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Voorwoord

De gemeente Tytsjerksteradiel telt 17 doarpen. Doarpen dy’t yn al har 
ferskaat op har eigen wize bydrage oan de kwaliteit fan ús gemeente. 
Doarpen mei in eigen karakteristyk dy’t mei-inoar Tytsjerksteradiel 
foarmje en net sûnder inoar kinne. Doarpen om grutsk op te wêzen.

As grutste doarp hat Burgum in sintrumfunksje yn Tytsjerksteradiel. 
Yn de struktuerfisy “Finster op Romte”, dy’t begjin 2010 troch de ge-
meenteried fêststeld is, is Burgum omskreaun as “regionaal centrum 
dat zijn functie op het gebied van voorzieningen moet kunnen blijven 
waarmaken”. It lânskip yn Tytsjerksteradiel sil mei de oanlis fan de 
Sintrale As en in nije brêge de kommende jierren yngripend wizige 
wurde. In yngreep dy’t, neist soargen oer in goede ynpassing, ek in 
tal nije, moaie kânsen biedt. Kânsen foar Burgum bygelyks, om har 
sintrumfunksje wier te meitsjen en fuort te sterkjen. 

Sa is in nije wenwyk pland dêr’t wetter in wichtig thema is en dêr’t yn 
fazes oan bouwd wurde kin. In grienblauwe wenwyk dy’t boppedat 
naadleas ferbûn wurde moat mei de hjoeddeistige kearn. Dat giet fier-
der as it realisearjen fan in standert nijbouplan. Dat freget om fisy. 
Fisy op in goed úttocht totaalkonsept mei in natuerlik oergangsgebiet 
tusken de nije wyk en de besteande bebouwing. In gebiet dêr’t folop 
romte is foar rekreaasje, toerisme, ekology en sport. In gebiet dêr’t 
ek de earste Fryske Olympiade hâlden wurde kin yn de simmer fan 
2012. 

Foar jo leit de fisy “Waterfront Burgum”. In realistyske fisy dêr’t de ta-
komst fan dit diel fan Burgum sketst is en dy’t ta stân kaam is yn op-
arbeidzjen mei, ûndermear, Doarpsbelangen Burgum. In fisy dy’t fier-
der giet as de realisaasje fan in wenwyk oan de westkant fan de 
Sintrale As. As wethâlder Romtlike Oardering bin ik tige grutsk op 
dizze fisy en foaral ek op de wize wêrop dizze ta stân kaam is. In fisy 
dy’t rekkenje mei op draachflak yn it doarp. In wurd fan tank is ek 

ferskuldige oan de belutsen beliedsamtners dy’t fol oerjefte dizze fisy 
mei ta stân brocht hawwe.

Mei “Waterfront Burgum” lit Tytsjerksteradiel sjen dat wy klear binne 
foar de takomst. In takomst dy’t wy mei betrouwen temjitte sjogge. 
In fisy om grutsk op te wêzen.

Geerling Schippers, wethâlder
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding

Over de ‘toekomst’ van Burgum zijn in het recente verleden op ver-
schillende terreinen besluiten genomen door de gemeente, de pro-
vincie en in enkele gevallen ook het Rijk. Er spelen daardoor nu diver-
se ontwikkelingen, die gevolgen hebben voor met name de zuid- en 
zuidwestrand van Burgum, zoals:

• de aanleg van De Centrale As met aquaduct
• de bouw van een nieuwe brug over het Prinses Margrietkanaal
• de Gebiedsontwikkeling De Centrale As (soort landinrichting)
• de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
• de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in Burgum (werk naam 

is ‘De Warren’)

Voor een goede afstemming van al deze ontwikkelingen is het nood-
zakelijk om een integrale visie vast te stellen voor een ruim gebied 
dat inmiddels de naam ‘Waterfront Burgum’ heeft gekregen. De visie 
zal een samenhangend beeld moeten geven van gewenste ontwikke-
lingen in de komende decennia, in de zone die globaal begrensd 
wordt door de jachthaven in het oosten; de Flappefeart en Hillamaweg 
in het westen en het Prinses Margrietkanaal in het zuiden.

globale ligging plangebied
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Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2009 een plan 
van aanpak vastgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan is betrok-
kenheid van het dorp bij het opstellen van de visie. Dat is gebeurd via 
een projectgroep, waarin onder andere organisaties als dorpsbelan-
gen Burgum en de Himbo waren vertegenwoordigd. 

Na een uitgebreide inventarisatie van het gebied en het opstellen van 
een programma van eisen door de gemeente, heeft deze projectgroep 
een belangrijke voorzet gegeven voor de gewenste ruimtelijke en ste-
denbouwkundige structuur op hoofdlijnen. De projectgroep koos voor 
de aan te leggen woonwijk, de ecologische variant.

Vervolgens ondersteunde de gemeenteraad in een opiniërende ver-
gadering op 24 maart 2011 de uitgangspunten voor de visie en de 
gemaakte keuzes van het college van burgemeester en wethouders 
in meerderheid. 1)

Het doel van dit rapport is de lezer duidelijk te maken welke uitgangs-
punten aanleiding zijn geweest voor de visie die is ontwikkeld voor 
de zuidwestelijke dorpsrand van Burgum. Het geeft een beeld van de 
kansen van voornoemd gebied, waarbij door middel van een verbeel-
ding inzicht wordt gegeven in de gewenste stedenbouwkundige ont-
wikkeling van Burgum. 

1) De inventarisatienota, raadsstukken van 24 maart 2011 en toelichting op de varianten 
zijn te vinden op de website van de gemeente Tytsjerksteradiel: www.t-diel.nl

Leden projectgroep:
 
• Dorpsbelangen Burgum
• Ondernemersvereniging 
 Himbo
• VAC (Voorlichting Advies 

Commissie)
• Wooncorporatie 
 WoonFriesland
• Zorginstelling 
 De Friese Wouden
• Initiatiefgroep Leisure
• Projectbureau 
 De Centrale As
• Gemeentemedewerkers
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1.3 Beleidskader

Zoals eerder aangegeven zijn er diverse ontwikkelingen gaande die 
van invloed zijn op het betreffende gebied. Het is voornamelijk een 
opsomming van grootschalige werken, waarvoor eerder besluiten zijn 
genomen, die zijn gebaseerd op beleidsstukken van zowel het Rijk, 
de provincie als de gemeente. 
Daarnaast zijn voor Burgum beleidskeuzes gemaakt die aan de basis 
staan van de Visie ‘Waterfront Burgum’. Namelijk de gemeentelijke 
Structuurvisie en de daarop gebaseerde Woonvisie 2010 en de Water-
visie ‘Wetter yn sicht’. 

