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Nummer 3 / januari 2015

Nieuwsbrief

Tussenstand fietspad Leechlân 
Eind 2013 ondertekenden provincie 

Fryslân, gemeente Boarnsterhim en 

gemeente Leeuwarden de overeenkomst 

voor de aanleg van het fietspad langs het 

Leechlân (gedeelte Hôflânswei – Greate  

Kritewei). Deze nieuwsbrief geeft u 

inzicht in wat er tot dusver gedaan is, wat 

er moet gebeuren en wanneer we met de 

uitvoering beginnen.

Voorbereiding

In april 2014 is het Definitief Ontwerp 

(DO) tijdens een inloopbijeenkomst aan de 

omwonenden en belangstellenden gepre-

senteerd. 

Er is een aanlegvergunning, kapvergunning 

en watervergunning aangevraagd. Om tot 

een optimale fundering te komen voor het 

fietspad zijn aanvullende grondboringen, 

sonderingen (het meten van het draag-

vermogen van de grond) en bijbehorende 

berekeningen uitgevoerd. 

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met 

Wetterskip Fryslân over de nieuwe water-

huishouding in het gebied. Het rapport over 

de aanwezige flora en fauna is vertaald in 

maatregelen, waar we tijdens de uitvoering 

rekening mee moeten houden. 

Het DO is vertaald in concept besteksteke-

ningen, zodat vaststaat welke werkzaam-

heden de aannemer waar moet uitvoeren. 

De werkzaamheden zijn nader beschreven 

in een bestek, oftewel contract. Parallel aan 

het maken van de bestekstekeningen is de 

grondaankoop gestart.

Planning

De planning voor de komende werkzaam-

heden ziet er als volgt uit:

In februari 2015 worden bomen gekapt 

langs de noordwestelijke en de noordooste-

lijke toerit van de Tútsebrêge. Ook verwij-

deren we enkele bosjes langs het tracé 

van het fietspad. Na deze werkzaamheden 

starten we in maart met het verleggen van 

kabels en leidingen. De uitvoering van deze 

werkzaamheden is uiteraard afhankelijk van 

de weersomstandigheden. De aanbeste-

ding voor de aanleg van het fietspad staat 

gepland in maart. In april kan de aannemer 

dan starten met de aanleg van het fietspad.

Meer informatie?

Gemeente Leeuwarden houdt u graag 

op de hoogte van de voortgang van het 

project Leechlân. Wilt u de nieuwsbrief 

per e-mail ontvangen? Stuur dan een 

e-mail naar gemeente@leeuwarden.nl 

o.v.v. nieuwsbrief project Leechlân. Kijk 

op www.leeuwarden.nl/leechlan en volg 

ons via facebook.com/gemeenteleeu-

warden en Twitter @Gemeente_Lwd.

Voor vragen over het fietspad Leechlân 

is Dennis Luinstra contactpersoon.  

Aarzel niet om contact op te nemen. 

U kunt hem telefonisch bereiken via 

14058 (ma. t/m vr. 08:00 – 17:00 uur). 

Mailen kan ook:  

gemeente@leeuwarden.nl o.v.v. fietspad 

Leechlân.


