
 

 

Beste bewoner, belanghebbende/belangstellende, 
 
Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de realisatie van het fietspad tussen Wiarda en De Klamp. 
 
Graag hadden we u tijdens een informatiebijeenkomst meer verteld over de vorderingen. Omdat dit 
vanwege de corona crisis niet gaat en we ook niet weten wanneer het mogelijk wel weer kan, 
informeren we u graag op deze manier. 
 
Voortgang voorbereidingen 
We hebben inmiddels een tracé (route) en een (technisch) ontwerp voor zowel het fietspad als de 
brug over de Wurdumerfeart.  In de bijlagen hebben we een tekening van dat tracé en ook een 
beeld/ontwerp van de brug toegevoegd. 
 
Het pad wordt 3,5m breed, wordt uitgevoerd in asfalt en is daarmee comfortabel en geschikt voor 
regulier 2-richtingen gebruik. 
 
Informatie over de verschillende trajecten in het fietspad 
 

- Het gedeelte fietspad tussen Wiarda en de Wurdumerfeart wordt in een definitieve vorm 
uitgevoerd en komt aan de zuidzijde van de Mjitstok te liggen. De Mjitstok is de verbindingsvaart 
tussen Wiarda en de Wurdumerfeart. Het pad wordt voorzien van verlichting voor de sociale- en 
verkeersveiligheid. Het type verlichting is zo ‘vriendelijk’ mogelijk voor de vele (weide)vogels die 
zich in het nabijgelegen poldertje ophouden. Bij de aansluiting van het fietspad op de Hounsdyk 
wordt een voorziening aangebracht om inschijning van fietslichten zoveel mogelijk te beperken. 
 

- De brug over de Wurdumerfeart wordt, net als diverse andere bruggen die we nog gaan maken in 
De Zuidlanden, in een duurzame uitvoering van gerecycled kunststof gemaakt. Voor de verlichting 
op en rond de brug geldt dat daar gepaste verlichting bij komt die ‘vriendelijk’ is voor de 
vleermuizen voor wie de Wurdumerfeart een vliegroute is. 
 

- Het gedeelte fietspad tussen de Wurdumerfeart en De Klamp wordt als tijdelijk fietspad 
aangelegd. Evenwijdig aan en vlakbij de Wurdumerfeart. Dit gedeelte wordt tijdelijk omdat de 
route nog afhankelijk is van de vorm en het ontwerp van buurtschap De Hem dat hier in de nabije 
toekomst komt. Bij de plannen waar we nu en de komende maanden nog mee bezig zijn voor De 
Hem, wordt natuurlijk een definitieve plek voor die route meegenomen. 
 

- Tot slot nog het gedeelte fietspad in De Klamp zelf, tot aan de Wergeasterdyk.  Die komt aan de 
noordzijde van de tweede fase van De Klamp te liggen, waar ook een weg voor auto’s komt. Dat 
wordt de komende weken/ maand al gerealiseerd, als onderdeel van het huidige bouwrijp maken 
van de tweede fase De Klamp. Het fietspad komt in elk geval tijdens de bouwfase van De Klamp 
aan de noordzijde te liggen, zodat er zo min mogelijk hinder is van kruisend bouwverkeer. 

 
Vanaf de Wergeasterdyk kan de route worden vervolgd naar het fietspad langs de Sudertrimdielsdyk 
richting Techum, Goutum-Súd en Middelsee. En in de loop van dit jaar, als ook dit fietspad vanaf 
Wiarda gereed is, is er ook een route door De Klamp (via Erf 8) mogelijk naar Techum. 
 
Aan de kant van Wiarda is al duidelijkheid over de bruggen in de Hounsdyk en de Skâns. Die zijn in 
aanbesteding en worden dit jaar ook gebouwd, zodat de situatie met de tijdelijke bruggen daar 
voorbij is. In de bijlagen hebben we ook een tekening van deze bruggen toegevoegd.  
 
 
 



 

 

Planning 
Onze inzet en planning is dat het fietspad per oktober dit jaar klaar is en dat er gefietst kan worden. 
Een aantal risico’s/oorzaken kan roet gooien in het eten. Een daarvan ligt voor de hand en dat betreft 
uiteraard de corona crisis. Wat de impact is op het werk van aannemers, de levering van materialen 
en de inzet van mensen is op dit moment nog onbekend. Daarnaast zijn we nog met de provincie, als 
nautisch beheerder van de Wurdumerfeart, in overleg om overeenstemming te krijgen over een 
aantal technische/nautische details. Dat vergt mogelijk nog een aanpassing van het huidige ontwerp 
van de brug. Mede daardoor is de tekening in de bijlage nog erg technisch. Zodra we hier een 
uitgewerkte tekening van hebben gemaakt dan communiceren wij hier over. 
 
Meer informatie 
Wilt u hier meer informatie over? Neem dan gerust contact op met projectleider Michel Tempels. Hij 
is bereikbaar via te bereiken via michel.tempels@leeuwarden.nl of telefonisch op 058- 233 8338.  
 
Zodra we meer informatie hebben dan laten we u dat uiteraard weten. 
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