Belangrijk is de keuze van zowel de provincie als de gemeente voor 
een zogenaamde ‘robuuste’ dorpsuitbreiding ten westen van De Cen-
trale As van 300 tot 500 woningen in de komende 20 tot 30 jaar. In 
de gemeentelijke Watervisie wordt onderstreept dat er kansen voor 
Burgum zijn om een echte relatie met het water te krijgen en dat mo-
gelijkheden moeten worden aangegrepen om (lokaal) de waterkwali-
teit te verbeteren. 

Tekstgedeelte uit Watervisie ‘Wetter yn sicht’:

De beleving en waardering van water gaat verder dan alleen 
recreatie. Water maakt onderdeel uit van de leefomgeving en 
speelt daarmee indirect een rol in de waterbeleving van de inwo-
ners en bedrijven van de gemeente. Door de verschillende func-
ties van water en de cultuurhistorie ervan te onderkennen en te 
benadrukken kan de beleving worden versterkt.

Kaart uit de Watervisie
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1.4 Uitgangspunten in hoofdlijnen:

• de nieuwe wijk moet een ecologisch karakter krijgen;
• het water in de wijk moet, net zoals de Wide Ie, op Fries boezem-

peil (voor het creëren van directe waterverbindingen voor boten);
• de bestaande structuren (groen, water en wegen) moeten worden 

gerespecteerd;
• de verkeersverbindingen moeten optimaal zijn, zowel in het ge-

bied als met het bestaande dorp Burgum;
• het gebied rond de voormalige zuivelfabriek moet via een groene 

zone onder de nieuwe brug door en over het aquaduct met de 
woonwijk worden verbonden;

• deze zone wordt benut voor investeringen in recreatie; sport/spel 
en commerciële functies (o.a. horeca).

De uitgangspunten voor de Visie zijn breed gedragen door zowel de 
in de projectgroep deelnemende organisaties als door het gemeente-
bestuur. 

Voorkeursvariant ‘ecologie’
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2. De locatie: identiteit van plangebied

2.1 Historische landschappelijke ontwikkeling

Voor het plangebied is een aantal typerende historische achtergron-
den te noemen die bepalend zijn voor de identiteit van het plange-
bied.

Lintdorp en bedrijvigheid aan vaarwater
Het kloosterdorp Burgum is in de 19e eeuw uitgegroeid tot een lint-
dorp, op enige afstand, parallel lopend aan de Groningervaart (nu 
Prinses Margrietkanaal). Ten zuiden hiervan waren veel bedrijven en 
molens aan het vaarwater tussen Leeuwarden en Groningen. Het lint-
dorp lag in oost-westrichting. Later is Burgum in noord-zuidrichting 
uitgebreid. Met de ‘robuuste uitbreiding’ kan de oorspronkelijke re-
latie met het kanaal weer worden versterkt.

Monniken
Burgum had tot in de 16e eeuw een Bergklooster (Barraconvent), met 
uitgestrekte landerijen. De bijbehorende Kruiskerk is er nog. De mon-
niken liepen destijds naar het Barrahûs (belangrijke boerderij destijds) 
ten zuiden van Leeuwarden. Het oorspronkelijke pad, de Monniken-
weg, is nog deels aanwezig. Dit was tot 1870 dé weg voor het (han-
dels)verkeer tussen het klooster en Leeuwarden, Tytsjerk en Suwâld. 
Door de zandwinning en daarmee de verbreding van de Wide Ie is de 
Monnikenweg noordelijker komen te liggen. Andere belangrijke his-
torische wegen zijn de Burgumerdaam, de Langelaan, de Hillamaweg 
en de Gaestmabuorren.

BurgumerdaamBedrijvigheid langs kanaal

Monnikenweg Kruiskerk
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Twee landschappen
De gronden buiten het dorp zijn door de jaren heen richting Suwâld 
steeds meer in cultuur gebracht. Het gebied tussen de Burgumerdaam 
en Flappefeart ligt op de grens van het hoger gelegen dekzand-kei-
leemlandschap en het lager gelegen veenlandschap dat vochtiger is. 
Hoe zuidwestelijker hoe opener het landschap. De kenmerkende sin-
gels van het dekzand-keileemlandschap zijn met name in het midden-
gedeelte nog veel aanwezig en houden zich op boven de zogenaamde 
‘nul-meterlijn’. Ook de grillige (onregelmatige) blok- en opstrekkende 
verkaveling zijn het gevolg van de twee landschapstypen die in elkaar 
overgaan en de daarbij horende hoogteverschillen.

Flappefeart
De Flappefeart is een historische watergang, die momenteel het over-
tollige landbouwwater van het poldergebied tussen Suwâld, Hurdega-
ryp en Burgum, via een gemaal, naar het Boezemwater (Wide Ie) af-
voert. 

Pingo’s
Een bijzonderheid zijn ook de vele pingo’s die tijdens de IJstijd nabij 
Burgum zijn ontstaan. In het plangebied zijn nog twee pingo’s zicht-
baar: de één als poel in een weiland, de ander is inmiddels verland en 
ziet er uit als een moerasbosje.

veenlandschap

dekzand-keileemlandschap

Flappefeart

aanzicht pingo De Hammen
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2.2 Impressie van plangebied

Prins Bernhardstraat

jachthaven Burgum

entree Burgum: 
zicht op oude zuivelfabriek

Hillamaweg

bedrijvigheid zuidzijde kanaal

Langelaan

plangebied De Warren

Prinses Margrietkanaal

fierljeppen Burgum

pad naar Wide Ie

plangebied De Warren

hertenkamp Burgum
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3. Visie

3.1 Stedenbouwkundig concept

Enkele belangrijke stedenbouwkundige aandachtspunten in de visie 
van het ‘Waterfront Burgum’, zijn de beeldkwaliteiten van het front 
van Burgum. Het ‘smoelwerk’ van het dorp aan de zuidzijde bij het 
Prinses Margrietkanaal. En de kwaliteit van de hechting tussen het 
‘nieuwe Burgum’ en het bestaande, ‘oude Burgum’. De structuren, 
functies en de inrichting van de publieke ruimte zijn van groot belang 
voor het realiseren van een natuurlijke hechting van oud met nieuw. 
De aanpak van het stedenbouwkundige concept ‘Waterfront Burgum’ 
wordt toegelicht vanuit een viertal structuren: 

