Aan
-

Gemeenteraad Súdwest Fryslân
Gemeenteraad Leeuwarden
Provinciale Staten Provincie Fryslân

Aan de griffier het verzoek om deze brief te verspreiden onder fracties.

Van:

Nij Baarderadiel

Betreft: nieuwe stroomweg Sneek-Leeuwarden

Geachte leden van de Gemeenteraad/Provinciale Staten,
Wij zijn tegen het plan van een mogelijke aanleg van een nieuwe stroomweg langs de spoorlijn Sneek
- Leeuwarden. Uit recent overleg van de dorpsbelangen van Nij Baarderadiel blijkt dat er onder de
4.000 inwoners van dit gebied veel onrust is ontstaan over deze weg.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u net als de gemeente Littenseradiel een motie indient om
geen nader onderzoek te verrichten naar een stroomweg langs het spoor.
Aanleiding
Voor u lijkt onze bezorgdheid wellicht prematuur, maar wij hebben de indruk dat de plannen
concreter zijn dan uit officiële bronnen en de media blijkt. Dat baseren wij op o.a. de gedetailleerde
plannen, de structurele aandacht die wordt geschonken aan ongelukken op de Snitserdyk en het feit
dat de burgemeesters de plannen niet ontkennen.
Wie is Nij Baarderadiel
Nij Baarderadiel is een samenwerkingsverband van de dorpsbelangen van de 10 dorpen die op
1 januari 2018 overgaan van de gemeente Littenseradiel naar de gemeente Leeuwarden. Het betreft
de dorpen Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Húns, Jellum, Jorwert, Leons, Mantgum en Weidum.
Deze 10 dorpen hebben zich verenigd om de belangen van de inwoners te behartigen bij de overgang
naar de nieuwe gemeente en in de verdere toekomst. Daartoe brengen we knelpunten en
oplossingen in beeld, waarbij ons uitgangspunt is dat stad en platteland elkaar versterken.
Onaangename verrassing
Voor de dorpen die in 2018 overgaan naar de gemeente Leeuwarden komen de plannen voor de
stroomweg als een onaangename verrassing op een ongelukkig moment. Wij krijgen de indruk dat de
“grote steden” ons plattelandsgebied al ingenomen hebben nog voordat we goed en wel bij deze
gemeenten zijn gevoegd.
Bezwaren tegen de nieuwe stroomweg
Leefbaarheid dorpen
De nieuwe weg doorsnijdt op een aantal plaatsen de bebouwde kom van onze dorpen of loopt er
dicht bij langs. Dat heeft grote impact op de leefbaarheid in deze dorpen. Maar ook voor de inwoners
die iets verder weg wonen zal de negatieve invloed op de landelijke omgeving en het woongenot
groot zijn.

Aantasting landschap, recreatiemogelijkheden en bedrijvigheid in en om onze dorpen
Het geplande tracé komt dwars door een open en landschappelijk waardevol gebied, dat zowel voor
de inwoners van onze dorpen als de inwoners van Leeuwarden bijdraagt aan een rijke leefomgeving
en volop recreatiemogelijkheden en ontspanning biedt.
Verlies van rijke weidevogelgebieden
Het is erg ongelukkig dat het tracé juist door de meest vogelrijke natuurgebieden loopt (zie bijlage).
Vanwege compensatie voor het verlies van weidevogelgebied door aanleg van de Haak om
Leeuwarden en woonwijk Techum is juist in dit gebied veel agrarisch grasland ingericht voor de
opvang van de vogels die bij Leeuwarden zijn verdreven. Dat lukt ook goed; in het gebied van
Natuurcoöperatie Baarderadiel nemen de aantallen weidevogels toe. Aanleg van deze weg betekent
dat de vogels opnieuw worden verdreven en dat kan de kwetsbare weidevogelpopulatie niet aan.
Stopzetten planvorming
De noodzaak om de veiligheid van de Snitserdyk te verbeteren blijft, maar de aanleg van een volledig
nieuwe weg door een oud en historisch waardevol landschap met rijke natuur zou eeuwig zonde zijn.
Wij zijn van mening dat er veel betere en minder ingrijpende alternatieven mogelijk zijn.
Daarom vragen wij om de planvorming voor het “spoor tracé” te stoppen en het onderzoek te
richten op het verbeteren van de verkeersveiligheid van de N354.
Namens Nij Baarderadiel,

Aukje Bergwerff (Dorpsbelang Baard)
Jan Willem Keuning (Dorpsgemeenschap Easterlittens)
Rintsje Zijlstra (Dorpsbelang Hilaard)
Sas Jepkema (Dorpsbelang Húns-Leons e.o.)
Piet Bootsma (Dorpsbelang Jellum-Bears)
Douwe de Bildt (Doarpsnut Jorwert)
Sipke Dijkstra (Doarpsmienskip Mantgum)
Gert Jan van der Meer (Plaatselijk Nut Weidum)
Contact: ynfo@nijbaarderadiel.frl

Bijlage
Agrarisch natuurbeheer in Baarderadiel

