
Beste lezer,

In september openen we officieel de deuren van Campus Damwâld. De bouw van de school en de sporthal 
is bijna klaar.  Vanwege de coronamaatregelen kunnen we op dit moment geen informatieavond organiseren. 
Daarom informeren we u graag via deze weg over de ontwikkelingen van het campusterrein en de directe 
omgeving. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het projectteam via de algemene 
contactgegevens van de gemeente.

Hartelijke groet,
Het bestuur van Stichting Campus Damwâld 
Gemeente Dantumadiel

 
UITBREIDING BUITENSPEELRUIMTE BLOKKEDOAZE

De buitenspeelruimte van Kidsfirst (huurder van De Blokkedoaze) 
wordt groter gemaakt. 

Het gemeentelijke speelpleintje met 3 speeltoestellen moest 
worden verwijderd. In ruil hiervoor laten we de buitenspeelruimte 
van de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang vergroten. 
Hiermee realiseren we de wens voor meer groene buitenruimte 
voor de kinderen. 

Het huidige hekwerk om het speelplein zal worden verplaatst en 
uitgebreid worden richting het plein voor de ‘tút en der út’.
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Een buurtbewoner vroeg waarom er op de tekeningen twee afwateringsslootjes zijn opgenomen, in plaats van één 
volwaardige sloot. De gemeente heeft zijn voorstel onderzocht en contact gezocht met het Wetterskip. Dit leidde 
tot nieuwe inzichten. De sloot aan de kant van het parkje wordt verbreedt voor meer waterberging. 
Het voordeel van dit alternatief is dat er ook meer verbinding ontstaat tussen het park en het campusterrein.
We willen de betreffende buurtbewoner hartelijk danken voor het meedenken!

Langs deze zelfde weg worden in het najaar een aantal bomen gekapt. Er komen nieuwe bomen voor terug, in de 
Beleeftuin. Meer hierover leest u op de volgende pagina.

 
DEMPEN STUKJE SLOOT EN BOMENKAP LANGS DE HALEWEI
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DE BELEEFTUIN

Een belangrijk onderdeel van Campus Damwâld is de 
Beleeftuin. De (ecologische) tuin wordt een nieuwe 
veelzijdige ontmoetingsplaats, waar plaats is voor 
recreatie, sportieve beleving en natuureducatie. 

Hiernaast een voorbeeld van de bloemen die je straks 
in de tuin terug gaat zien. Benieuwd naar het ontwerp 
van de Beleeftuin en het projectplan?  
 
Ga naar: www.campusdamwald.frl/beleeftuin

Het college van de gemeente Dantumadiel wil 
na de zomer starten met een verbetering van de 
verkeersveiligheid op en rond de Haadwei in Damwâld. 
Het college heeft een pakket aan maatregelen 
voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is 
dat de raad hierover op 30 juni een besluit neemt. De 
maatregelen worden in drie fasen uitgevoerd, omdat op 
dit moment nog niet voor alle maatregelen financiële 
dekking is. 
• In de eerste fase wil het college zoveel mogelijk 

tegemoet komen aan wensen en zorgen van 
omwonenden. Zo wil het college een 30 km/u zone 
instellen op de Haadwei t/m de Badhúswei en 
snelheidremmende maatregelen nemen. Ook komt 
het college tegemoet aan de zorgen van personeel, 

ouders en kinderen van de nieuwe Campus door 
het kruispunt Haadwei – Badhúswei onder handen 
te nemen: dit wordt verhoogd en verkleind. Op het 
zuidelijke deel van de Haadwei wordt een ‘smiley’ 
ingezet zolang hier geen maatregelen zijn getroffen. 
Snelle fietsers en bromfietsen worden bovendien 
naar de rijbaan verwezen. 

• De tweede fase voorziet in een aantal maatregelen 
ter verdere ondersteuning van de 30 km/u zone. 

• De derde fase bevat maatregelen voor de 30 km 
zone op de Conradi Veenlandstrjitte, onderzoek 
naar het doorgaand verkeer op de Haadwei en de 
reconstructie van de Haadwei buiten de bebouwde 
kom. Ga voor de agenda en stukken van de raad 
naar: https://ris2.ibabs.eu/dantumadiel

 
VERKEERSVEILIGHEID HAADWEI

Vanuit Doarpsbelang Damwâld is het idee ontstaan om 
ook het Dokter Jacob Botkepark een kwaliteitsimpuls 
te geven. In overleg met de gemeente is besloten om 
een projectgroep op te richten vanuit dorpsbelang. De 
projectgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van 
dorpsbelang, diverse aanwonenden en enkele andere 
dorpsbewoners. De plannen houden op hoofdlijnen het 
volgende in:
• Sterkere verbinding met seniorencentrum Nij 

Tjaerda en Campus
• Opwaarderen ecologische waarden vijver en 

klimaatbestendigheid
• Vijver vergroten en inrichten als VISparel voor (sport)

vissers
• Verkleinen hertenkamp en aanleg schelpenpad langs 

oostzijde vijver
• Verhogen van de biodiversiteit
• Padenstructuur van het park opwaarderen
• Veiligheid in én rondom het park
• Realisatie van een fruitgaard die gebruikt kan 

worden als pluktuin
• Inrichten losloopgebied voor honden
• Aanbrengen speeltoestel voor jeugd
• Ontwikkelen beweegprogramma’s in het park

Voordat zij samen met de gemeente kunnen overgaan 
tot uitvoering van deze wensen, zal eerst de externe 
financiering rond moeten komen. De projectgroep is 
diverse fondsen en stichtingen aan het aanschrijven 
voor subsidieaanvragen. Verder richten zij een 
vrijwilligersgroep op, die kan ondersteunen met de 
praktische uitvoering van de werkzaamheden. Mochten 
lezers nog tips hebben voor fondsverwerving en/
of zich willen aanmelden als vrijwilliger, dan graag 
contact opnemen met Feije Feenstra van Doarpsbelang 
Damwâld via emailadres: 
doarpsbelangendamwald@outlook.com. 

 
FERRIKING DOKTER JACOB BOTKEPARK DAMWÂLD


