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Geachte heer/mevrouw,
Vorig jaar februari zijn wij begonnen met de uitvoering van het herplantplan
van de bomen aan de Brédyk, tussen Leeuwarden en Wytgaard. Dit plan is in
september 2017 in het dorpshuis van Wytgaard al besproken met omwonenden.
Een onderzoek door middel van boomtrekproeven heeft inmiddels bevestigd dat
de bomen niet genoeg verankerd staan en de situatie rondom de bomen
daardoor niet veilig genoeg is. Daarom starten we de komende tijd met de
tweede kapronde langs deze route. Dit doen we volgens het herplantplan uit
2017. De te kappen populieren vervangen we door iepen.
Onderzoek naar ‘bewoners’
In februari 2018 was het Flora- en Faunaonderzoek nog niet klaar. Daardoor was
niet duidelijk of er beschermde diersoorten in de bomen ‘woonden’. Inmiddels
weten we dat wel. Het onderzoek toont aan dat er geen vleermuizen in de
bomen wonen en er zijn ook geen jaarrond beschermde nesten gevonden. Maar
de bomenrij langs de Brédyk is wel een vlieg- en voedselroute van de
vleermuizen. Dit betekent dat er langs iedere honderd meter wegdek tenminste
twee of drie grote populieren blijven staan. Deze bomen zorgen voor voldoende
voedsel en beschutting voor de vleermuizen.
Planning werkzaamheden
Er zijn inmiddels 22 van de 85 bomen gekapt. In de week van 11 februari
kappen we nog eens 52 bomen, allemaal populieren. Er blijft een aantal
populieren staan, om de rij als vlieg- en voedselroute intact te houden. De
nieuwe iepen en de houtsingel planten we in het najaar van 2019. Dit gebeurt
samen met het groot onderhoud van het fietspad langs de Brédyk en Hegedyk
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(tussen Weidumerdyk en Nylânsdyk, Reduzum ). Over het vervangen van de
populieren tussen Wytgaard en Reduzum krijgt u later nog informatie.
Deze brief is een aankondiging van de kap die vóór 15 maart gebeurt. Het
complete kapplan en informatie kunt u vinden op

https://www.leeuwarden.nl/nl/wijwerkenaan
Tijdens de kapwerkzaamheden zijn de Brédyk en de Hegedyk gewoon
toegankelijk voor verkeer. Fietsers worden plaatselijk over de rijbaan geleid.
Heeft u vragen?
U kunt ons bellen op 14 058. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot
17.00 uur. Mocht u vragen hebben over de uitvoering dan kunt u contact
opnemen met dhr. H. Stellingwerf via telefoonnummer 06 43365343.
Met vriendelijke groet,

Jan Buwalda
Adviseur Civiele Techniek

Onder deze brief treft u geen handtekening aan.

