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Sloop panden

5 aannemers bekend

Voor de aanleg van het nieuwe Knooppunt Joure
moeten er twee woningen gesloopt worden. Eén
van de woningen staat aan de Hollandiastraat, de
andere langs de A6. De locaties zijn op onderstaand
kaartje aangegeven. De woning die op de plek staat
van de toekomstige Hollandiastraat wordt binnenkort gesloopt. Om het project ook toegankelijk te
maken voor het lokale midden- en kleinbedrijf is de
sloop losgekoppeld van het hoofdcontract.

Begin november is de aanbesteding voor de aanleg van Knooppunt Joure gestart. Negen aannemers hebben zich aangemeld
als geïnteresseerde voor het uitvoeren van het werk.
In januari zijn er vijf aannemers geselecteerd: Boskalis Nederland, gebr. van der Lee, Ballast Nedam, BAM van Oord en Van
Gelder. Deze vijf aannemers krijgen tot half mei de tijd om
een aanbieding te doen. In juli wordt definitief bekend welke
aannemer of combinatie van aannemers het project zal gaan
uitvoeren.

Bomen maken plaats voor
het nieuwe
Knooppunt Joure

11 februari
informatiebijeenkom
st

In het gebied waar de toekomstige weg komt te liggen, staan op
verschillende locaties bomen die
gekapt moeten worden. Het kappen
van bomen vindt plaats tussen medio
februari en 14 maart. Ook bij de bomenkap
kiezen we ervoor om dit in een los contract te
doen om het lokale midden- en klein-bedrijf te
kunnen betrekken.
Aan het einde van het project worden er weer net zoveel bomen geplant als er gekapt zijn. Het hout dat bij de
bomenkap vrijkomt wordt via verkoop beschikbaar gesteld.
Houd de website en ons twitteraccount dus in de gaten!
Op woensdag 11 februari organiseren we een informatiebijeenkomst over de bomenkap. Tijdens deze bijeenkomst
vertellen we meer over de planning en eventuele overlast.
U bent van harte welkom tussen 17.00 en 18.30 uur in het
informatiecentrum van Knooppunt Joure aan de Sewei 4b.

@KnooppuntJoure

www.knooppuntjoure.nl

Nieuwe woning voor de kerkuil
Het nieuwe Knooppunt Joure loopt straks
vlak langs de broedplekken van één of
twee kerkuilen. Om te voorkomen dat
er onnodige slachtoffers vallen willen
we graag dat de kerkuilen verder van
de weg gaan broeden. Om dat te realiseren zorgen we dat deze kerkuilen een
nieuwe broedplek krijgen. In februari
worden daarom twee nieuwe nestkasten
geplaatst. De boerderij waar ze nu zitten
wordt afgesloten zodat ze daar niet meer
binnen kunnen komen. Tsjepke van der
Honing en Piet Schutten, beiden al bijna
25 jaar actief in de Werkgroep Kerkuilen
Friesland, vertellen hoe dit precies in zijn
werk gaat.
Hoeveel kerkuilen zitten hier in de
omgeving en waar zitten ze met name?
In een straal van 5 kilometer rond Knooppunt Joure zaten in 2014 ongeveer
10 kerkuilen te broeden. Daarvan zijn ongeveer 60 jongen uitgevlogen. Kerkuilen
zitten vooral in nestkasten bij boerderijen.
Ze maken het nest van hun eigen braakballen, dus dat ziet er ontzettend vies uit.
Als er jongen in zitten wordt de viezigheid alleen maar groter, helemaal als er
in een muizenrijkjaar ook nog meerdere
dode muizen in de nestkast blijven liggen.
Waarom moeten de kerkuilen worden
verplaatst?
De nieuwe snelweg van Knooppunt Joure
komt straks vlak langs de broedplekken
van één of twee kerkuilen. Nu hebben
bermen sowieso wel een aantrekkingskracht op kerkuilen, omdat ze daar in de
winter gemakkelijker hun prooi kunnen
vinden. Het risico van broedplekken vlakbij de snelweg is dat als de moeder verongelukt ook de jongen aan hun lot worden
overgelaten.

Piet Schutten en Tsjepke van der Honing met twee jonge kerkuilen
Zitten hier ook nog andere soorten uilen?
Er zitten ook nog ransuilen in de omgeving, maar die broeden vooral in oude
ekster- of kraaiennesten. Het lijkt erop
dat die de laatste jaren steeds meer in de
bebouwde kom gaan broeden.
Hoe gaat het verplaatsen van de kerkuil
eigenlijk in zijn werk?
We maken de oude locaties ongeschikt en
zorgen voor nestkasten op nieuwe locaties. We hopen dat de kerkuil vervolgens
op de juiste plek terecht komt.
Hoe voorkom je dat ze terugkeren naar
de oude plek?
Dit kun je niet helemaal voorkomen. Kerkuilen hebben een vrij groot territorium.
Door de oude plek ‘kerkuilonvriendelijk’
te maken hopen we te voorkomen dat de
kerkuilen terugkeren. Er hoeft maar een
dakpan te missen, of een dakraam stuk te
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zijn of ze komen wel weer naar binnen.
Als er geen nestkast meer is kunnen ze
ook achter het riet van het dak, of op een
donker plekje gaan broeden. Maar we
zetten ons beste beentje voor om het tot
een succes te maken.

Digitale nieuwsbrief
Binnenkort gaan we over op een
digitale nieuwsbrief. Mocht u
de nieuwsbrief nog niet digitaal
ontvangen dan kunt u zich
hiervoor aanmelden via de website
of stuur een mailtje naar info@
knooppuntjoure.nl. Er wordt nog
één editie van de nieuwsbrief
op papier uitgegeven voordat
we overgaan op de digitale
nieuwsbrief.
Wilt u de nieuwsbrief toch nog op
papier blijven ontvangen? Neem
dan even contact met ons op via de
contactgegevens onder het kopje
“Bereikbaarheid projectbureau”
op deze pagina.
U kunt ons ook volgen op Twitter:
@KnooppuntJoure.

