


Baggeren Skoatterlânske Kompanjonsfeart 
 

Wat houden de werkzaamheden in? 
● Wetterskip Fryslân gaat vanaf oktober 2022 de Skoatterlânske Kompanjonsfeart bij Jubbega over een 

totale lengte van 7,5 kilometer baggeren voor een betere wateraan- en -afvoer. Het gaat om het  
gedeelte van de vaart vanaf de Hendrik de Vosweg 74 tot de driesprong Bij de Leijwei/Kapellewei. 

● Het waterschap verwijdert in totaal ongeveer 20.000 kubieke meter bagger uit de vaart. Van deze 
bagger wordt het deel (3500 m3) dat niet over het land kan worden verspreid afgevoerd naar een 
erkend stort. Deze niet-verspreidbare bagger haalt het waterschap uit het gedeelte van de vaart in de 
bebouwde kom van Jubbega met een lengte van ongeveer 1500 meter. De resterende 16.500 m3 van 
de bagger wordt tijdelijk (twee jaar) opgeslagen in een speciaal ingericht weilanddepot.  

● Het waterschap richt in Jubbega langs de vaart acht overslaglocaties in. Een boot met schuifbord 
schuift de niet-verspreidbare bagger naar de overslagplaatsen. Daar laadt een kraan vanaf de kant de 
bagger in vloeistofdichte vrachtwagens. Die voeren de baggerspecie af naar een erkend stort. 

● Voor de tijdelijke opslag van de bagger legt het waterschap al eerder, in de loop van oktober 2022, aan 
de westkant van de Kapellewei op een perceel in Hoornsterzwaag een weilanddepot  aan.  

● De baggerwerkzaamheden en het afvoeren van de bagger vinden plaats in de maanden oktober 2022 
tot en met januari/februari 2023. 

● Wetterskip Fryslân voert tegelijk met het baggerproject in oktober/november 2022 ook 
werkzaamheden voor de gemeente Heerenveen uit. Het gaat om het kappen van een aantal bomen 
voor de in 2023 geplande herinrichting van het centrum in Jubbega. De stammen zullen op de, door 
Pleatslik Belang aangewezen plek in het dorp worden opgeslagen. Pleatslik Belang gaat de 
boomstammen van daaruit aan de dorpsbewoners  aanbieden. 

 
Waarom baggert Wetterskip Fryslân de Skoatterlânske Kompanjonsfeart? 
Wetterkip Fryslân beheert de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de Skoatterlânske Kompanjonsfeart. De 
water aan- en -afvoer van de vaart moet worden verbeterd om de inwoners in de toekomst te beschermen 
tegen wateroverlast. Door het dieper maken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de 
waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna. Ook is de Skoatterlânske 
Kompanjonsfeart na het baggeren weer diep genoeg voor de maaiboot. Deze kleine boot verwijdert bij het 
jaarlijkse onderhoud riet en waterplanten uit de vaart voor een goede doorstroming.   

 
Hoe gaan het waterschap baggeren? 
Het baggeren gebeurt met een baggerzuiger. De baggerzuiger pompt de baggerspecie vanaf het water door 
een kilometerslange drijvende leiding naar het tijdelijke weilanddepot aan de westkant van de Kapellewei bij 
Hoornsterzwaag.   
 

Waar gaat het waterschap baggeren?  
Op de onderstaande luchtfoto zijn het te baggeren traject, de locaties van het weilanddepot en de acht 
overslagplaatsen ingetekend: 

 
Stel gerust uw 
vragen 
Heeft u vragen over 
het project 
baggeren 
Skoatterlânske 
Kompanjonsfeart? 
Neem dan contact 
met projectleider 
Rudy Damstra via 
telefoon 058-292 
2222 of e-mail: 

info@wetterskipfryslan.nl. 
 
Heeft u vragen over het kappen van de bomen voor de herinrichting van het centrum Jubbega? Neem dan 
contact op met projectleider Joan van der Weg van gemeente Heerenveen via telefoon 140513 of e-mail: 
j.vanderweg@heerenveen.nl 

 
Actuele informatie over dit project vindt u ook op: www.wetterskipfryslan.nl/jubbega 