•  De verkeersstructuur; de huidige Prins Bernhardstraat wordt door-
getrokken in westelijke richting en wordt de hoofdontsluitingsweg 
van de wijk ‘De Warren’ en de weg naar Suwâld. De Hillamaweg wordt 
afgesloten van doorgaand autoverkeer. De Hillamaweg wordt, door 
de fysieke ‘knip’ die in de route komt, uitsluitend nog voor voetgan-
gers en fietsers een doorgaande route naar de nieuwe wijk en de bui-
tendorpen. De Centrale As doorsnijdt het plangebied ‘Waterfront Bur-
gum’. Het plangebied heeft geen rechtstreekse aansluiting op De 
Centrale As.

•  De groenstructuur; deze ontwikkeling bestaat uit een majeure 
groenontwikkeling in drie kleinere, deelgebieden, ieder met een eigen 
doelstelling en een eigen programma. Door een hoge mate van diver-
siteit krijgt deze structuur een attractieve uitstraling. De groenstruc-
tuur krijgt niet alleen een recreatieve functie voor Burgum. De groen-
structuur biedt ook een programma met uitstraling voor de regio. 
Daarnaast krijgt het een ecologische functie als stapsteen in de EHS.

Monnikenweg & Wide Ie
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•  De blauwe structuur; deze wordt gevormd door het boezemwater 
dat de woonwijk wordt ingebracht (naar de polder). Burgum krijgt 
hiermee voor het eerst een woongebied aan het water. Zo wordt aan 
de wens en een belangrijke doelstelling van Burgum voldaan. De Wide 
Ie krijgt een meer recreatieve functie. Door de verlegging van het Prin-
ses Margrietkanaal in zuidelijke richting ontstaat de mogelijkheid een 
natuurlijke begrenzing te creëren tussen het Prinses Margrietkanaal 
met haar beroepsvaart en de recreatieve functies van de Wide Ie. Het 
schiereiland dat ontstaat, samen met enkele opgespoten, nieuwe ei-
landen, vormen een natuurlijke scheiding tussen twee voornoemde 
watergebieden.

•  De bebouwingsstructuur; deze bestaat uit verschillende delen. Een 
belangrijke vernieuwing is de beoogde woonbebouwing ‘De Warren’. 
Het gebied tussen ‘De Warren’ en de Hillamaweg zal worden aange-
vuld met woonbebouwing, waarmee het ruimtelijk beeld van de be-
bouwde kom vanaf de Hillamaweg zal doorlopen tot aan de nieuwe 
woonuitbreiding ‘De Warren’. 
Een ander aspect dat de komende jaren veel aandacht verdient is de 
entree van Burgum aan de zuidzijde. Versterking van het bebouwings-
beeld en een duidelijke herkenbaarheid (identiteit) draagt bij aan een 
sterke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Burgum. Het ont-
wikkelgebied nabij de brug van Burgum (waarvan het park en de voor-
malige zuivelfabrieklocatie belangrijke ingrediënten zijn) verdient de 
komende jaren extra aandacht. 

Fryske Olympiade

*

*

*
*

Project  “Waterfront Burgum”   -  Stedenbouwkundig concept          maart 2011   

woonuitbreiding 
 “De Warren”

omlegging PM-kanaal

Wide Ie

Sportpark Burgum centrum BurgumCA

Hillamaweg
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3.2 Verkeer

In de visie is de historische context van het gebied leidend. Dit bete-
kent dat historische wegenstructuren, zoals de Monnikenweg en de 
Langelaan opgenomen worden in de nieuwe verkeerstructuren van 
het projectgebied ‘Waterfront Burgum’.

Doelstelling is aantrekkelijke routes aan te leggen voor het ‘langzame 
verkeer’. Dit betekent niet uitsluitend korte en gemakkelijke routes 
om het gebruik van de fiets te stimuleren, het betekent ook dat de 
routes een hoge belevingskwaliteit moeten krijgen. Vanuit de robuus-
te woonuitbreiding moet de verbinding het gevoel geven dat in de be-
bouwde kom wordt gereden (lintbebouwing). De wegprofielen moeten 
ook daadwerkelijk op deze wijze vorm worden gegeven.

Een aanzienlijk deel van de zuidelijke ontwikkeling van het project 
‘Waterfront Burgum’ krijgt een groen/blauwe invulling. In dit gebied, 
dat gekoppeld is aan de ontwikkeling van de ecologische zône, krijgt 
een breed scala aan functies een plek. Hiermee wordt hoog ingezet 
op een attractieve, zuidelijke route voor het langzame verkeer. Deze 
verkeersroute, die via het huidige park en over het voormalige zuivel-
fabriekterrein gaat, zal in de toekomst een extra ontsluiting worden 
voor het centrumgebied van Burgum. De ontwikkeling van het groene 
gebied moet een regionale uitstraling krijgen. Daarnaast kan het een 
belangrijke impuls geven aan nieuwe recreatieve ontwikkelingen voor 
het dorp.
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3.3 Groen en water

De ‘groene en blauwe’ ontwikkelingen zijn beeldbepalend voor het 
project ‘Waterfront Burgum’. Hiermee wordt een belangrijk deel van 
de nieuwe identiteit van het westelijk deel van Burgum bepaald. Het 
toevoegen van nieuwe functies moet leiden tot een levendige zone. 
Er wordt ingezet op recreatieve, toeristische, ecologische en culture-
le ontwikkelingen. Deze aanpak vereist de nodige tijd en aandacht. 
Het doel is enerzijds de ontwikkeling van een goede alternatieve rou-
te voor fietsers en wandelaars voor bewoners van de woonwijk ‘De 
Warren’. Maar ook mensen van buiten ‘te verleiden’ het centrum van 
Burgum te bezoeken. De ontwikkeling van het voormalige zuivelfa-
briekterrein en de huidige jachthaven kunnen belangrijke bouwstenen 
worden in de totale ontwikkeling van de groenstructuur om dit doel 
te bereiken. Verwezen wordt naar het in februari 2010 vastgestelde 
‘Masterplan Burgum Centrum’ waar in het hoofdstuk ‘Ús Dream’ een 
schetsidee wordt gegeven voor een ‘groen-blauwe’ invulling van de 
zone tussen het Prinses Margrietkanaal en de Mr. W.M. Oppedijk van 
Veenweg. 

