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Nieuws Wielenwerkgroep

VIER JAARGETIJDEN-WANDELINGEN in de RYPTSJERKSTERPOLDER

WIELENWERKGROEPIN AKTIE TEGEN “REGIOWONEN” TEN ZUIDEN VAN GYTSJERK.

Binnen het stadsgewest Leeuwarden zijn een aantal woonlocaties in de deelnemende gemeenten gepland, die bestemd zijn om

kapitaalkrachtige woningzoekers een aantrekkelijke woonplek te bieden. Een van die locaties is ten zuiden van Gytsjerk

gepland, tegen het Groote Wielengebied. Tussen de Singel en de Ried zouden 20 tot 25 woningen komen, die een eigen

verbinding met de Ried krijgen, voor de boten van de bewoners.

De woonlocatie ligt op een erg kwetsbaar punt in de overgangszone tussen het dorp Gytsjerk en het natuurgebied de Groote

Wielen. Het natuurgebied vormt een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS) die de Oude Venen aansluiting geeft

naar het Lauwersmeer gebied en is ook opgenomen in de Blauwe Zone. 's Winters fourageren duizenden ganzen in het gebied.

Woningen op de geplande plaats zouden een ernstige verstoring veroorzaken. Zowel door de beïnvloeding van bodemwater-

kwel en plantengroei als door de invloed op het dierenleven in de nabijheid ervan. Bovendien zou het het karakter van het

gebied aangetast worden: de Singel van Gytsjerk vormt een natuurlijke scheiding tussen het dorp (dat vanuit het Wielengebied
vrijwel niet zichtbaar is ) en het open landschap van het natuurgebied.

De Wielenwerkgroep is tegen de woonlocatie en heeft vanaf het eerste begin alle mogelijkheden benut om bezwaar te maken

tegen de plannen.Dit voorjaar is bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het structuurplan “It doarp de klme foarby",
waarin de locatie was opgenomen. Dankzij gezamenlijke activiteiten van de Wielenwerkgroep en de Stichting tot Behoud van

de Friese Wouden zal Tytsjerksteradiel de woonlocatie naar verwachting niet opnemen in het bestemmingsplan buitengebied.

Wat dat voor de procedure bij de Raad van State betekent is nog niet helemaal duidelijk. Wij houden u van de verdere

voortgang op de hoogte.

Ed Bosloper

Vijf wandelingen in de Ryptsjerksterpolder met Freek Nijland en Piet Visser doorde seizoenen: voorjaar, zomer,

herfst, winter en voorjaar. De eerste twee wandelingen zijn al geweest. De komende wandelingen vinden plaats

op 25 oktober, 24 januari en 23 mei. Vertrek 9.30 vanaf cafe de Viersprong, Canterlandseweg 1, Gytsjerk.

Inschrijving 058-2562171, kosten f2,50 per wandeling.


