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Met vriendelijke groeten, 

Werkgroep ‘Bosk en Iepen Fjild’ 

Meindert Keizer m.keizer@upcmail.nl (0518 452015) 
Ankie Keizer, Jelmar Lautenbach, Maria Brukx en Heleen Heijn 

 
Het concept de Groene Loper 
 
De Groene Loper is een verbinding tussen de 
bebouwing (stad, dorp, zorginstelling, ziekenhuis, 
et cetera) en een natuurgebied of bijzonder 
cultuurlandschap. Die verbinding kan een 
wandelpad zijn of een smalle verbindingsstrook 
maar ook een groot en natuurlijk ingericht terrein.  
 
Landschapsbeheer Friesland, It Fryske Gea, de 
Friese Milieu Federatie en Doarpswurk hebben 
het concept de Groene Loper ontwikkeld. Een 
Groene Loper draagt ertoe bij dat mensen naar 
buiten gaan en de natuur en het landschap 
beleven. Hierdoor komen mensen op een 
gemakkelijke wijze in contact met elkaar in een 
fraaie  omgeving.  
 
Menaam kan een voorbeeldfunctie vervullen voor 
Noardwest-Fryslân. Het dorp leent zich hier 
uitstekend voor. Menaam is immers omgeven 
door een prachtig, eeuwenoud cultuurlandschap. 

 

 

Iedereen is van harte welkom op de informatie avond 

over de plannen van ‘de Groene Loper Menaam’.  

De werkgroep ‘Bosk en Iepen Fjild’ zet zich in om een 

Groene Loper te ontwikkelen in Menaam. De 

werkgroep, bestaande uit betrokken inwoners van 

Menaam, is opgericht om een verandering in gang te 

zetten in de eigen leefomgeving en die te verrijken en 

te verduurzamen. De werkgroep wil het dorp 

aantrekkelijker maken en de recreatiemogelijkheden in 

Menaam en de directe omgeving verbeteren. Dit in 

samenwerking met dorpsbewoners, de gemeente, 

verenigingen, bedrijven en andere partijen. 

Tijdens de jaarvergadering van Doarpsbilang op 16 april 

willen we jullie op de hoogte brengen van de plannen. 

Zo hebben we onder andere plannen om de historie 

van Menaam beter tot zijn recht te laten komen, paden 

met elkaar te verbinden en biodiversiteit te vergroten.   

We zijn natuurlijk erg benieuwd naar jullie mening en 

staan open voor ideeën. We hopen u te mogen 

verwelkomen op 16 april. Voor vragen kunt u contact 

opnemen met Meindert Keizer.  

 

Informatie avond ‘de Groene Loper Menaam’ 

16 april 2018 20.00 uur 

Locatie: Brasserie A31 Rypsterdyk 23 te Menaam 
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