
Waterfront BurgumWaterfront Burgum

Belangrijkste ontwikkelingen
oostelijk van de Centrale As

• van park naar sportpark
• oppervlakte van het park    
 wordt > 2x zo groot

• sportpark met  indoor- en   
 outdoorsportactiviteiten

• Reset indoorsportgebouw
• aanleg recreatiepaden
• aanleg nieuwe brug Burgum
• doortrekken park onder     
 nieuwe brug door naar oost

• wijzigingen ijsbaan
• aanleg parkeergelegenheid 
• natuurontwikkeling langs      
 PM-kanaal

• verplaatsing hertenkamp?
• woningbouw Pr.Bernhardstr.
• uitbreiding waterpartijen
• overgang via een paluduct   
 naar de westzijde van de    
 Centrale As

• realisatie rotonde N356

ontwerp nieuwe brug Burgum
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Waterfront BurgumWaterfront Burgum

Belangrijkste ontwikkelingen
westelijk van de Centrale As
• wandelpaden naar pingo’s
• parkeergebied voor nieuwe    
 recreatiemogelijkheden

• Wellnes Leeuwerikhoeve
• terrassteiger en havenkom
• evenemententerrein
• natuurontwikkeling / EHS
• ontwikkeling woongebied

Woonwijk ‘De Warren’ 
• Wonen in een natuurlijke    
 omgeving

• aanleg vaart door woonwijk
• diversiteit aan woonmilieu’s

Keuzemogelijkheid aan de 
Prins Bernhardstraat:
• Een kamp met herten achter  
 een hek (zoals nu)

• Een toegankelijk kampje    
 met aaibare geitjes e.d.

• Een plek waar kinderen met  
 water & zand kunnen spelen
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Waterfront BurgumWaterfront Burgum
Hoe past het park in de om-
geving ?
• Overgang houtsingelland    
 schap (dorpskant) naar open  
 landschap (kanaalkant).

• Doorzichten uit het park     
 naar PM-kanaal en Wiide Ie

 en vanaf het PM-kanaal en   
 de Wiide Ie naar het dorp
• Het park is hoogtepunt van   
 groene route om het dorp:

 Waterkant Winterswyk, Mar-   
 wei, ’t Syl, Menno van Coe   
 hoornweg, Tussendijken,    
 Elingsloane, parkje bij AZC,   
 parkstrook Burgum-West,    
 nieuwe park

  groene route
 in Burgum 

Wat ziet u in 
het park ?
• Dichte bosstroken
 (houtsingels n-z) verdelen   
 het park in buiten  ruimtes
• Langs het PM-kanaal ligt          
 een moerasoever, verbin-                 
 dingszone voor fl ora- en 

 fauna tussen Alde Feanen    
 en Burgumermar
• Bomenlanen, boomgroepen,  
 solitaire bijzondere bomen

• Boomgaard met appel-, 
 peren- en pruimenbomen
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