Ook de mogelijkheid om nabij de woonwijk ‘Winterswijk’ het Prinses 
Margrietkanaal over te kunnen steken met een pont zal de komende 
jaren op haalbaarheid worden onderzocht. Hiermee zou, voor de be-
volking van Burgum, in een belangrijke wens kunnen worden voor-
zien.

 woonwijk Winterswijk

onderzoek naar pont voor 
recreatieve doeleinden

boezemwater in de woonwijk dwarsprofiel vaart in woonwijk
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‘Wonen en water’ is een belangrijk thema van de uitbreidingslocatie 
‘De Warren’. Er zal boezemwater (vanuit de ‘Wide Ie’) het gebied in-
gelaten worden. Vanwege de hoogteligging van het plangebied en het 
daarmee samenhangende hoogteverschil van boezemwaterniveau en 
polderwaterniveau is de keuze hoe met dit niveauverschil wordt om-
gegaan van evident belang voor de vormgeving van het gebied. 

In het plangebied liggen twee monumentale pingo’s die sinds de ruil-
verkaveling in eigendom zijn van It Fryske Gea. Door bosvorming en 
de bemesting van gronden in de omgeving is de natuurwaarde van de 
pingo’s fors afgenomen in de afgelopen descennia. De aanwezigheid 
en het verbeteren van de kwaliteit van de pingo’s wordt gezien als een 
belangrijke doelstelling. De aanwezigheid van de pingo’s vormt een 
van de bouwstenen voor de totale groenzone.
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3.4 Wonen

De ontwikkeling van nieuwbouwlocatie ‘De Warren’ heeft als doel de 
realisatie van 300 tot 500 woningen in een gebied dat op de grens 
ligt van het veengebied en de zandkop van Burgum.
De woningbouw zal gefaseerd ontwikkeld worden, waarbij elke fase 
een heldere, stedenbouwkundige afronding zal krijgen naar het be-
staande landschap. 
Door de gefaseerde aanleg met verschillende architectuurthema’s 
wordt ‘De Warren’ een heterogene wijk met homogene buurten. Dit 
uitgangspunt wordt vastgelegd in een ‘ruimtelijk raamwerk’, waarbij 
voor de buurten een ‘buurtpaspoort’ wordt gemaakt. In deze ‘buurt-
paspoorten’ worden sfeer, beleving, de fysieke en kwalitatieve ken-
merken van de openbare ruimtes en de toekomstige woonbebouwing 
vastgelegd. Alle planfases worden indicatief vastgelegd (in het pas-
poort) dat steeds ter goedkeuring aan het College van Burgemeester 
en Wethouders zal worden voorgelegd. Door de verschillende fases 
in de loop der tijd uit te werken, ontstaat een hoge mate van flexibi-
liteit. Per fase kan zo goed ingespeeld worden op de maatschappe-
lijke ontwikkelingen die er zijn en kan adequaat worden ingespeeld 
op de woningbouwsituatie van Tytsjerksteradiel. Het ruimtelijk kader, 
dat uit de verschillende ‘paspoorten’ zal bestaan, vormt zo de steden-
bouwkundige totaalvisie van ‘Waterfront Burgum’. 
Opgemerkt wordt dat binnen het ‘buurtpaspoort’ de burger ruim de 
vrijheid moet krijgen de eigen woonwensen te realiseren.

fasering plangebied “De Warren”
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3.5 Werken

Binnen het plangebied van ‘het Waterfront’ is ruimte voor nieuwe, 
kleinschalige bedrijfsmatige ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan 
wateractiviteiten, recreatie en horeca. 
Belangrijke speerpunten zijn de horecaontwikkeling aan de Wide Ie 
met evenemententerrein (voor o.a. de Fryske Olympiade), de ontwik-
keling van de voormalige zuivelfabrieklocatie, de herontwikkeling van 
de voormalig agrarische boerderij aan de Langelaan en de ontwikke-
lingen in het sportpark nabij de provinciale brug.
Het woongebied biedt, meer dan gebruikelijk, ruimte voor het werken 
aan huis. 

locatie Fryske Olympiade referentiebeeld horeca + water

woonhuis met bedrijfspand
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3.6 Duurzaamheid & fair trade

Duurzame ontwikkeling wordt in dit rapport niet nader gespecifi-
ceerd. Duurzaamheid & fair trade zijn een belangrijk onderdeel in het 
programma van eisen. Door de jaren heen heeft de gemeente Tyt-
sjerksteradiel al laten zien een hoog ambitieniveau na te streven voor 
deze thema’s. Om voornoemde reden worden in dit rapport geen spe-
cifieke uitwerkingen genoemd. Per planonderdeel worden de thema’s 
‘duurzaamheid & fair trade’ meegenomen in de uitwerking van alle 
ideeën.
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4. Uitwerking op onderdelen

4.1 Verkeer

De hoofdontsluiting (voor alle verkeersoorten) van het woongebied 
‘De Warren’ vindt plaats via de Prins Bernhardstraat. De huidige Prins 
Bernhardstraat wordt doorgetrokken en krijgt een aansluiting op de 
Gaestmabuorren. De wijk zal op minimaal twee locaties worden ont-
sloten voor autoverkeer. Er zijn meerdere ontsluitingsmogelijkheden 
voor het langzaam verkeer.

De Monnikenweg en de Langelaan worden opgenomen in de nieuwe 
verkeerstructuur in het woongebied. Deze wegen functioneren als 
‘buurtstraat’; In de beeldvorming zijn het wegen met een hoog recre-
atief karakter. Erfontsluitingen op de Monnikenweg en Lange-laan zul-
len bij hoge uitzondering worden toegestaan. De wegen zullen een 
belangrijke functie hebben voor het langzame verkeer.

