
Programma inspiratiedag 
De Hem
10.00 - 15.00 Algemene inloop met inspiratietafels
De hele dag kunt u in gesprek gaan met deskundigen van de gemeente aan verschillende 
inspiratietafels.

Onderwerpen inspiratietafels

Structuren De Zuidlanden, Sander Korver
Aan deze tafel hoort u alles en kunt u in gesprek gaan over de verschillende structuren in De Zuidlanden.
Denk hierbij aan de groene structuren, waterroutes of verkeersstructuren. Sander Korver is verkeerskundig 
medewerker van de gemeente Leeuwarden en vanuit deze rol betrokken bij De Zuidlanden. Ook andere 
collega’s zijn beschikbaar om u te informeren over onder andere water- en groenstructuren.

Stedenbouw en architectuur, Bert Bandringa en Harold Dragt
De rol van Bert Bandringa is om de input die we hebben opgehaald uit deze inspiratiedag ook daadwerkelijk 
te vertalen naar een stedenbouwkundige tekening voor De Hem. Verder is hij betrokken bij de ontwikkeling 
van bijvoorbeeld Wiarda en de Klamp. Harold Dragt is onze senior adviseur locatieontwikkeling. 

Duurzaamheid, Gerk Jan Kuipers
Gerk Jan is senior beleidsadviseur duurzaamheid bij de gemeente Leeuwarden. De gemeente heeft voor 
Projectbureau De Zuidlanden een inspiratiebundel duurzaamheid gemaakt. Bekijk bij deze tafel de 
onderwerpen uit deze bundel of vertel wat u bezig houdt op het gebied van duurzaamheid.

Expertmeetingen

Gedurende de dag zijn er op verschillende momenten expertmeetingen. Luister naar de inspirerende 
verhalen en ga in gesprek met experts van de betreffende onderwerpen. De meetingen worden gehouden 
onder leiding van Tjalling Dijkstra. Achter elke expert staat de aanvangstijd. 

Niek Verdonk (10.15 - 10.40 en 13.15 - 13.40 uur)
De Zuidlanden
Niek is senior adviseur stedenbouw en supervisor van De Zuidlanden. In een inspirerend verhaal vertelt hij 
over de opzet van De Zuidlanden en de filosofie van de buurtschappen.

Bouwe de Boer (10.50 - 11.15 en 12.35 - 13.00 uur)
Bluezone
Blue zone’s zijn gebieden, waar mensen met elkaar leven, meer zorg voor elkaar hebben, gezond en 
gematigd eten, meer bewegen en gezamenlijk een doel hebben. In De Hem kan de gemeente samen met 
toekomstige bewoners daarover in gesprek gaan en daar rekening mee houden in het ontwerp en de 
uitvoering van een nieuw buurtschap. Er kan ook nagedacht worden over dingen die gewenst zijn: 
gemakkelijke fietsroutes, speelveldjes, ruimte voor verbouw van eigen groentes, plukbomen, hoeveel ruimte 
krijgt de auto, wandelroutes, etc. Al dit soort zaken bepalen of de basis-voorwaarden aanwezig zijn om een 
gezonde, gelukkige en toekomstbestendig buurtschap te ontwikkelen.

 



Hans Vierstra (11.25 - 11.50 en 14.20 - 14.45 uur)
Woningbouwopgave 
Hans Vierstra is beleidsadviseur bouwen en wonen. Hij neemt u mee in de wereld van de woningmarkt en 
de woningbehoefte in Leeuwarden. Aan deze meeting nemen ook divers specialisten uit de markt deel om u 
te inspireren. 

Dhr. Venema en dhr. Veldhuizen van Zanten (12.00 - 12.25 en 13.50 - 14.10 uur)
De Hounspolder
Dhr. Venema is molenaar in de Hounspolder en dhr. Veldhuizen van Zanten is voorzitter van de 
beheerorganisatie van de Hounspolder. In een mooie presentatie vertellen zij meer over de geschiedenis en 
de natuur van de polder.

De initiatieventafel

Als u een idee heeft of een initiatief wil starten in het toekomstige buurtschap De Hem kunt u hierover in 
gesprek. De gemeente stelt het zeer op prijs als er creatieve ideeën naar voren komen en als er bewoners 
of groepen initiatieven willen ontplooien. Op deze inspiratiedag willen we zoveel mogelijk ideeën en 
initiatieven verzamelen. In het vervolgtraject gaan we bekijken wat we hiermee doen. We houden u daarvan 
op de hoogte.

Maptable

Speciaal voor deze dag hebben we via bureau Mapsup een digitale tafel beschikbaar waarop u we veel 
kaarten kunnen raadplegen, zoals kadastrale kaarten, topografische kaarten, bestemmingsplannen en 
luchtfoto’s. Op deze kaarten kunt u suggesties doen in de vorm van schetsen en opmerkingen. Deze 
schetsen en opmerkingen worden direct opgeslagen. Wij gebruiken dit voor de verdere uitwerking van de 
plannen.

Aan deze digitale tafel hebben we ook een enquête gekoppeld die u rechtstreeks kunt invullen op de tafel, 
maar ook via uw telefoon. Deze enquête hebben we opgezet met behulp van bureau Smarticipatie. Als u 
het interessant vindt kunt u op de website www.smarticipatie.nl onder het kopje ‘’projecten’’ een voorbeeld 
vinden van een enquête van de gemeente Ten Boer over windmolens.


