Vraag:
Er zijn vier zones benoemd A1 t/m A4. We duiken graag dieper in op de inrichting. Wat wil je de projectgroep meegeven in
het verdere ontwerp per zone.

Brainstorm;
Schiereiland in randzone Goutum; hoe wordt hier de inrichting? Geen aanlegmogelijkheden omdat deze plek weleens kan
worden gebruikt voor feestjes etc. Geen actieve recreatie. Nu wordt al hinder ervaren van luidruchtige bootjes in
Wurdumerfeart. Kan het ook een los eiland worden zodat je er omheen kunt varen. Geeft ook minder drukte op de huidige
water wat trouwens gedeeltelijk eigendom is van bewoners Haven. Hoe breed wordt het vaarwater hier gedacht? Is er
ruimte voldoende ? dit in verband met aanleg voorzieningen bewoners Haven. Worden walkanten ook beschermd? Vind al
afslag van oevers plaats door drukker vaarverkeer. Bewoners Haven geven aan dat wel goed is geluisterd naar de wensen
en suggesties die ze eerder hebben gemaakt.
Kan de woningbouw ook worden “weggestopt” achter groen? En als dat dan niet mogelijk is, kunnen dan regels voor de
bouw worden gegeven voor de woningen? Lage bouwhoogte en dan het liefst ontworpen onder architectuur.
Plasdras gebied als buffer tussen Houn en de De Hem. Wordt dit ook echt aangelegd? Hoe bewaar je de rust met
doorkruising van de Wurdumerfeart met veel vaarverkeer? Wordt het gebied ook toegankelijk? Komen er wandelpaden?
Waar komt het bruggetjes over Wurdumerfeart op uit? Kwaliteit van gebied Hounspolder mag niet verloren gaan. Wordt erg
aan gehecht qua recreatieve waarde. Zowel bewoners Goutum als bewoners Wiarda geven dit aan. De bebouwing
aangrenzend lijkt intensief/ dicht. Kan dit ruimer om betere overgang te maken.

Top 3: meegeven in zone A1 = Groenzone Wergeasterdyk.
We zien weinig concrete invulling in deze zone. Wat komt
er tussen de bomen en de woningen? Open landschap?
blijven er weilandjes? Kun je er wandelen? Hoe qua
onderhoud?
Bomen en groen snel aanleggen
Delen Inrichten als recreatiegebied

Top 3: meegeven in zone A3 = Oostzijde langs
Wurdumerfeart
Rustig houden i.v.m. vogelgebied De Houn qua
recreatiemogelijkheden
Aangrenzende bebouwing uitdunnen/andere doelgroepen
i.v.m. rust
Nestgelegenheid/zwaluwmuur bieden aan vogels i.r.t.
muggen plasdras

Top 3: meegeven in zone A2 = rand Goutum
Visuele afscherming tussen de Hem en Goutum met groen
of wallen
Woningen noordzijde onder architectuur en max. 2 lagen
Gebied tussen Heechhiem/ Haven behouden als
weidegebied
Schiereiland tot eiland i.v.m. betreedbaarheid
Hoe kun je vaarbewegingen bij de haven indammen?
Doortrekken groenstructuur vanaf Wurdumerfeart naar
Wergeasterdyk

Top 3: meegeven in zone A4
----- is niet over gesproken !

(Openstaande) vragen voor Projectbureau De Zuidlanden
-

Verkeersdrukte Sudertrimdielsdyk neemt verder toe. Hoe zit het met oversteekbaarheid door
fietsers (schoolkinderen)? Graag meenemen als onderdeel van de plan uitwerking
Fietsroutes; de doorgaande fietsroutes zullen steeds drukker worden. Kunnen deze worden
ingericht als een hoofdfietsstraat (vooral Wergeasterdyk en auto te gast??) ? met voldoende
breedte?
Hoe breed wordt het vaarwater bij de haven?
Kunnen de grootte vrije kavels worden ingepakt zodat ze minder zichtbaar worden vanuit
Heechhiem?
Kunnen de bomen/ singels in het deel langs de Wergeasterdyk snel worden aangeplant?
Woningbouw bij plasdras kan dat dunner/ meer ontspannen ? en dan verplaatst naar de “groene
kamers” in zone Wergeasterdyk?

