
 

 

aan de bewoners 
De heer/mevrouw   
 
   
 
 
 
 
 
Groen inrichting Nije Daam 
 
 
Fysiek Domein 
Nieuwe 
14 058, J.P. Abercrombie 
 
 
14 december 2020 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u van ons de tekeningen en uitleg bij de groene inrichting van 
De Nije Daam. In oktober ontving u van ons de brief met daarin de definitieve 
inrichting van de Nije Daam. Wij gaven toen aan dat we de groene inrichting op 
de website zouden plaatsen. We willen nog een aanvullende opmerking maken 
over de definitieve inrichting n.a.v. bewonersvragen. Die willen we ook graag 
aan iedereen beantwoorden, daarom hebben we ervoor gekozen om u nu deze 
brief te sturen.  
 
Uitleg bij groene inrichting 
Aan de basis van het groenplan ligt het aanbrengen van meer variatie in het 
groen. De losse laanstructuur zoals langs de buitenrand, It Uleboerd en Buorkerij 
wordt langs de Nije Daam doorgezet. De openheid van de Bleek wordt aan de 
zuidzijde van het Ald Djip voortgezet. Als contrast komt de rotonde flink in de 
bomen te staan. Parallel aan het Ald Djip komt een half verhard paadje om een 
ommetje te kunnen maken. 
 
Het groenplan beoogd gelaagdheid in soorten en structuur.  
Dit houdt in: natuurlijke oevers en extensief bermbeheer en ruimte voor 
bloemen en kruidenrijk grasland. Langs de oevers is ook plaats voor spontane 
ontwikkeling van struiken. In dit groenplan voegen we ook extra struiken toe. 
Deze tussenlaag (kruiden – struiken – bomen) biedt extra voedsel en beschutting 
aan insecten en tevens schuil- en nestelgelegenheid voor vogels en kleine 
zoogdieren. Struiken in het verlengde van De Greide, Heaberch en Hameie 
filteren het licht van koplampen. Daarnaast zorgen struiken voor het 
verzachten/camoufleren van elementen zoals auto’s, containers en trafo. 
Soortendiversiteit is ook het uitganspunt voor het bomenbestand. Er is gekozen 
voor verschil in groeisnelheden, bloeitijden, kleur, blad en grootte. 
 
 
 



Blad 2 
 

 

Definitieve inrichting 
Een aantal bewoners heeft aangegeven dat ze angstig zijn voor hardrijders bij 
de afslag van De Nije Daam – It Uleboerd.  
 
Reactie: Door de uitritconstructie die is getekend ter plaatse van de kruising 
Nije daam- It Uleboerd is het straks niet meer mogelijk om zonder flink af te 
remmen de afslag te nemen. In de tussentijd worden tijdelijke plantenbakken 
geplaatst op It Uleboerd ter hoogte van de kruising met het It Buthus. Dit om de 
snelheid af te laten nemen. 
 
Planning aanbrengen groen 
De verwachting is op dit moment dat het groen in het voorjaar van 2021 
aangebracht kan worden.  
 
Tot slot 
Heeft u nog vragen over de brief of de groene inrichting? Neemt u dan gerust 
contact met ons op. U kunt ons bereiken via 058 233 40 44 of u kunt ons een e-
mail sturen via info@dezuidlanden.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Wolter Boerema, 
Projectleider Projectbureau De Zuidlanden 
 
 
 
Bijlagen: 
Groene inrichting Nije Daam 


