
Beste wijkbewoners namens de BWV allereerst de beste wensen voor 2018, dat het maar een mooi en 
vooral ook gezond jaar voor iedereen mag worden. 

Daarnaast hopen we dat de bouw van nieuwe woningen ook in 2018 onverminderd doorgaat en de eerste 
delen van de wijk woonrijp gemaakt zullen worden. 

Als eerste zijn de bomen langs de Stempelpost geplant. Een gaaf gezicht! 

 

In deze Stempelpost aandacht voor de inloopavond op maandag 29 
januari aanstaande, de laatste stand van zaken m.b.t. de vlinderidylle 
en het nieuwe ophaalschema voor oud papier.  

Begin december is er huis aan huis een brief verspreid door de projectontwikkelaar, de Franeker Zuid CV. 
Hierin werd u uitgenodigd voor een informatie inloopavond op 29 januari 2018, van 19.00 tot 21.00 uur in 
de foyer van theater “De Koornbeurs”, Noord 2.  

Op deze avond zijn de plannen te zien voor de verdere ontwikkeling en woonrijp maken van de Lanen-
buurt en de Rietbuurt. Zowel van de projectontwikkelaar als de gemeente zullen er medewerkers aanwe-
zig zijn om uw vragen te beantwoorden. 

Bent u in de gelegenheid dan moet u zeker even gaan. Eindelijk is er meer zicht op hoe beide buurten hun 
uiteindelijke vorm zullen krijgen en in welk tempo. Ook verwachten we meer duidelijkheid over de ont-
wikkeling van de nu nog braakliggende stukken.  

Meer informatie is te vinden op de site van de projectontwikkelaar/Franeker Zuid CV: 

www.nieuwbouw-elfstedenwijk.nl 

Eventuele vragen of opmerkingen die u nu al heeft kunt u ook al naar hen mailen via 

 info.elfstedenwijk@bpd.nl 
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”inwoners van 

Waadhoeke 

kunnen genieten 

van kleur en 

natuur” 

Idylle Waadhoeke gaat van start 
Dit voorjaar wordt er door de Vlinderstichting en de gemeente Waadhoeke een bloemrijke idylle voor 
vlinders, bijen én mensen aangelegd vlak bij de Âlvestedewyk. 

In maart 2018 gaat het weiland tussen het Hitzummer Binnenpad en het Vermilion gasstation op de 
schop, de grasmat wordt verwijderd en de bodem ingezaaid met zaden van wilde bloemen en kruiden 
en worden bomen en struiken aangeplant die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. 

Het Omgevingsfonds van Vermilion heeft een schenking van 1000 euro gedaan voor de totstandkoming 
van de Idylle, "om bij te dragen aan de realisatie van een bloemrijk grasland waar de bedreigde vlinders 
en bijen volop voedsel en beschutting vinden en waar de inwoners van Waadhoeke kunnen genieten 
van kleur en natuur". 

Ook met projectontwikkelaar BPD/Franeker Zuid BV te Zwolle zijn er gesprekken gaande over een 
bijdrage. Het is ook een positief begin dat er inmiddels langs de toegangsweg naar de Âlvestedewyk 
door loonbedrijf Westra 89 stuks koningslinde bomen (Tilia x europaea pallida) zijn aangeplant, want 
dat is ook een aantrekkelijke boom voor vlinders en bijen. 

Op de druk bezochte informatieavond op 7 november jongstleden in de Poort van Franeker is een 
oproep gedaan voor vrijwilligers, die mee willen denken over het ontwerp en de inrichting van het ter-
rein en mee willen doen aan de realisatie en het beheer van idylle. Misschien ook iets voor u als bewo-
ner van de Âlvestedewyk? Aanmelden kan via een e-mail naar idyllefraneker@gmail.com. 

Laten we er met zijn allen een heel mooi kleurrijk vlinderjaar van maken, waarbij we ook de zeldzamere 
soorten - zoals de argusvlinder (zie foto) - in grote getale in de wijk en eigen tuinen mogen begroe-
ten. De vlinderidylle is ook te volgen op www.facebook.com/IdylleFraneker/ 

(Tekst en foto’s Mark de Jager.).  

Zoals we in de laatste Stempelpost al hebben aangekondigd gaan we in 2018 het oud papier om de 6 we-
ken ophalen. Hieronder staan de data voor 2018.  

Ideeën voor een goede besteding van de opbrengst van het oud papier zijn nog steeds welkom op; 

alvestedewyk@gmail.com 

Tevens zijn wij weer opzoek naar vrijwilligers voor komend jaar om te helpen met de inzameling, als u 
wilt helpen kunt u een mail met de gewenste datum sturen naar bovenstaand mailadres.  

Wijziging schema ophalen oud papier 

Bron: Afvalkalender Omrin welke ook huis aan huis is verspreidt. 