De Hillamaweg krijgt na realisatie van De Centrale As een lagere ver-
keersintensiteit. De weg zal uitsluitend worden gebruikt voor bestem-
mingsverkeer. De route naar Suwâld en de nieuwe woonlocatie ‘De 
Warren’ zal dan uitsluitend mogelijk zijn voor langzaamverkeer. Om 
het karakter van de bebouwde kom zoveel mogelijk zichtbaar te ma-
ken voor het langzame verkeer naar ‘De Warren’, wordt aanvullende 
woning aan de zuidzijde van de Hillamaweg mogelijk gemaakt.
Het doorgaand autoverkeer richting ‘De Warren’ en de dorpen Suwâld 
en Tytsjerk zal in de toekomst gebruik moeten maken van de Prins 
Bernhardstraat. Deze zal hiervoor worden verlengd en sluit aan op de 
Gaestmabuorren. 

Prins Bernhardstraat

Langelaan

Monnikenweg
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Een belangrijke toevoeging voor het langzame verkeer is de zuidelij-
ke route, via de robuuste groenstructuur naar het centrum van Bur-
gum. De route krijgt een attractief, afwisselend karakter. De groen-
structuur krijgt wisselende thema’s voor de gebruikers. Natuur, 
recreatie, kunst en outdoorsport bieden steeds wisselende belevin-
gen voor de fietsers en wandelaars van deze zuidelijke route.

4.2 Groen en water

Het woongebied ‘Waterfront Burgum’ grenst aan de waterpartijen 
Wide Ie en het Prinses Margrietkanaal. Dit boezemwater is van groot 
belang voor de beleving en de nieuwe functies die aan het gebied wor-
den toegekend. De wens van ‘Burgum’ is het realiseren van zoveel 
mogelijk vrij toegankelijke oevers. Daarom wordt gestreefd naar ste-
denbouwkundige oplossingen met zoveel mogelijk openbare oevers.

Het ruimtelijk kader voor woongebied ‘De Warren’ kenmerkt zich 
voornamelijk door de kernwaarden ecologie en variatie in woonthe-
ma’s. De waterverbinding vanuit de wijk met de Wide Ie (boezemwa-
ter) sluit aan bij deze kernwaarden. Er is gekozen voor een brede ring-
vaart met groene, openbare oevers. De ringvaart is toegankelijk en 
heeft een hoge ecologische belevingswaarde. Deze keuze heeft tevens 
onder andere te maken met de bestaande peilverschillen tussen pol-
der en boezem. Het boezempeilniveau van de ringvaart is goed te be-
heren en de kades/dijken bieden de mogelijkheid droog te bouwen 
in het plangebied. Naast deze economische keuze is het vormgeven-
de aspect van groot belang. De ringvaart wordt namelijk gebruikt om 
‘maritieme wensen’ te vervullen. Dit betekent ruimte voor sloepen, 
kano’s en andere kleine bootjes. De mogelijkheid om met zeiljachten 
de wijk in te varen is beperkt. Drie van de vier bruggen krijgen, mede 
vanuit kostenoverwegingen, een beperkte doorvaarhoogte. Voor de 
‘grotere’ boten en de bijzondere woonvormen op het water wordt aan 
de ‘Wide Ie’ een jachthaven gerealiseerd.
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De ringvaart krijgt een aantal kleine sloepenhavens en een trailerhel-
ling. Ook komt er ten oosten van de ringvaart een bijzondere ‘water-
bos locatie’ met een waterspeelplaats voor kinderen. Deze water-bos 
locatie maakt onderdeel uit van de hieronder beschreven ‘groenstruc-
tuur’.

Groen
De groenstructuur van het project ‘Waterfront Burgum’ bestaat uit 
drie gebieden met elk een eigen kernwaarde. Dat zijn: 
1. Het oostelijk gelegen ‘sportpark Burgum’, dat doorloopt tot onder 

de nieuwe brug van Burgum, zo mogelijk over het voormalige zui-
velfabriekterrein, richting de jachthaven;

2. De centraal gelegen ‘recreatieve groene lob’ inclusief het schier-
eiland dat ontstaat door het verleggen van het Prinses Margrietka-
naal;

3. De westelijk gelegen, ‘ecologische groene lob’.

De verschillende gebieden hebben hun eigen functies (kernwaarde) 
die gerelateerd zijn aan de groene setting van het gebied. De groen-
structuur van het ‘Waterfront Burgum’ sluit aan bij het provinciaal en 
Rijksbeleid tot de ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur 
(EHS). Hoewel dat beleid onder druk staat, wordt toch de fysieke ruim-
te voor de EHS meegenomen in het plangebied. 

In de gehele groenstructuur worden routes voor fietsers en voetgan-
gers aangelegd. Deze voorzieningen dienen de ontsluiting van het 
centrum van Burgum te versterken, maar worden ook als gebied voor 
de wandel- en hardloopsport ontwikkeld.
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De westelijke groene lob heeft ecologie als kernthema. Het kent een 
aaneenschakeling van nieuwe natuur dat aansluit op de twee pingo’s 
van It Fryske Gea. Hierdoor is het voortbestaan van de pingo’s gega-
randeerd en kan de kwaliteit verbeterd worden. 
De westelijke groene lob grenst aan de locatie van het voormalige 
agrarische bedrijf aan de Langelaan, dat zich uitermate goed leent 
voor een recreatieve en educatieve functie. Een voorbeeld hiervan is 
de kinderboerderij Doniastate in Stiens. 
Op het grensvlak van de woongebieden en de westelijke groene lob 
is extensief wonen in het bos mogelijk. Dit biedt een bijzonder woon-
thema.

