Tijdwinst 4 minuten

Nieuwe weg naar Leeuwarden
De rijke Friese traditie die bestaat uit het aanleggen van wegen door zo fraai mogelijke landschappen schrijft een nieuw
hoofdstuk. Na hoogtepunten zoals bijvoorbeeld de aanleg van de snelle verbinding Leeuwarden - Bolsward, de weg Marssum Beetgum (waarbij de terp Besseburen ernstig aangetast is) en de indrukwekkende rondweg Sneek is nu het plan gerezen de
cultuur- en natuurhistorisch zo waardevolle polders tussen de Mur k/Oud deel en de Dokkumer Ee nabij Leeuwarden te doorsnijden. Het plan voor de nieuwe weg tussen de Anne Vondelingweg in Leeuwarden en Aldtsjerk (Oudkerk) zal ruim 30 miljoen
gufden kosten, maar daarvoor is de tijdwinst voor de automobilist tussen Dokkum en Leeuwarden dan ook ingrijpend teruggebracht met... 4 minuten.

Zoals zo vaak is er een meerderheid in
de Provinciale Staten voor het plan en loopt
de burgerij te hoop tegen dit euvele voornemen. Een hele schare van belangenorganisaties (o.a. boeren en natuurbeschermers), overheden (o.a. gemeentebestuur van Leeuwarden) en particuliere stichtingen tekenen
bezwaar aan. Het is dan ook een prachtgebied
dat op de nominatie staat om af te glijden:
eerst de weg, dan de fietspaden, de altijd aanwezige stadsuitbreidingsplannen, de voorzieningen voor recreatie en daarop de zachte cul-

tuurlijke en natuurlijke dood voor een mooi
landschap.
Terpdorpjes
Het gebied waar het om gaat is nu nog weids
en nagenoeg leeg. De boerderijen liggen aan
of nabij de Dokkumer Ee. Deze ligging valt te
verklaren vanuit de vroegere natheid van het
gebied waaraan dooreen betere bemaling
geleidelijk aan een einde kwam. in het westen
vinden we de zeer oude, minuscule, terpdorpjes Wyns, Miedum en Lekkum. Vanuit deze
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dorpen is de verkaveling in een opstrekkende,
zogeheten blok-, strook of miedenverkaveling
gelegd. Deze structuur wordt geaccentueerd
door de talloze instekende en deels doodlopende hooi- of miedwegen ais de Miedwei en
de Wynserdijk.
De cultuurhistorische waarden van het gebied
worden door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) onderstreept.
Men wijst daarbij op de noodzaak voor verder
onderzoek in de polders. Zo bevindt zich een
terprestant in de Lutspolder onder Miedum,
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Luchtfoto van het gebied waar de weg Dokku

De Murk bij Giekerk, foto Rob de Groot

dat de status van beschermd monument
geniet. En in de Oudkerksterpolder ligt een
zogeheten meldingsgebied: een overslibde
nederzetting uit de Romeinse tijd. De archeologen vragen zich af wat hier nog meer te vinden is.

overheid geniet. De laatste decennia zijn vooral in deze provincie ongelooflijk veel landschapselementen van prehistorische, Romeinse of Laat-Middeleeuwse oorsprong verdwenen. Deze 'vlekkenkampioen' zal zich niet door
een paar vindplaatsen laten weerhouden.

Vlekkenkampioen

Weidevogels en ganzen

constateren achteraf dan wel dat het eigenlijk
doodzonde is.Nb

Dit ailes zal echter geen belemmering vormen
voor de voortgang van de provinciale plannen
gezien de nationale reputatie die de Friese

Een betere garantie tegen de aantasting vormen, geheel in de geest van onze tijd, de
natuurlijke waarden. De polders vormen een
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belangrijk weidevogelgebied dat aansluit op
de natte natuurgebieden rondom de Groote
Wielen, 's Winters is dit een belangrijke pleisterplaats voor tienduizenden ganzen. Maar
voorlopig houdt het provinciaal bestuur aan
het plan: 'Wc gaan ervoor, er dwars doorheen'. We

