
Gemeente Leeuwarden / Woningbouwplan Hikkemieden Wirdum / Februari 2022

Ruim 14 jaar geleden begonnen we met de ontwikkeling van het woningbouwplan Hikkemieden. Sindsdien heeft Hikkemieden zich 

gestaag ontwikkeld en zijn de laatste kavels in de huidige fase verkocht. Wij informeren u graag over het vervolg. 

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 10 maart tussen 19.00 

en 21.00 uur bent u van harte welkom 

bij een vrije inloopbijeenkomst in de 

Golle. De plannen voor de vervolgfase kunt 

u dan komen bekijken. Dan zijn er ook 

medewerkers van de gemeente aanwezig 

om uw vragen en eventuele opmerkingen 

te beantwoorden. Zo nodig plaatsen we 

later een gebundelde reactie op de gestelde 

vragen en opmerkingen op de website van 

Dorpsbelang.

De inhoud van deze nieuwsbrief is 

zorgvuldig opgesteld, maar uitsluitend 

informatief bedoeld.
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We zijn begonnen met het uitwerken van het vervolg. Het gaat hierbij om het nog 

braakliggende gebied tot aan de Tsjaerderdyk. Omdat het eerdere inrichtingsplan vrij oud 

is, sloot het niet meer goed aan bij de huidige woonwensen. Samen met Dorpsbelang is 

daarom gewerkt aan een nieuw inrichtingsplan dat meer kwaliteit biedt en waarin meer 

variatie aan woonvormen is opgenomen. Daarmee denken we beter aan te sluiten bij de 

woningbehoefte die er is in Wirdum en hopen hiermee ook voor doorstroming te zorgen in 

het dorp.   

Op de nieuwe inspiratieschets zijn drie deelgebieden te onderscheiden met ieder een eigen 

thema:

1. IT BLAULEECH: ten zuiden van de hoofdontsluiting. De inrichting en bebouwing sluit 

aan bij de oorspronkelijke planopzet met overwegend vrijstaande en 2 1̂ kapwoningen;

2. De KOAI: een verbijzondering binnen Hikkemieden. Wonen op een eiland. Qua 

architectuur een grote mate van vrijheid in woningontwerp, eenvoudige en gestileerde 

woningen, voor een deel aan het water.

3. TSJAERDERHOF: het plangebied bij de entree. Dit gebied leent zich voor een robuust 

gebouw met een hedendaags ontwerp dat een relatie legt met de voormalige 

melkfabriek. Een hofje met een kleinschaliger en bijzonder woonprogramma. De 

bebouwing voegt zich naar de bestaande bebouwing aan de Tjaerderdyk. Hiermee krijgt 

Hikkemieden een duidelijk gezicht. 

Door water in te brengen ontstaat voor de inwoners van Hikkemieden de mogelijkheid een 

bootje voor eigen gebruik af te meren aan de openbare oever. In de zone grenzend aan de 

bedrijven aan de Tsjaerderdyk en het gebied westelijk van de fietsbrug is ruimte voor spelen 

en ontmoeten. Benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien? Zie hieronder.

Een woningbouwprogramma dat aansluit bij de vraag
Het oorspronkelijke idee was vooral vrije kavels en 2 1̂ kapwoningen te realiseren. De 

behoefte is veranderd in de afgelopen jaren. We willen meer diverse woningtypologieën 

in Hikkemieden aanbieden. Naast de reguliere gezinswoningen met vrijstaande en 

2 1̂ kapwoningen, hebben we woningen aan het water en in een hofje een woonblok 

toegevoegd met rijwoningen en appartementen (lofts) bedoelt voor jongvolwassenen, 

starters of senioren. Op de inspiratieschets zijn 40 - 45 woningen opgenomen. 

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief al vragen of opmerkingen? 
Stel die gerust bij projectleider 
Jan Brouwer van het Team 
Gebiedsontwikkeling, te bereiken via 
jan.brouwer@leeuwarden.nl. U kunt 
ook bellen naar 14 058.

Hoe ziet het vervolg eruit?

U kunt uw mening geven: 
uitwerkingsplan en 
beeldkwaliteitsplan

Het is nu nog niet mogelijk om het 
gebied aan te leggen en woningen te 
bouwen. Daar is een procedure voor 
nodig. We willen gebruik maken van 
de uitwerkingsbevoegdheid in het 
bestemmingsplan. Dit is een verkorte 
bestemmingsplanprocedure. Het hofje 
met bijzondere woningbouw past niet 
binnen de uitwerkingsregels. Hier is later 
op basis van een concreet bouwplan 
nog een andere procedure voor nodig. 
Met het uitwerkingsplan wordt eerst de 
woonbestemming geregeld. Tijdens die 
procedure kunt u ook uw mening geven 
over de aanpassingen. Wij informeren 
u op het moment dat de plannen ter 
inzage komen te liggen.

Voorlopige planning

• uitwerken en in procedure brengen 
uitwerkingsplan tot eind 2022.

• start grondwerk de Koai voorjaar 
2023.

• bouwrijp maken de Koai najaar 2023. 
• uitgifte kavels It Blauleech vanaf eind 

2022 - kavels / woningen de Koai en 
Tsjaerderhof vanaf 2024.


