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SAMENVATTING 

 

WAT VOORAF GING 

In 2021 heeft het college een intentieovereenkomst gesloten met de Kompanjon BV (een onderdeel van de 
Wind Groep uit Drachten) om de haalbaarheid van een nieuw woongebied te onderzoeken in het gebied ten 
noorden van de Wielewei in Lemmer. De uitkomsten van het onderzoek, uitgevoerd door gemeente en de 
Wind groep, kunnen als volgt worden samengevat. 

HET ONTWERP 

Het stedenbouwkundig plan toont een goede invulling met veel open vaarwater, aansluitend bij het 
omliggende landschap. Het plan is een goede overgang vanuit het ten zuiden ervan liggende Tramdijk West en 
de landerijen ten noorden. Als overgang vanuit de bestaande wijk Tramdijk West naar het nieuwe gebied is een 
parkzone vormgegeven die vanuit beide wijken zal worden benut. Er is gekozen voor het onderbrengen van 
een mix van vrije sector kavels en projectmatige vrijstaande woningen en tweekappers. Aan de oostkant is een 
appartementengebouw bedacht met vier lagen. Het plan biedt ruimte voor ongeveer 200 woningen. Vanuit de 
exploitatie van het plan wordt een bijdrage betaald aan de gemeente voor het faciliteren van sociale 
woningbouw op plaatsen die daar qua ligging beter geschikt voor zijn. Het plan past daarmee goed in de totale 
mix van plannen in Lemmer waarmee de verschillende doelgroepen worden bediend. 

DRAAGVLAK 

Er is sprake van groot draagvlak en er is op grote schaal geparticipeerd door belangstellenden en omwonenden 
in het ontwerpproces. Een drietal inloopbijeenkomsten kenden een grote opkomst en een zeer positieve 
stemming. Op basis van de vele input zijn de plannen verder uitgewerkt en aangepast tot het nu voorliggende 
plan. 

DUURZAAMHEID 

Het plan heeft een hoge duurzaamheidsambitie. Voor de energievoorziening van de woningen wordt ingezet 
op aquathermie per woning (warmtepomp met warmte uit het oppervlaktewater). Dergelijke systemen zijn 
efficiënter dan de inmiddels gebruikelijke lucht/water warmtepomp. Er worden verschillende maatregelen 
gestimuleerd en toegepast om het gebruik van drinkwater te beperken. Bij het ontwerp en de inrichting van 
het plan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de uitgangspunten van klimaatadaptieve ontwikkeling. 
Circulair en biobased bouwen wordt zoveel mogelijk toegepast en gestimuleerd door middel van afspraken met 
projectmatige ontwikkelaars en individuele kopers. In het plangebied worden elektrische deelauto’s 
aangeboden ter beperking van het aantal auto’s in de wijk. In het gebied tussen het plan en de 
rioolwaterzuivering is een zonneweide gesitueerd waarmee wordt voorzien in de energiebehoefte van de 
zuivering. Daarvoor zal eerst ongeveer 1/3 van de weide worden aangelegd.  Als het stroomnet van Liander 
over een aantal jaren ruimte biedt zal het restant van de weide worden aangelegd waarbij wordt uitgegaan van 
participatie door de bewoners.  

Ter beantwoording van de vraagstelling in de intentieovereenkomst is de voorgenomen ontwikkeling 
aanvaardbaar, realiseerbaar en haalbaar. De ontwikkeling zal voldoen aan een grote vraag naar wonen aan het 
water in Lemmer en daarmee een positieve uitwerking hebben op de doorstroming in de woningmarkt van 
Lemmer en omgeving. De ontwikkeling biedt een fraaie afronding van de noordkant van Lemmer en een goede 
overgang naar het buitengebied. 
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INLEIDING 

In de tussen de gemeente De Fryske Marren en De Kompanjon BV ondertekende intentieovereenkomst van 
juni 2021 is afgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken voor ontwikkeling van woningbouw op de locatie 
‘De Noordelijke Afronding’, door de ontwikkelaar ‘Hof van Holland’ genoemd. Daarbij worden de volgende 
aspecten betrokken: 

- stedenbouwkundig, 
- planologisch, 
- landschappelijk, 
- ecologisch, 
- financieel, 
- duurzaamheid, 
- verkeerskundig. 

Dit haalbaarheidsonderzoek beschrijft onder andere deze aspecten. Op basis hiervan kan besloten worden of 
er sprake is van een aanvaardbaar, realiseerbaar en haalbaar plan binnen de uitgangspunten van het 
gemeentelijk beleid. Deze notitie is door een projectgroep tot stand gekomen waarin de gemeente en de 
ontwikkelaar, aangevuld met een externe bureau BugelHajema, zitting hebben. 

