Samenvatting plan ‘Beter benutten van het Leeuwarder Bos’
Aanleiding
Het Leeuwarder Bos is een omgeving waarin de natuur zich steeds beter ontwikkelt; het
biedt natuur dichtbij de stad. Veel bewoners genieten hier van. Toch kunnen delen van het
bos nog beter ontwikkeld en ontsloten worden. De mogelijkheden kunnen beter benut
worden. Er is in het Leeuwarder Bos behoefte aan:
·
·
·
·

natuur gerelateerde buitenactiviteiten zoals kanoverhuur, wandelexcursies, lezingen,
workshops, wildplukwandelingen, buitenspelen en –sporten, voor jong (‘de Ipadgeneratie het bos in’) en oud;
natuureducatie;
een speel- en ontmoetingsplek met de mogelijkheid een kleine consumptie te
nuttigen;
het aantrekkelijker en natuurvriendelijker maken van (delen van) het bos.

Het plan ‘Beter benutten van het bos’
Er
is
een
‘integraal
gebiedsplan’
ontwikkeld. Het plan bestaat uit de
volgende onderdelen:
1. accommodatie Buitencentrum – Rustpunt Leeuwarder Bos en natuurlijke
inrichting van de omgeving
2. kano- en fluisterbootroute en natuurontwikkelingsmaatregelen
3. betere en gevarieerde wandelpaden.
Voor het plan is nog niet voldoende budget
beschikbaar. Hiervoor wordt een aantal
fondsen gevraagd om aanvullende
bijdrages gevraagd. De planning is dat de
realisatie medio 2019 plaatsvindt.
1. Accommodatie Buitencentrum – Rustpunt Leeuwarder Bos
Het Buitencentrum is een centrale, kleinschalige ontmoetingsplek van waaruit
buitenactiviteiten kunnen worden ondernomen en waar lezingen, voorlichting en workshops
gehouden worden. Er komt een kleinschalige verhuur van kano’s (en fluisterboot). Diverse
organisaties (o.a. Natuurmuseum Fryslân, Wintersportclub Bilgaard, kleine bedrijven)
zullen gebruikmaken van het Buitencentrum. Het Buitencentrum zal, zoals het nu lijkt, in
de zomer 1 a 2 dagdelen per week geopend zijn.
Tevens wordt een Rustpunt (het eerste Rustpunt in Leeuwarden) ingericht. Een Rustpunt
(zie www.rustpunt.nu) is een zelfbedieningsplek voor fietsers, wandelaars etc.. Men kan
hier rusten, elkaar ontmoeten… en tegen een bescheiden bedrag een bakje koffie, thee e.d.
drinken en gebruikmaken van een sanitaire voorziening. De bedoeling is dat het Rustpunt
in de zomer ca 4 dagen per week open is.
De accommodatie bestaat uit ca 4 semipermanente zeecontainers (totaal ca 6x10 m).
Hiernaast is er een mobiele container die bv bij de ijsbaan van de wintersportclub Bilgaard
kan worden gebruikt voor het opslaan van spullen en als koek-en-zopie verkooppunt. We
gaan de accommodatie zo duurzaam en natuur inclusief als mogelijk ontwerpen en
inrichten. De containers zullen bekleed worden met gehalveerde boomstammen uit het
Leeuwarder Bos. De gedachte is om in de stammen ruimte te maken voor insecten, bijen,
vlinders en vogels (…hotels). Tegen een deel van de houten bekleding zullen klimplanten
geplant worden. Optioneel is een sedum- of natuurdak.

Als scheiding tussen het speelveld en het Buitencentrum-Rustpunt wordt een natuurlijke
haag aangebracht. Hier binnen worden een fruit- en kruidentuin en een vlinder-, insecten
en bijentuin met bloemen aangelegd.
Bauke Tuinstra (van TWA Architecten) heeft een ontwerp gemaakt van de accommodatie
(en inrichting rondom). Zie onderstaande afbeeldingen.

Ten
noorden
van
de
accommodatie
ontwikkelen we een natuurlijke mantel- en
zoomovergang naar het achterliggende bos.
De accommodatie en omgeving worden
hiermee een ontmoetingsplek voor mens en
dier...
De accommodatie en inrichting wordt zo veel
als mogelijk rolstoel- en rollator vriendelijk
ingericht. Er komt een parkeerplaats voor
fietsen (ca 10), een elektrisch oplaadpunt en
waarschijnlijk een watertappunt.
`
Zie plaatje hiernaast voor de beeldvorming

2. Een kanoroute en natuurontwikkelingsmaatregelen (fase 1 en evt. fase 2)
In het ontwerp van het Leeuwarder Bos is een kanoroute opgenomen.

De natuurlijke omgeving van het Leeuwarder Bos is met een paar relatief kleine
aanpassingen geschikt te maken voor een schitterende, actieve natuurbeleving voor jong
en oud.
Voor kano- en mogelijk fluisterbootverhuur is een aanlegplek in de buurt van het beoogde
buitencentrum gewenst. Het is mogelijk een doorgaande kanoroute te creëren vanaf het
buitencentrum naar het Heempark Kalkvaart (zie blauwe lijn in bovenstaande tekening)
Hiervoor worden de in de watergang aanwezige dammen vervangen door bruggetjes. De
route gaat verder richting Jelsumervaart en Dokkumer Ee. Tegelijk met het realiseren van
de route worden natuurontwikkeling maatregelen genomen:
· het plaatselijk verbreden van watergangen en maken van inhammen (met
natuurvriendelijke oevers) en creëren van hoogteverschillen in het terrein.
· het aanbrengen van zoom- en mantelzones (natuurlijke overgang berm/water naar
bos) en gevarieerde beplanting, struiken en bomen
· het realiseren van een ijsvogelnestgelegenheid
De voorgestelde biodiversiteit verhogende natuurmaatregelen zijn op basis van advies van
de ecologen/natuurdeskundigen Jeroen Breidenbach en Hendrik Koster.
3. Beter begaanbare en gevarieerde wandelpaden
De begaanbaarheid van de wandelpaden kan worden verbeterd. De gebruikers van het
Leeuwarder Bos zouden graag, naast beter begaanbare wandelpaden, meer afwisseling en
beleving willen zien in de padenstructuur. Er zijn nu vrijwel alleen rechte paden. Saai!… De
wens is om meer smalle, kronkelende paden aan te brengen. Een bijkomend en belangrijk
voordeel is dat met kronkelende paden en kleine hoogteverschillen de biodiversiteit
vergroot. Er worden verschillende (micro)klimaten gecreëerd en de mens kan voor
verspreiding van zaden etc. zorgen. Op bladzijde 1 is een globale schets van de nieuwe,
kronkelende wandelpaden (gele kleur) weergegeven.
De volgende partijen ondersteunen het plan en werken er aan mee:
de gemeente Leeuwarden, de stichting voedselbossen Noord-Nederland, de wijkvereniging
Bilgaard, natuurmuseum Fryslân, natuurdeskundigen/ecologen, IVN afdeling Leeuwarden,
Multifunctioneel Centrum Ludingawaard – Paletgroep, ROC Friese Poort Drachten en
Leeuwarden, Nordwin College, Friesland College en wijkbewoners.
Als je tips, suggesties of opmerkingen hebt, dan zijn deze welkom! Ook als je als
vrijwilliger kunt en wilt bijdragen aan het plan, dan horen we graag van je.
Namens bovenstaande partijen en met vriendelijke groet, Peter Schuurman,
lbbuiten@gmail.com, 06-21522638

