Fietspad Leechlân 2e fase
Greate Kritewei – Warten

Fietspad Leechlân volop in gebruik
In september 2020 konden de eerste

aanzienlijk beter is geworden. De periode

fietspad feestelijk wordt geopend. Gezien

fietsers gebruik maken van het vrijliggende

tussen het initiatief en de uitvoering heeft

de huidige covid-19 situatie met daarbij

fietspad Leechlân. Een wens van velen ging

best lang geduurd. Maar het resultaat mag

horende maatregelen kan een opening

eindelijk in vervulling. Met de realisatie

er zijn!

pas op zijn vroegst volgend voorjaar

van het fietspad hoeven fietsers niet meer
over de rijbaan waardoor de veiligheid

1

plaatsvinden. Tegen die tijd ontvangt u
Uiteraard is het de bedoeling dat het

informatie.
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Het ‘Pyramide-lint’
Warten-Grou
Ondertussen gaan wij met de aankleding van het fietspad bezig. De eerder gekapte bomen
worden gecompenseerd door nieuw te planten bomen langs het fietspad. Al eerder las u
in een nieuwsbrief over de Groene Glazenmaker. Een libellensoort dat leeft in een deel
van een sloot langs het Leechlân. Ter bescherming van deze libelle brengen we beplanting
aan. In het algemeen willen we biodiversiteit toevoegen aan het fietspad. Hierdoor kan
Nectar voor insecten

men straks door een mooi kleurrijk Fries landschap fietsen met als voordeel dat het aantal
insecten en andere diersoorten kan toenemen. Dit gaan we realiseren door het aanleggen
van een Pyramide lint in de middenberm.

Waarom een ‘Pyramide-Lint’?
“Een Pyramide is een stabiel bouwwerk, vernuftig en vaak onbekend hoe het technisch
gebouwd is. Ook laat onderzoek zien dan er bekende maar ook vaak verborgen ruimtes in
de Pyramide aanwezig zijn”.
“De voedselpiramide of te wel ‘eten en gegeten worden’. Organische stoffen en
Natuurlijke materialen
t.b.v. dichte sloot

organismen leven met elkaar maar zijn tegelijkertijd ook afhankelijk van elkaar”.
Het “Pyramide-Lint” heeft beiden in zich en biedt volop mogelijkheden om een gevarieerd
en aantrekkelijk woon- en leefgebied te creëren voor verschillende planten en dieren.
Het aanleggen begint met variatie in het gebied. Zo komen er verlaagde profielen met
staand hout, worden ruigtekruiden en netheidstroken met nectarkruiden ingezaaid.
Omgekeerde “Eco-hopen” liggen verdiept in het landschap , “dichte” sloten bufferen het
water en wadi’s functioneren als natte zones.
De natuurlijke vormen, de gebruikte materialen en plantengroei versterken de samenhang
van het gehele traject en het lint kan per jaar in uiterlijk net even anders zijn dan het jaar
ervoor. Geen statisch lint maar een dynamisch lint.

Bloemrijke berm

De natuur krijgt een groot aanbod aan Ingrediënten (stammen, takken, bladeren), niveau
verschillen worden gecreëerd en gebiedseigen planten worden gezaaid.
De planten en dieren maken vervolgens zelf het bouwwerk en het voedselnetwerk af.
De verwachting is zeer hoopvol. Een bio-diverse leefomgeving die het hele jaar waardevol
voor planten en dieren kan zijn.
Het beheer van het lint zal voornamelijk bestaan uit het in standhouden van de
verschillende biotopen. Ruigtekruiden blijven ruigtekruiden, een netheidsstrook blijft een
netheidsstrook etcetera. De materialen die uit het groenbeheer vrijkomen worden waar
mogelijk weer verwerkt in het lint. Oftewel een gesloten kringloop, wat aansluit bij de

Ruigtekruiden

Vragen
Als u naar aanleiding van deze
nieuwsbrief vragen heeft kunt u bellen

doelstellingen die de Gemeente Leeuwarden en de Provinsje Fryslân hebben op het gebied
van circulariteit.

Het pyramide-lint Warten-Grou:
Een uniek project dat Warten-Grou op de kaart gaat
zetten met de eerste ‘Dichte Sloot’

met telefoonnummer14 058.
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