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Stand van zaken
Het is weer tijd om u te voorzien van een 

korte update. Zoals u heeft gemerkt is aan-

nemer Oosterhuis B.V. behoorlijk gevorderd 

met de werkzaamheden. De aannemer is 

begonnen met de werkzaamheden vanaf de 

Hôflânswei. Er zijn opruimingswerkzaamhe-

den verricht, er is grondwerk uitgevoerd en 

zand en puin zijn aangebracht als fundering 

voor het fietspad. Vooral bij de Tútsebrêge 

heeft enkele maanden veel zand gelegen 

om de onderliggende veenlagen stevig in 

enkele maanden elkaar te drukken. In de 

toeritten van de brug is stevig piepschuim 

aangebracht, zodat het fietspad daar in 

de toekomst niet verzakt. De aannemer is 

inmiddels bezig met asfalt aanbrengen en 

verwacht vrijdag 4 december hiermee klaar 

te zijn. Verder brengen we op het fietspad 

een belijning aan. Als laatste wordt de tech-

nische installatie van de Tútsebrêge aange-

past met extra seinen en slagbomen. Ook 

vervangen we de lampen in de seinen door 

ledverlichting. Deze verlichting  is zuiniger 

en brengt minder onderhoudskosten met 

zich mee door een langere levensduur.

Opening fietspad

Zoals het nu lijkt is het fietspad vanaf 

zaterdag 19 december 2015 toegankelijk 

voor fietsverkeer. Na de feestdagen werkt 

de aannemer nog aan enkele restpunten. 

Als deze laatste werkzaamheden gereed zijn 

wordt het fietspad eind januari 2016 feeste-

lijk geopend. Over de mogelijke aanleg van 

de 2e fase van het fietspad, het deel tussen 

de Greate Kritewei en Warten informeren 

wij u later. 

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


