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Stand van zaken
Sinds de laatste nieuwsbrief is er weer 

het een en ander gebeurd, hoog tijd om 

u weer te voorzien van een korte update. 

De bomen langs de noordwestelijke en de 

noordoostelijke toerit van de Tútsebrêge 

zijn in februari van dit jaar gekapt. Ook zijn 

enkele bosjes langs het traject van het fiets-

pad verwijderd en zijn de gasleidingen er 

verlegd. We zijn nog in gesprek met enkele 

grondeigenaren. We hebben met alle grond-

eigenaren afspraken gemaakt. Dat is goed 

nieuws! We zetten de komende tijd nog de 

laatste puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’. 

We starten in mei

De laatste details worden op dit moment 

uitgewerkt. Het werk is al aanbesteed, maar 

nog niet gegund aan de aannemer. Naar 

verwachting start de aannemer in mei. Dit is 

iets later dan verwacht, maar hoeft niet voor 

vertraging te zorgen. Volgens de huidige 

planning is het fietspad in december klaar 

en kunnen de weggebruikers met plezier 

gebruik maken van het fietspad. 

Resultaat fietspad 

Naast de weg  en het nieuwe fietspad ligt 

een lange sloot.  Waar nodig is deze opge-

schoond. De berm tussen het fietspad en 

de hoofdrijbaan wordt ingezaaid met een 

bloemrijk grasmengsel. Dit zorgt voor een 

kleurrijk uiterlijk van de berm en trekt nut-

tige insecten en vlinders aan. In de overige 

bermen komt gewoon gras. Daarnaast komt 

in de buitenbocht bij de Tútsebrêge een wit 

kunststof  hekje, zodat fietsers ook in het 

donker het fietspad beter kunnen onder-

scheiden van de berm. 

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.

Vragen?

Toezichthouder Harold Rakers is 

contactpersoon voor uw vragen over 

het fietspad Leechlân. Aarzel niet om 

contact op te nemen. U kunt hem 

telefonisch bereiken op 058 233 86 56 

of 14058 (ma. t/m vr. 08:00 – 17:00 

uur). Mailen kan natuurlijk ook via 

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

Leechlân.

Fietspad Leechlân
Hôflânswei – Greate Kritewei