De centrale groene lob heeft recreatie als kernthema. In deze lob 
wordt een evenementenlocatie ontwikkeld. Deze locatie dient ook als 
locatie voor het provinciale evenement de ‘Fryske Olympiade’. In dit 
gebied wordt een royale buitenhaven aangelegd. Deze is vooral be-
doeld voor pleziervaartuigen die, vanwege de geringe brughoogte, 
niet in de woonwijk De Warren terecht kunnen. De haven biedt ook de 
mogelijkheid voor speciale woonvormen op het water, zoals woonar-
ken en andere drijvende woningen. De ontwikkeling van het schierei-
land, dat ontstaat door het verleggen van het Prinses Margrietkanaal 
behoort eveneens tot de centrale groene lob. Het schiereiland krijgt 
een beperkte wandelstructuur met een uitzichtpunt en veel nieuwe 
natuur, als invulling van de EHS.
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De oostelijke groene lob bestaat voor het grootste deel uit het be-
staande park. Hier worden nieuwe functies aan toegevoegd, waardoor 
de belevingswaarde sterk wordt vergroot. De oppervlakte van het park 
wordt vergroot en een nieuwbouwontwikkeling met indoorsportfaci-
liteiten wordt uitgebreid met outdoorsportfaciliteiten in het huidige 
park. Vanwege deze laatste ontwikkeling en het nieuwe tracé van de 
huidige provinciale weg wordt er in de gehele groene lob een nieuwe 
locatie gezocht voor het hertenkamp. Door het verleggen van de pro-
vinciale weg, als gevolg van de aanleg van de nieuwe brug van Bur-
gum (westelijk van de huidige brug), verliest een flink deel van het 
huidige hertenkamp zijn functie. Een nieuwe, grotere locatie in de 
‘groenstructuur’ is een goede oplossing.

De oostelijke groene lob reikt tot onder de provinciale brug door. Bij 
de aanleg van de nieuwe brug wordt de onderdoorgang 75 meter 
breed bij de noordoever en 25 meter breed bij de zuidoever. Deze 
breedtes zijn noodzakelijk om de EHS mogelijk te maken. Hierdoor 
wordt de groen-blauwe ontwikkeling doorgezet aan de oostzijde van 
de brug, zo mogelijk via het voormalige zuivelfabriekterrein en de 
laad- en loswal tot aan de jachthaven van Burgum.

wandelzone Paluduct bij PM kanaal

 Outdoor sport in het sportpark

75 meter vrije onderdoorgang 
aan parkzijde voor 

eco-verbindingszone
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4.3 Wonen en werken

Het project ‘Waterfront Burgum’ voorziet in een robuuste woonuit-
breiding aan de westzijde van Burgum. Het ruimtelijke raamwerk van 
de wijk kenmerkt zich als ‘heterogene’ wijk met ‘homogene’ buurten. 
De 300 tot 500 woningen worden gefaseerd vanaf 2015 in 20 tot 30 
jaar. Een uitgangspunt daarbij is dat iedere fase als het ware zo ont-
worpen wordt dat het de laatste fase (dorpsuitbreiding) zou kunnen 
zijn. Er worden afgeronde plandelen gerealiseerd. Voor de architec-
tuur wordt ingezet op materialen en kleurstelling die een hoge, na-
tuurlijke uitstraling zal hebben. Ze moeten ook vooral duurzaam zijn. 

Buurtpaspoort
Voor de verschillende woonbuurten wordt een zogenaamd ‘buurtpas-
poort’ opgesteld. Hierin worden sfeer, beleving, fysieke kenmerken 
en kwalitatieve kenmerken van de buurt omschreven. Dit is de be-
langrijkste bouwsteen voor de welstandsrichtlijnen waarop de onaf-
hankelijke welstandscommissie Hûs en Hiem de bouwplannen kan 
toetsen. De burger krijgt een ruime vrijheid voor het ontwerpen van 
de woning, binnen de kaders van het ‘buurtpaspoort’.

Het woongebied biedt, meer dan gebruikelijk, ruimte voor ‘werken 
aan huis’. Bovendien wordt ingezet op watergerelateerde bedrijfjes 
en horeca in de wijk.
Daarnaast zijn er plekken die ruimte bieden voor typische dorpse ken-
merken, zoals de mogelijkheid voor een moestuin bij huis en experi-
mentele woonvormen. 
Doel van deze variatie is een levendige wijk, waar door diversiteit de 
aantrekkelijkheid om er te wonen en te blijven wonen sterk wordt ver-
groot.
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4.4 Architectuur

De woonuitbreiding ”De Warren” heeft per bouwfase (zie faserings-
kaart zoals hiernaast afgebeeld) een buurtpaspoort waarin het ge-
wenste architectuur- en inrichtingsbeeld wordt beschreven. In het 
buurtpaspoort moet worden gelezen als een globaal raamwerk dat 
een beeld schetst van de gewenste woonsfeer. De inhoud van het 
buurtpaspoort zal worden afgestemd op de actualiteit van de woon-
markt van dat moment. Binnen een buurtpaspoort kunnen verschil-
lende woonthema’s aan de orde komen.
In deze stedenbouwkundige visie worden enkele gewenste hoofdthe-
ma’s van ‘De Warren’ beschreven.

Hoofdthema voor de wijk is een eigentijdse en moderne architectuur. 
Voor particuliere initiatieven is volop ruimte, mits passend binnen de 
spelregels van het buurtpaspoort. Het paspoort is slechts gericht op 
de evenwichtige samenhang van het totale bouwensemble van een 
buurt. Om aspirant kopers op weg te helpen zal veelal met referentie-
beelden en sfeerbeelden worden gewerkt.
Specifieke locaties die in de stedenbouwkundige visie aandacht ver-
dienen zijn het extensief wonen in het groen van ‘fase 2 en 4’. Daar-
naast het ‘waterwonen’ nabij de evenementenlocatie, in de haven aan 
de Wide Ie. Uitsluitend voor de locatie ‘fase 4 en/of 5’ wordt de mo-
gelijkheid geboden een boot bij de eigen woning af te kunnen meren. 
Het gaat om pleziervaart waarvoor een doorvaarhoogte van 2,5 meter 
nodig is. De meest zuidwestelijk in het plan gelegen brug krijgt een 
doorvaarhoogte van 2,5 meter. De overige kunstwerken zijn alleen 
voor sloepen en/of kano’s nog te passeren. De doorvaarhoogte wordt 
lager dan 2,5 meter.

ecologische ambities

extensief wonen in het groen
visualisatie: ArchitectenConsort bv

extensief wonen in het groen
visualisatie: ArchitectenConsort bv
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Architectuurimpressies plangebied “De Warren”

kunstwerken aan het water

 waterwonen bij Wide Ie  waterwonen bij Wide Ie

natuurlijk kleuren en materialen
buro Groosman Partners

referentiebeeld:herhaling & kleur
architectenburo Yanovshtchinsky

wonen met inpandig boothuis
 wonen direct aan het water

© Klunder Architecten
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4.5 Bijzondere locaties

