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Kritiek op plan buitencentrum
aan rand Leeuwarder Bos
INES JONKER

LEEUWARDEN Aan de rand van het
Leeuwarder Bos moet een ‘buiten-
centrum’ komen voor natuuredu-
catie en activiteiten. Vanuit het
aangrenzende Havankpark komen
bezwaren tegen het plan.

Het centrum, opgebouwd uit vier
zeecontainers, is een kleinschalige
ontmoetingsplek van waaruit bui-
tenactiviteiten kunnen worden on-
dernomen en waar lezingen en
workshops worden gehouden. Be-
zoekers kunnen er een kano of fluis-
terboot huren en er komt een zoge-
heten Rustpunt waar fietsers en
wandelaars een kopje koffie of thee
kunnen drinken en toiletteren.

Organisaties als het Natuurmuse-
um en Wintersportclub Bilgaard
kunnen gebruik maken van de voor-
ziening die moet verrijzen vlakbij de
Vierhuisterweg.

Het initiatief komt van Peter
Schuurman, bewoner van het aan-
grenzende Havankpark. Volgens
hem ontbreekt het in Leeuwarden
aan een dergelijke voorziening ter-
wijl er ,,een enorme behoefte aan in-
formatie over natuur’’ is. Ten behoe-
ve van de exploitatie wordt een
stichting opgericht. Het zal vier da-
gen in de week geopend zijn;
Schuurman verwacht maximaal 25
bezoekers per dag.

Tegen de vergunningverlening
voor het plan zijn twaalf bezwaar-
schriften ingediend door wijkgeno-
ten van Schuurman. Zij hebben
vooral moeite met de locatie en de
omvang van de voorziening. ,,Ik
vind het een aantasting van de na-
tuurwaarde. Het gaat om een dicht
stuk met nieuwe aanplant waar je
veel reeën ziet’’, betoogde Rienk Ver-
sloot maandag bij de gemeentelijke
bezwaarschriftencommissie na-
mens de bewoners. ,,De verhoudin-

gen kloppen niet. Zoiets past in
Noorwegen, niet hier’’, vond een an-
dere bewoner. Ook voorzien ze par-
keeroverlast in de Havanklaan en
hebben ze zorgen over de exploita-
tie. Versloot: ,,Voor ons blijft het wa-
zig of het gaat om natuurbeheer of
een onderneming.’’

Verder ruzieden de bewoners met
de gemeente over de vraag of ze be-
langhebbend zijn. ,,De bezwaarma-
kers hebben geen zicht op de locatie
en worden dus niet in hun belang
getroffen’’, stelde Hinkes Helbig na-
mens de gemeente. ,,Wij zijn alle-
maal in het Havankpark gaan wonen
vanwege het Leeuwarder Bos’’, repli-
ceerden de bewoners.

Volgens ecoloog Jeroen Breiden-
bach heeft het betreffende terrein
weinig natuurwaarde. ,,Het wordt
nu vooral gebruikt als hondenlos-
loopterrein. Er komen wel eens ree-
en, maar daar gaat het hartstikke
goed mee.’’

Sommige bewoners van het Havankpark (rechts) zijn niet blij met de locatie en omvang van een buitencentrum in het

Leeuwarder Bos en hebben daarom bezwaar aangetekend bij de gemeente Leeuwarden. FOTO ARCHIEF LC


