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4.   4. De kwelderwal van de Juckemaleane 

De kwelderwal van de Juckemaleane is gelegen ten zuiden van het be-
staande glastuinbouwgebied. In het schetsontwerp wordt deze kwelderwal 
behouden door een strook vrij te houden van kassen.  
Hiermee wordt tevens en bufferzone gecreëerd tussen het bestaande en 
het nieuwe glastuinbouwgebied.  
 
De invulling van deze strook moet passen bij het kleinschalige en met be-
planting te verdichten karakter van de wal. In deze strook worden mogelijk-
heden geboden voor: 
• (aan glastuinbouw gelieerde) kleinschalige bedrijvigheid; 
• bedrijfswoningen ten behoeve van deze bedrijvigheid; 
• bedrijfswoningen ten behoeve van de glastuinbouw; 
• opvang van seizoensarbeiders. 
 
Agrarische bedrijven en glastuinbouw zijn in deze zone uitgesloten. De zo-
ne dient een ‘buffer’ te blijven tussen het bestaande het nieuwe glastuin-
bouwgebied.  

4.   5. Het zoekgebied landschappelijke inpassing en waterberging 

Aansluitend aan de laagte aan de noordkant van de Sexbierumervaart, die 
wordt ingericht als toegankelijke natuurzone, wordt ook het gebied tussen 
de Sexbierumervaart en de Getswerdersyl bedoeld voor waterberging. Het 
gebied is aangegeven als zijnde een zoekgebied voor landschappelijke in-
passing en waterberging.  
 
In het Inrichtingsplan Harlingen - Franekeradeel wordt vermeld dat water-
bergingsgebieden worden ingezet in extreem natte perioden om tijdelijk 
een grote hoeveelheid water op te slaan. Het gaat om noodberging die, 
naar verwachting, één keer in de 20 à 25 jaar gebruikt zal worden. Het ge-
bied kan heringericht worden met als doel een menging van functies te ver-
krijgen (landschappelijke inpassing, recreatie, waterberging, landbouw). De 
maatregelen zijn hierop gericht. 
 
In dit zoekgebied zal aan de zuidzijde van de Sexbierumervaart een fiets-
route worden aangelegd vanaf de Slachtedyk. Deze sluit aan op de Fis-
kersbuorren. Via dit pad, dat verhard zal worden, kan men richting Wijnal-
dum fietsen of richting Franeker, waar op andere routes kan worden aan-
gesloten. 

4.   6. De infrastructuur 

Wegprofiel gebiedsontsluitingswegen 
Het extra verkeer als gevolg van het nieuwe glastuinbouwgebied moet zo 
veel mogelijk afgewikkeld worden via de Slachtedyk en de Getswerdersyl 
naar de A31. De wegen zullen daartoe beter geschikt worden gemaakt voor 
deze toename van verkeer.  
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Daarbij is rekening gehouden met het provinciaal beleid voor de inrichting 
van gebiedsontsluitingswegen. De route van en naar de A31, de bestaande 
Getswerdersyl, en deels de Frjentsjerterdyk, (vanaf de nieuwe aansluiting 
op de A31) worden verbreed tot het minimumprofiel voor gebiedsontslui-
tingswegen (breedte van 6,80 m door middel van een redresseerstrook van 
grasbetonstenen). 

De Slachtedyk zal, vanwege de cultuurhistorische waarde, volgens het mi-
nimale profiel voor gebiedsontsluitingswegen worden verbreed tot 6 meter 
asfalt met aan weerszijden redresseerstroken. 
 
Fietspaden en fietsroutes 
Binnen het plangebied is een vrijliggend fietspad voorzien langs de hoofd-
ontsluitingsweg. De verkeersveiligheid neemt daardoor toe. Deze zal via 
een nader uit te werken aansluiting, aansluiten op het reeds bestaande vrij-
liggende fietspad langs de Slachtedyk en de Frjentsjerterdyk. De verkeers-
veiligheid van de fietsoversteekplaats bij de fietstunnel onder de A31 zal 
worden verbeterd. 
 
Maatregelen 
In het deelgebied ‘infrastructuur’ worden de volgende maatregelen geno-
men:  
• Slachtedyk, Getswerdersyl, Foarryp en Frjentsjerterdyk verbeteren door 

middel van verbreding met graskeien; 
• binnen het plangebied is een vrijliggend fietspad voorzien langs de 

hoofdontsluitingsweg. De verkeersveiligheid neemt daardoor toe. Deze 
zal via een nader uit te werken aansluiting, aansluiten op het reeds be-
staande vrijliggende fietspad langs de Slachtedyk en de Frjentsjerter-
dyk; 

• verbeteren van de verkeersveiligheid van de fietsoversteekplaats bij de 
fietstunnel onder de A31. 

 
  




