
Twirre 11, 2000, 1 26

Nieuws Wielenwerkgroep

Restaurant Grote Wielen

Tegeltjesbrug
Zoals bekend willen de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel de brug van de Canterlandseweg over de Murk vernieuwen

en met tegels bekleden, met als onderwerp de Elfstedentocht. De Wielenwerkgroep heeft zijn bezorgdheid aan beide

gemeenten kenbaar gemaakt in verband met de aanwezigheid van de Vlinderberm. Er zal gezorgd moeten worden voor

parkeergelegenheid en het voorkomen van het inrijden door auto's van de Vlinderberm.

Samen met de FFF heeft de Wielenwerkgroep een verzoek gericht aan de betrokken gemeenten om een passage voor

zoogdieren onder de brug langs het water aan te leggen, zodat zoogdieren daar niet meer de weg hoeven over te steken.

Riet- en moerasvogelinventarisaties
De Wielenwerkgroep is van plan om samen met leden van enkele vogelwachten dit jaar de gehele 'Ecologische Hoofdstructuur’

vanaf de Murk tot en met het Houtwiel op water- en moerasvogels te inventariseren. Hierin liggen reservaten van It Fryske Gea

en Staatsbosbeheer, zoals de Grutte Wielen, Bouwepet, Ottema-Wiersma reservaat, Sippenfmnen, d'Amelannen en het

Houtwiel. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer verlenen medewerking en zien de resultaten met enige verwachting tegemoet.

Freek Nijland

Het restaurant Grote Wielen, langs de Wielhals, ten noorden van de rijksweg E-10 en ten zuiden van het natuurgebied de

Binnemiede, wil uitbreiden. De bedoeling is dat er een rond gebouw bijkomt, verbonden met het restaurant, dat als

zalencentrum dienst zal gaan doen. De uitbreiding is in stijl met het restaurant en wordt ongeveer even hoog. Tussen de

eigenaar Jansma van het restaurant, de gemeente Leeuwarden en de Wielenwerkgroep is contact hierover geweest. De

Wielenwerkgroep overweegt geen bezwaar aan te tekenen, mits het hierbij blijft. Geen extra botenverhuur, en vermijden van

lichtverstrooiing ‘s nachts de Binnemiedein. Dit laatste in verband met aanwezige nachtdieren. De Wielenwerkgroep acht het

belangrijk dat het voornemen om de koepel (eerste verdieping) te bestemmen voor natuurvoorlichting inderdaad wordt

uitgevoerd. Dit kan in samenwerking met It Fryske Gea en de Wielenwerkgroep. Verdere informatie volgt.