 

PLANOLOGISCH 

De gronden van het plangebied zijn rond 2006 aangekocht en ingebracht in de besloten vennootschap De 
Kompanjon. De grondaankoop is destijds afgestemd met de voormalige gemeente Lemsterland. Het was 
duidelijk dat deze gronden de mogelijkheid boden voor het ontwikkelen van de laatste woonwijk in Lemmer die 
direct aan (door te trekken) open vaarwater kan worden gesitueerd. Met name vanwege afstemming met de 
gemeentelijke woningbouwprojecten is de ontwikkeling destijds niet ter hand genomen.  

Het projectgebied heeft een agrarische bestemming die binnen de uitgangspunten van een goede ruimtelijke 
ordening kan worden veranderd in een bestemming met wonen, water en natuur. De ontwikkeling past binnen 
het beleid van rijk, die met de Nationale Woon- en Bouwagenda inzet op meer woningbouw, provincie (er is 
een positief advies gegeven) en de gemeente (het plan past binnen de woningprogrammering en past in 
bestaande gemeentelijke visies). 

 

STEDENBOUWKUNDIG  

Sinds de zomer van 2021 zijn er twee denkrichtingen uitgewerkt voor een mogelijke invulling van het gebied. In 
beide is sprake van wonen aan open vaarwater (staande mast verbinding met de Brekken en het IJsselmeer). In 
de twee denkrichtingen zijn ongeveer 170 wooneenheden opgenomen.  

Aan de noordkant van het plangebied is in de uitwerking sprake van een lagere bebouwingsdichtheid die 
samen met de watergang en de te realiseren waterkering de overgang vormt naar het weidegebied. De 
beeldkwaliteit van de daar te realiseren woningen zoals hoogte en kleur en de invulling van het groen, zal 
daarop worden afgestemd. In een latere fase wordt een beeldkwaliteitsplan gemaakt. 

In het projectgebied wordt uitgegaan van een bebouwingsdichtheid die lager is dan die van het direct 
aansluitende Tramdijk-West. Dit creëert een logische overgang naar het buitengebied. Beide denkrichtingen 



5 

 

sluiten goed aan op het aangrenzende woongebied (Tramdijk-West) en vormen een goede overgang naar het 
open weidelandschap aan de noordzijde.  

Archeologisch onderzoek heeft een inspirerend grillig patroon van laagtes en hoger gelegen ‘eilanden’ naar 
voren gebracht. Het geeft fraai weer hoe het gebied in het verleden door natuurlijke processen is gevormd. Dit 
concept heeft geïnspireerd tot het model ‘Eilandenrijk’. 

 

Natuurgebied De Brekken kenmerkt zich door lange waterlinten met daartussen stroken land. Dit concept was 
de inspiratiebron voor het model De Linten. Deze denkrichting heeft dus een stedenbouwkundige structuur die 
sterke raakvlakken heeft met het omliggende landschap 
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De tanks van de naastgelegen Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) worden vanwege de komst van het 
woningbouwplan afgedekt. Hierdoor wordt de huidige geurcontour verkleind wat ook positieve gevolgen heeft 
voor de huidige bewoners. 

 

PARTICIPATIE 

Beide varianten zijn gepresenteerd op de inloopavond in mei 2022 voor de direct omwonenden van het 
project. Op de inloopavond zijn ongeveer 100 bewoners uit de aan het projectgebied grenzende wijk Tramdijk-
West aanwezig geweest. Het overgrote deel daarvan heeft positief tot zeer positief gereageerd op de beide 
denkrichtingen, die nu de basis vormen voor de uitwerking. Door middel van enquêtes via een online platform 
(https://hofvanhollandlemmer.nl/) is gevraagd naar de mening van andere belangstellenden en 
belanghebbenden op een groot aantal punten. Uit de enquêtes en de reacties van omwonenden op de 
inloopavond is gebleken dat er veel waardering is voor de gekozen opzet in beide schetsen met een groene 
parkachtige zone tussen het nieuwe en het bestaande woongebied en de verdere situering van de diverse 
woning typologieën zoveel mogelijk aan het water. Het draagvlak daarvoor is groot.  

Op basis van de uitkomsten van de enquêtes is er in de projectgroep voor gekozen om verder te gaan op de 
basis van De Linten en daarin een aantal uitkomsten van de enquêtes te verwerken. De belangrijkste 
wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn: 

• het introduceren van water-wonen (drijvende woningen),  
• het schrappen van een appartementengebouw aan de westzijde,  
• het verbreden van de watergangen en groenstructuren, 
• het creëren van meer zichtlijnen.  

Zie bijlage 1 voor de meest recente plankaart. 

De ontwikkeling zal passen binnen de gemeentelijke Leidraad Ontwerp Openbare Ruimte. Na realisatie van het 
plangebied door de ontwikkelaar, neemt de gemeente de openbare ruimte over. Dat betekent dat de openbare 
ruimte zal voldoen aan de eisen en voorwaarden die eraan gesteld worden. Het water wordt mandelig 
eigendom van de bewoners. 