In het plangebied ‘Waterfront Burgum’ zit een aantal bijzondere loca-
ties. Deze zijn:

1. de locatie van de voormalige boerderij aan de Langelaan, bijvoor-
beeld geschikt voor recreatieve en/of woon(zorg-)doelen, dienst-
verlening of wonen en werken;

2. de locatie naast het evenemententerrein (o.a. Fryske Olympiade), 
geschikt voor grootschalige horeca met eventueel ruimtes die een 
sportfunctie krijgen;

3. de twee bouwlocaties in het (sport) park, langs de Prins Bernhard-
straat. Hier passen functies die de invulling van het sportpark on-
dersteunen. Kantoren behoren overigens eveneens tot de moge-
lijkheden;

4. de locatie ‘voormalig zuivelfabriekterrein’. Deze visie gaat ervan 
uit dat deze locatie ontwikkeld wordt door marktpartijen. Gesug-
gereerd wordt een ontwikkeling die raakvlakken heeft met amu-
sement, kunst, cultuur en/of recreatie. De ‘voetprint’ van het ge-
bouw verdient een groene setting. Deze sluit aan op de, oostelijk, 
doorgetrokken sportparkontwikkeling. Hoewel het gebouw bouw-
kundig slecht oogt en vaak als negatief wordt beoordeeld, verwijst 
het complex naar een belangrijk stuk historie van Burgum. Een 
mooie oplossing zou kunnen zijn het gebouw te strippen en te 
voorzien van een nieuw uiterlijk met nieuwe functies. Er moet een 
nauwkeurige selectie plaats vinden welke delen van het complex 
de moeite waard zijn te behouden. De fabriek is bepalend als ‘1e 
indruk’ bij de entree van Burgum. Door het complex een nieuw ui-
terlijk te geven, kan de voormalige zuivelfabriek een eigentijds 
beeldmerk worden van Burgum. Samen met de aangrenzende brug 
die de komende jaren wordt vervangen, kan de entree vanaf de 

zuidkant kwalitatief aanzienlijk worden verbeterd. De brug en het 
fabrieksterrein als ‘icoon’ van het dorp. Een voorbeeld hiervan is 
de voormalige westergasfabriek (www.westergasfabriek.nl) in Am-
sterdam. 

Vooral de eerste twee genoemde bijzondere bouwwerken kunnen als 
bouwvorm worden betiteld als ‘buurtschuur’. Deze benaming zegt 
niet alleen iets over de na te streven architectuur, maar zegt ook iets 
over de sociale, maatschappelijke functie van deze plekken.
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5. Vervolgproces

Deze ontwikkelingsvisie voor het ‘waterfront’ van Burgum wordt uit-
eindelijk vastgesteld door de gemeenteraad. Voorafgaand aan deze 
vaststelling wil het gemeentebestuur graag een ieder de mogelijkheid 
geven te reageren op deze visie. De visie met bijbehorende stukken 
wordt daarom zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze terinza-
getermijn wordt er een informatieavond gehouden. De terinzageter-
mijn en de informatieavond worden van te voren aangekondigd in het 
huis-aan-huisblad Actief.

Na de vaststelling van de ontwikkelingsvisie volgt het opstellen van 
een nieuw bestemmingsplan en het gefaseerd realiseren van de plan-
nen.

In relatie tot de grootschalige ontwikkelingen als De Centrale As, de 
bouw van de nieuwe brug, de EHS en de robuuste dorpsuitbreiding 
wil de gemeente - naast een goede afstemming - ook win-winsituaties 
creëren, bijvoorbeeld door werkzaamheden in het gebied te combi-
neren. De tijd zal leren hoe het een en ander zal lopen.

De realisatie van de woonwijk staat vanaf 2015 gepland. Tegen die 
tijd zullen naar verwachting De Centrale As en de nieuwe toegangs-
brug van Burgum (voor een belangrijk deel) zijn gerealiseerd en is er 
een start gemaakt met de realisatie van de EHS. Een belangrijk mo-
ment vormt de uitspraak van de Raad van State over De Centrale As 
eind 2011.

Programma van eisen

Inventarisatie bestaande situatie, beleid, ontwikkelingen

Beoordeling kansen en beperkingen

Vaststelling uitgangspunten voor visie

Werkatelier: opstellen varianten met voorkeursvariant

Uitwerken voorkeursvariant

Opiniërende raadsvergadering

Concept-Visie ter inzage met inspraakmogelijkheid

Vaststelling visie

Bestemmingsplan (gedeeltelijk)
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Begrippenlijst

Boezem
Stelsel van grote wateren en kanalen waarop het water van lager ge-
legen polders wordt uitgemalen en van waaruit water wordt ingelaten, 
voor waterberging en –transport. Het waterpeil in de boezem is in de 
regel hoger dan het polderpeil. Het boezempeil heeft geen vast peil; 
gestreeft wordt naar een waterpeil van 0,52 meter beneden NAP.

De Centrale As
De Centrale As is een nieuwe weg in Noordoost-Fryslân en omvat het 
traject vanaf de noordelijke rotonde Dokkum (Lauwersseewei) tot Nij-
ega en de rondwegen om Hurdegaryp en Garyp. Het trajectgedeelte 
tussen Dokkum en Nijega en de rondweg Hurdegaryp worden als dub-
belbaanse autoweg (2x2 rijstroken) aangelegd. De oostelijke rondweg 
Dokkum en de rondweg Garyp worden als enkelbaans autoweg (1x2 
rijstroken) aangelegd.
Het doel van De Centrale As is: verbeteren van de bereikbaarheid van 
Noordoost-Fryslân en de verkeersveiligheid in Noordoost-Fryslân en 
op de N356/N913, verbeteren van de leefbaarheid door minder ver-
keer op kleinere wegen en in de dorpen Damwâld, De Falom, Burgum, 
Hurdegaryp en Garyp en het verbeteren van de ruimtelijke en sociaal-
economische structuur.

De Natte As
De Natte As is een ambitieus project dat de natte laagveengebieden in Ne-
derland weer met elkaar moet verbinden, lopende van de Biesbosch naar 
de Dollard. De Natte As is ontstaan vanuit een natuurdoelstelling. Maar 
deze natuurfunctie kan in veel gevallen uitstekend samengaan met andere 
functies. Zoals waterbeheer, drinkwaterwinning, recreatie, cultuurhistorie, 
woningbouw en bepaalde vormen van landbouw. De Natte As is bedoeld 
voor verspreiding van planten en dieren die voorkomen in moerassen en 
natte graslanden. Voor Burgum gaat het om de robuuste verbinding tus-
sen de bestaande laagveengebieden Alde Feanen en Mieden. 

