
Bruggetje Wiarda
Op donderdag 10 maart hebben we een bijeenkomst 
gehouden met bewoners van Wiarda over de bouw 
van de voetgangersbrug tussen De Ljepper en de 
Hounsdyk. We nodigen u van harte uit om bij de digitale 
vervolgbijeenkomst aanwezig te zijn. Deze is gepland op 
24 mei om 19.30 uur. We praten u dan graag bij over 
de voortgang van het ontwerp en de planning. Meld u 
aan via info@dezuidlanden.nl. Bij aanmelding ontvangt u 
(uiterlijk op de dag zelf) de link om deel te nemen.

(Foto: voorbeeld brug tussen De Ljepper en de Hounsdyk)

 
Definitieve inrichting Wiarda
De aanleg van de openbare ruimte in Wiarda gebeurt in 
drie fasen: 

- Fase 1 van De Ljepper tot aan De Skâns
- Fase 2 van De Jint tot aan De Klimme. 
- Fase 3 van De Fierljepper tot aan De Oanrin. 

Deze fasen overlappen elkaar gedeeltelijk in de uitvoering. 
Fase 1 is bijna klaar; daar moet nog een aantal paden 
worden aangelegd en een voetgangersbrug tussen De 
Ljepper en De Hounsdyk (zie hierboven). In fase 2 is 
al een aantal werkzaamheden in uitvoering, zoals de 
riolering en het straatwerk. 

Voordat we fase 3 woonrijp gaan maken moeten de 
woningen eerst worden afgebouwd.
Eind 2022/eerste helft 2023 beginnen we met de 
inrichting van De Klimme en De Jint. Tegelijk leggen we 
parkeerplaatsen aan bij De Pols en het trottoir langs De 
Oanrin. 
Op de bewonersinformatiepagina op onze website vindt 
u een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden 
en de planning.

Bewonerspagina op de website
We hebben de website van De Zuidlanden uitgebreid! 
Voor u als bewoner hebben we een specifieke pagina 
gemaakt: de bewonersinformatiepagina. Hier leest u 
nieuws over de werkzaamheden die plaatsvinden in uw 
eigen buurtschap. Op de pagina zelf kunt u aanvinken 
van welk buurtschap u het nieuws wel en niet wilt zien. 
Ligt er bijvoorbeeld een straat uit in uw eigen buurtschap 
en bent u opzoek naar het bericht? Filter dan op uw 
buurtschap zodat u de juiste informatie vindt. U vindt de 
pagina rechtsbovenaan op de homepage van 
www.dezuidlanden.nl

Modellen gezocht!
We gaan onze fotografie uitbreiden voor onze website 
en social media. Daarom zijn wij opzoek naar bewoners 
uit De Zuidlanden (met kinderen) die het leuk vinden 
om gefotografeerd te worden in en rondom hun eigen 
huis en in De Zuidlanden. Lijkt u dit leuk?
 
Stuur dan een mail naar info@dezuidlanden.nl met de 
samenstelling van uw gezin, adres, telefoonnummer 
en welke van de onderstaande twee tijdvakken u kunt.  
Dan nemen wij contact met u op.

25 mei: 13:00 - 16:00 of 16:00 tot en met 20:00 uur.

Dit is de nieuwsbrief uit De Zuidlanden van mei 2022. Hierin lees je al het nieuws over wonen in 
De Zuidlanden, waar het heerlijk genieten is van het buitenleven op een steenworp afstand van de 

binnenstad van Leeuwarden.



 Projectbureau De Zuidlanden
Het Projectbureau De Zuidlanden draagt zorg voor de 
ontwikkeling van het gebied. Daarbij gaat het niet alleen om het 
maken van de plannen en ontwerpen, maar ook om het 
voorbereiden van juridische vraagstukken. Verder lopen de 
werkzaamheden uiteen van het verzorgen van de 
gebiedspromotie en het regelen van vergunningen tot aan het 
aanleggen van de wegen, voorzieningen, groen en water en de 
oplevering van de bouwkavels.

Contact 
Projectbureau De Zuidlanden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Tel: (058) 233 40 44
E-mail: info@dezuidlanden.nl

dezuidlanden

Bijzonder wonen in De Klamp
Vanaf donderdag 12 mei ligt het ontwerp-
bestemmingsplan van Bijzonder wonen in De 
Klamp ter inzage. Tegelijkertijd ligt het concept-
stedenbouwkundigplan ter inzage. Dit plan is een aantal 
keren aangepast in samenspraak met de bewoners en 
direct betrokkenen van De Klamp. De stukken liggen ter 
inzage vanaf 12 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 en 
zijn te vinden via de website van De Zuidlanden. 

Hondenlosloopterrein Techumerfjild
Het hondenlosloopterrein aan de Buorkerij wordt veel 
gebruikt. Er is nu budget om het gebied uit te breiden 
en om voorzieningen toe te voegen. 

Aan de noordzijde ligt een goed toegankelijk terrein 
waar diverse behendigheidsactiviteiten gedaan kunnen 
worden. Denk bijvoorbeeld aan een parcours met 
attributen als springhoepels, bruggen of een heuse 
slalom. Maar ook aan een trimtafel waarop de hond 
makkelijk gekamd kan worden.

Bij het uitzoeken van deze toestellen vragen we uw hulp. 
Op onze website www.dezuidlanden.nl en op Facebook 
vindt u een aantal hondentoestellen. Geef uw top drie 
door via info@dezuidlanden.nl. De hondentoestellen 
met de meeste stemmen plaatsen wij op het terrein.   
 
Let op: u kunt stemmen tot en met maandag 16 mei 
2022. Daarna maken we via de website social media 
bekend wat de top 3 is geworden.

Inrichting De Klamp fase 1
Zoals we eerder hebben verteld, is er onlangs een schouw 
geweest in De Klamp. We hebben tijdens deze rondgang 
door de buurt gekeken of we bepaalde werkzaamheden 
al vooruitlopend op de definitieve inrichting kunnen 
uitvoeren. We hebben meerdere werkzaamheden 
beschreven die hier voor in aanmerking komen. Denk 
aan (tijdelijke) verlichting, uitdiepen van verschillende 
watergangen en het plaatsen van enkele speeltoestellen. 
We zijn inmiddels begonnen met het plaatsen van 
verschillende tijdelijke lantaarnpalen en we hebben een 
opruimsessie gehouden. Voor de zomervakantie zullen er 
meerdere werkzaamheden uitgevoerd worden. We gaan 
binnenkort alle onderwerpen en de planning nog een 
keer bespreken met de werkgroep De Klamp. Daarna 
zullen we op de bewonerspagina van de website van De 
Zuidlanden een uitgebreide opsomming met uitleg geven. 
 
BOSK naar De Zuidlanden
Vanaf nu tot en met de zomer ‘wandelen’ ongeveer
1000 bomen door de binnenstad tijdens het evenement 
BOSK. Ongeveer 100 bomen krijgen daarna een 
definitieve plek in De Zuidlanden, onder andere langs 
de Nije Daam in Techum.


