
mer Wiid zijn opgeleverd, de bouw 
van de volgende serie is al weer 
gestart en fase 3 gaat binnenkort in 
de verkoop. Verder wordt er door 
Van Marrum weer druk gebouwd 
aan de Horsa en is er nog een 2 
onder 1 kap in aanbouw in de Dyk-
sfeart.  
Al met al begint, na 5 jaar dat er 
bijna geen huis is gebouwd, de vaart 
er nu weer in te komen! 
Tenslotte wensen wij een ieder een 
gezond en voorspoedig 2017. 
BWV Alvestêdenwyk.   

Afgelopen juli kondigde de pro-
jectontwikkelaar (Franeker Zuid 
CV) in een nieuwsbrief aan dat de 
ontwikkeling van de Alvestêden-
wyk weer in beweging ging komen. 
Er werd toegezegd in het najaar 
een inloopavond te organiseren 
waar de aangepaste plannen (visie) 
gepresenteerd zou worden en 
waarop de bewoners dan konden 
reageren. 
Helaas hebben we nu van de pro-
jectontwikkelaar begrepen dat er 
binnen de vennoten van de CV 
een conflict is ontstaan waardoor 
vrijwel alle activiteiten van de CV 
zijn stilgelegd. E.e.a. schijnt het 

gevolg te zijn van de 10 miljoen 
die de CV afgelopen zomer aan 
de gemeente moest betalen. 
Inmiddels is zelfs de verkoop van 
alle bouwkavels door de CV in 
onze wijk tot nader order ge-
stopt. 
Dit is natuurlijk waardeloos, 
want juist nu is er weer duidelijk 
belangstelling voor een aantal 
kavels, o.a. die aan de Aes-
terfaart. 
Gelukkig is er ook nog goed 
nieuws te melden. De eerste 
serie van 13 huizen van Kuin aan 
de Arumer Feart en het Berltsu-

Afgelopen jaar zijn wij in de Elfstedenwijk een buurt WhatsApp gestart i.v.m. de inbraken en diefstallen 
die vorig jaar in de wijk plaats hebben gevonden.  
Er zijn inmiddels rond de vijfendertig nummers uit de wijk die hier aan mee doen, wil je je ook aanmel-
den voor deze groep stuur even een e-mail met je 06-nr dan voegen we je toe aan de groep of je kan 
je aanmelden via de site van WhatsApp Buurtpreventie http://www.wabp.nl/ 
De borden zijn besteld en binnenkort worden deze geplaatst bij de toegang van de wijk 
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Misschien heeft u al gehoord dat er plannen zijn om een zogenaamde Idylle aan te leggen vlakbij 
uw wijk. Een idylle is een bloemenweide die aantrekkelijk is voor allerlei soorten vlinders en 
bijen, maar het moet ook een plek zijn waar mensen kunnen genieten van de natuur. De Vlinder-
stichting heeft verspreid over het hele land dit soort idylles aangelegd in samenwerking met 
buurtbewoners. Nu zoekt de vlinderstichting nog één geschikte locatie voor een nieuwe idylle. 
Vlinders en bijen hebben het moeilijk in ons land door het verdwijnen van bloemrijke plekken. 
Dit is een probleem, want deze dieren hebben een belangrijke rol in de natuur. Maar het is ook 
ontzettend jammer omdat de mensen op die manier minder in contact komen met de natuur. 
Daarom heeft de Vlinderstichting het plan opgevat om overal in Nederland idylles aan te leggen. 
Het doel van deze idylles is het helpen van de vlinders en bijen en om een plek te bieden waar 
mensen kunnen wandelen en genieten van de natuur. 
Als inwoner van Franeker zou ik graag zien 
dat de laatste idylle in Franeker aangelegd 
wordt, daarom ben ik naar de gemeente 
gegaan om dit idee te bespreken. Samen 
hebben we besloten dat een gebiedje van 
ongeveer 2 hectare ten zuiden van uw wijk 
de meest geschikte plaats is. Bijgevoegd 
vindt u de locatie waarvoor de gemeente 
toestemming heeft gegeven. De reden dat 
deze locatie geschikt is, is dat er in de om-
geving veel variatie is in landschap en dat het 
gebiedje goed te bereiken is voor inwoners 
van Franeker. 
Het gebied is dus geregeld, maar er is meer nodig om de Vlinderstichting ervan te overtuigen dat 
Franeker een idylle verdient. Het is de bedoeling dat het een initiatief is vanuit de burgers en dat 
er voldoende draagvlak is. Daarom wordt het plan nu verspreid onder Franekers door middel 
van sociale en lokale media. Op die manier proberen we zoveel mogelijk betrokkenheid te gene-
reren, zodat het een project wordt vóór en door Franekers. 
Als alles lukt en onze locatie wordt uitgekozen, dan wordt de idylle in 2017 gerealiseerd. Er zul-
len zowel bloemen worden gezaaid die alleen het eerste jaar bloeien, als bloemen die pas later 
tot bloei komen maar dan wel een paar jaar lang bloemen blijven geven. Het is dus de bedoeling 
dat de idylle voor langere tijd blijft bestaan. Er zijn zo’n twintig soorten dagvlinders en nog veel 
meer soorten nachtvlinders en andere bloembezoekende insecten die mogelijk kunnen profite-
ren van de idylle. Daarnaast is het de bedoeling dat er excursies en schoolessen worden gegeven 
in het gebied zodat kinderen en volwassenen iets kunnen leren over de natuur. 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd, en hopelijk geënthousiasmeerd te hebben. Als u nog 
vragen of leuke ideeën heeft of als u graag mee wilt helpen, mail dan gerust naar idyllefrane-
ker@gmail.com. U kunt ook terecht op de facebookpagina ‘Vlinders en bijen in idylle Franeker’. 
Voor meer inhoudelijke informatie over het concept van idylles kunt u de volgende website be-
zoeken: http://www.vlinderstichting.nl/idylle/   
 

Een idyllisch plekje in de Alvestedewyk  
”het helpen 

van de 
vlinders en 

bijen ” 