Voor veel dieren is de afstand tussen de twee natuurgebieden te groot 
om in één keer te overbruggen. Sommige dieren gebruiken de rust-
punten (stapstenen) om er eten te zoeken of uit te rusten. Andere dieren 
zullen het als tussentijds leefgebied gebruiken, waarin ze nakomelin-
gen krijgen, die weer verder kunnen trekken. Burgum vormt een knel-
punt en dan met name de harde oevers van het Prinses Margrietkanaal. 

Duurzaamheid
Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van huidige generaties 
zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in 
gevaar te brengen ook in hun behoeften te voorzien.

Ecologische hoofdstructuur (EHS) 
Dit is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen 
belangrijke natuurgebieden met onderlinge verbindingsroutes in Ne-
derland. De verbindingsroutes zijn vooral bedoeld om trektochten door 
groepen dieren mogelijk te maken en zo de normale manier van leven 
van deze dieren te bevorderen. De EHS vormt de basis voor het Neder-
landse natuurbeleid. Het is de basis van een beleidsplan dat tot doel 
heeft de natuurwaarden in Nederland te stabiliseren. In 1950 waren er 
1400 soorten hogere planten. Sindsdien zijn hiervan 70 uitgestorven 
en 500 zijn in aantal/oppervlakte ernstig achteruitgegaan. Het aantal 
broedvogels is in dezelfde periode met een derde afgenomen. De ach-
teruitgang van de natuur is vooral zo ernstig omdat het tempo waarin 
dit gebeurt toeneemt. De ecologische hoofdstructuur levert, samen met 
het Natura 2000 netwerk, een bijdrage aan het behoud en de verster-
king van de biodiversiteit in Nederland. (Natura 2000 is een Europees 
netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de 
lidstaten van de Europese Unie.)
De ecologische hoofdstructuur is opgebouwd uit kerngebieden, natuur-
ontwikkelingsgebieden en verbindingszones.

Kerngebieden zijn natuurterreinen, landgoederen, bossen, grote wate-
ren en waardevolle agrarische cultuurlandschappen die minimaal 250 
hectare groot zijn.
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Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden met goede mogelijkheden 
voor het ontwikkelen van natuurwaarden, van nationale en/of interna-
tionale betekenis.

Verbindingszones zijn gebieden die kern- en natuurontwikkelingsgebie-
den als het ware aan elkaar knopen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft 
ernaar om in 2020 meer dan 750.000 hectare aan natuurgebieden bij 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te laten horen. Echter in 2010 heeft 
het kabinet Rutte verklaard geen of minder geld uit te geven aan de EHS. 
Het onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden op budget EHS loopt 
nog. 
Het grootste deel van deze EHS-gebieden zijn bestaande bossen en na-
tuurgebieden. Daarbij komt nog ruim zes miljoen hectare natte natuur: 
meren, rivieren en de Nederlandse delen van de Noordzee en de Wad-
denzee. In de EHS liggen de twintig Nationale Parken die Nederland kent 
(met een gezamenlijke oppervlakte van 123 duizend hectare). Ongeveer 
45 procent van alle hectares EHS op het land is ook Natura 2000-gebied.

Ecologische verbindingszone (EVZ) 
Zone die dienst doet als migratieroute voor planten en dieren tussen 
verschillende natuurgebieden. Aanleg van verbindingszones heeft als 
doel barrières tussen deze gebieden op te heffen. De zone moet zowel 
in kwalitatief als in kwantitatief opzicht zijn ingericht en beheerd vol-
gens de eisen van de doelsoorten.

Fair trade
Eerlijke handel of fair trade bevordert de duurzame ontwikkeling in de 
internationale handel, met name bij de export van arme landen naar 
rijke Westerse landen. Fair trade betekent dat bijvoorbeeld koffieboe-
ren, cacaoboeren of bananenboeren in Latijns-Amerika, Afrika en Zuid-
oost-Azië een eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten. Een prijs 
die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een 
prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale 

markt. Fair trade-producten dienen daarnaast te voldoen aan strenge 
milieueisen.

Fryske Olympiade
De Fryske Olympiade is het zowel sportief als cultureel behouden én 
uitdragen van de drie Friese buitensporten kaatsen, fierljeppen en skût-
sjesilen, middels het organiseren van een jaarlijks sportief evenement 
(olympiade) waar deze drie sporten, als mede de Friese cultuur centraal 
staat. Ook wil de stichting met de Fryske Olympiade de jeugd zowel ac-
tief als passief betrekken bij de genoemde sporten, om op die manier 
ook de toekomst van deze sporten, die zo wezenlijk onderdeel zijn van 
de Friese cultuur, veilig te stellen.

Pingo (dobbe)
Pingo’s zijn van oorsprong vorstheuvels die ooit onstaan zijn in perma-
nent bevroren grond. Bij Burgum is dat in de laatste ijstijd geweest, ruim 
twintigduizend jaar geleden. Toen het klimaat iets milder werd, smol-
ten de ijslenzen tot meertjes, omrand door de nog bestaande ringdijk-
jes.
In de loop der jaren zijn veel pingoruïnes verloren gegaan. Ze werden 
als nutteloze dobben beschouwd en werden gedempt. Soms zelfs met 
huisvuil of agrarisch afval. In de omgeving van Burgum is nog een twaalf-
tal overgebleven. Ze hebben bijna allemaal de status van natuurreser-
vaat en zijn bij de ruilverkaveling overgedragen aan It Fryske Gea.

Structuur
Dit is de wijze waarop iets opgebouwd of samengesteld is. 

Visie
Een visie is een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toe-
komst. Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld van de toe-
komst, dat perspectieven biedt over een langere periode.
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Voor informatie over het project ‘Waterfront Burgum’:
Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Romte van de gemeente Tytsjerksteradiel

tel 0511 460 860 Gemeente Tytsjerksteradiel
fax 0511 460 861 Bezoekadres
gemeente@t-diel.nl Raadhuisweg 7
www.t-diel.nl 9251 GH Burgum


