natte omstandigheden kunnen 

groeien en waarvan de wortels ook in de harde ondergrond kunnen 

doordringen. Zodra er meer bekend is hoort u van ons. Het is zeker nu al 

de moeite waard om eens een rondje in het bestaande bos te wandelen en 

het pad dat aangelegd is over het voormalige tracé te  bewandelen. 

Onder het motto “hoe meer je weet, hoe meer je ziet en hoe meer je ziet, hoe 

meer je geniet!” zijn we op dit moment met anderen, bezig een “Lesbrief” 

over het Roazebosk te maken, zodat scholen in de buurt met leerlingen hun 

directe omgeving kunnen verkennen en het landschap “leren lezen”. 



Daarnaast werken we met de gemeente samen om “Infopanelen” over het 

Roazebosk te plaatsen. 

Tenslotte is de gemeente druk bezig met de herplaatsing van het schip, dat 

voorheen als kunstwerk de geluidswal sierde. Het fundament is 

aangebracht maar het vervoer van het toch vrij grote kunstwerk over de 

weg stuit op ingewikkelde regels en daar moet eerst aan worden voldaan. 

 

Vervolg Traject A7. 

 

De vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Scharsterbrug en een aantal 

bestuursleden van Moai Skarsterlân hebben plannen ontwikkeld voor het 

vervolgtracé dat nog braak ligt tussen het Roazebosk en MacDonalds. Dat 

plan is ingebracht bij de gemeente en besproken met verschillende fracties 

in onze gemeenteraad. Halverwege de reeks presentaties bleek dat de 

gemeente van plan was flexwoningen te bouwen in datzelfde gebied. Als 

Moai Skarsterlân maken ons sterk voor een groene invulling van het 

gebied. Zie onderstaande tekening. 

 

 
 

Overigens realiseren wij ons dat de behoefte aan flexwoningen in onze 

gemeente groot is, maar wij zien ze graag verspreid over verschillende 

locaties. In de Jouster Courant van 23 november lezen we dat het college 

door de urgentie van de woonopgave nu al snel wil starten met een 

haalbaarheidsonderzoek voor het voormalige A7 tracé. 

Dat is dus een heel andere invulling dan wij hebben voorgesteld. 

 

Duurzame Driehoek. 



 

Door alle kennis en ervaring die we hebben opgedaan met het denken over 

en werken aan het bosherstelproject van het Roazebosk werd onze 

aandacht ook getrokken door het besluit van de gemeente om de wet 

voorkeursrecht van toepassing te laten zijn op de driehoek agrarische 

grond, gelegen tussen de Haulstersingel, de snelweg A6 richting 

Lemmer en het opgeheven tracé langs de bebouwingsrand van Joure. 

 

 
 

Op basis van de opgaven waar wij als samenleving voor staan (klimaat, 

bodem, biodiversiteit) hebben wij ons georiënteerd op een zo duurzaam 

mogelijk invulling van dat gebied. De ideeën tot nu toe zijn verzameld in 

een plan. Dit plan presenteren we aan de raadsfracties en B&W. Voor de 

verdere uitwerking van de plannen zijn we op zoek naar mensen die met 

ons mee willen denken en werken. Belangstelling? Meldt u aan via 

info@moaiskarsterlan.nl 

 

Cursus Landschap. 

 

Jaarlijks organiseert Bezoekerscentrum Mar & Klif de cursus 

‘Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân’. In vier dagdelen en 

een prachtige busexcursie word je meegenomen in thema’s als de 

ontstaansgeschiedenis, natuurwaarden, landbouw en cultuur. De cursus 

wordt gevolgd door ondernemers, inwoners, bestuurders en allerlei andere 

geïnteresseerden in dit unieke landschap. Is dit ook iets voor u? Een aantal 

van onze leden heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan deze cursus, ze 

waren allemaal enthousiast. Meer informatie is te vinden op de site van het 

Nationaal Landschap ZW Friesland. https://nationaallandschap.frl/word-

ambassadeur/ Aanmelden voor de cursus van januari 2023 doe je met een e-

mail naar info@marenklif.nl. Let op, vol is vol. 
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Op zoek naar versterking van het bestuur. 

 

Als vereniging zetten wij in op het instandhouden, beschermen en 

verbeteren van het karakter van het landschap, de aanwezige flora en fauna 

en het woon- en leefmilieu van onze gemeente. Hierbij heb je te maken met 

veel partijen zoals bijvoorbeeld de inwoners, College van Burgemeester en 

Wethouders, leden gemeenteraad, Staatsbosbeheer, collega verenigingen 

van natuur en milieu en diverse belangengroepen. 

 

Hiermee om te gaan hoort bij het besturen. Om goed te kunnen blijven 

besturen hebben wij versterking nodig. Welke tip heb ik voor mensen die 

overwegen in het bestuur van hun vereniging te gaan? 

 

Ga het vooral doen! Juist als nieuw lid. Je leert de vereniging goed kennen. 

Je krijgt zicht op wat er in onze gemeente speelt en waarom iets op een 

bepaalde manier geregeld is. Het geeft de kans jezelf te ontwikkelen en iets 

nieuws te leren. Doe wel goed aan verwachtingsmanagement: overleg 

hoeveel uren jij beschikbaar bent en welke taken jij op je wilt nemen. Je 

hoeft niet (meteen) een volwaardige bestuursrol op je te nemen. Het bestuur 

assisteren of een enkele taak overnemen kan ook! Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het schrijven van de nieuwsbrief of meedoen in een bepaald onderwerp. 

 

Heb je belangstelling? Neem dan contact met ons op via 

info@moai.skarsterlan.nl ter attentie van Piet Steenhuisen; secretaris. 

Samen kijken wat mogelijk is. 

 

Namens Moai Skarsterlân 

 

Sisca Vierstra. 
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