Er is grote belangstelling. Momenteel hebben zich al 350 belangstellenden ingeschreven voor het project. 
Ongeveer 90% daarvan is afkomstig uit Lemmer. De ontwikkelaar geeft op eigen initiatief belangstellenden uit 
Lemmer voorrang bij de verkoop van de kavels en de woningen.  

 

ECOLOGIE 

In het kader van de opstelling van een nieuw bestemmingsplan is een ecologische quickscan uitgevoerd naar de 
mogelijke effecten van de voorgenomen ontwikkeling in het kader van de Wet Natuurbescherming. Op een 
aantal punten dient nader onderzoek plaats te vinden ter onderbouwing van een aanvraag om ontheffing. 
Verder is sprake van een aantal te treffen mitigerende maatregelen. Ook wordt geadviseerd om natuurinclusief 
te bouwen ter vervanging van het leefgebied voor dieren dat met de planontwikkeling verloren kan gaan.  
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WONINGBOUWPROGRAMMA 

In bijlage 1 is de meest recente plankaart weergegeven. Het plan voorziet in woningtypes waarnaar van 
oudsher veel vraag is vanuit Lemmer en omgeving: wonen aan het vaarwater. Het plan vormt een logische 
afronding voor de eerdere ontwikkelde wijken De Markol en Tramdijk-West. In het ontwerp liggen vrijwel alle 
bouwkavels aan het open vaarwater. Door het ruim 20 meter brede vaarwater is het percentage uitgeefbare 
bouwgrond relatief laag. Het aanleggen daarvan en de afwerking van de kavels met damwanden brengt hoge 
kosten met zich mee. Het toepassen van damwanden is nodig vanwege de veenachtige grondslag in het gebied. 
Deze aspecten hebben hun doorwerking in de te realiseren grondopbrengsten om het project haalbaar te 
houden.  

HET PROGRAMMA 

Het programma voor de locatie bestaat uit ongeveer 200 woningen, vrijstaande en twee-onder-een-kap en een 
4 laags-woongebouw. De bouwgrond wordt deels uitgegeven aan kavelkopers in de vrije sector. Het andere 
deel wordt projectmatig ontwikkeld door de ontwikkelaar aan te wijzen bouwbedrijven. Het onderste lint is 
smaller ontworpen dan de beide andere linten. Zo kunnen hier relatief kleine kavels worden gerealiseerd voor 
bungalows. Er is veel behoefte aan een dergelijk product dat in het bijzonder geschikt is voor senioren met alle 
woonfuncties, inclusief de slaapvoorzieningen op de begane grond en een kleinere tuin (levensloopbestendige 
woningen). Rijksoverheid heeft de bouw van deze zogenaamde nultredenwoningen voor deze doelgroep als 
doelstelling geformuleerd om ervoor te zorgen dat de oudere doelgroep langer zelfstandig kan blijven wonen. 
De plattegrond van dit soort woningen is zodanig aanpasbaar dat ook andere doelgroepen er een goede 
woonplek kunnen vinden. Tenslotte worden bij de westelijke waterentree van het gebied een aantal drijvende 
woningen gerealiseerd. 

SOCIALE WONINGBOUW 

Het merendeel van de woningen ligt in het hogere segment. De gemeente heeft een flinke opgave voor het 
realiseren van sociale woningbouw. Hier zet de gemeente met de woningbouwcorporaties ook vol op in tot 
2030.  Zo zijn er op dit moment plannen om meer dan 100 sociale huurwoningen te bouwen in Lemmer, veelal 
op binnenstedelijke locaties, dicht bij de voorzieningen. De corporatie geeft aan de locatie geen logische keuze 
te vinden voor sociale woningbouw. Door meer Lemmerbreed wel ruimte te bieden voor sociale woningbouw, 
zien wij de gewenste mix van sociale woningbouw, woningbouw in het middensegment en woningbouw in het 
duurdere segment dan ook ingevuld.   

De ontwikkelaar erkent evenwel uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid om ook het lagere woningsegment te 
bedienen. In overleg met het college wordt daarom gesproken over een bijdrage per in het plan te bouwen 
woning aan een gemeentelijk Sociaal Fonds waaruit de gemeente sociale woningbouw elders kan faciliteren. 
Hierdoor wordt de slaagkans van projecten op andere locaties voor sociale huur ook aanmerkelijk vergroot. 
Deze bijdrage wordt verder uitgewerkt in de te sluiten anterieure realisatieovereenkomst.  

 

FINANCIEEL 

Planvoorbereiding en realisatie vinden plaats voor rekening en risico van de private partij De Kompanjon BV. De 
vergoeding van het wettelijk kostenverhaal (WRO) wordt geregeld via de anterieure realisatieovereenkomst. 
De ambtelijke kosten zijn gebaseerd op de zogenaamde “Plankostenscan” van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten. De ontwikkelaar heeft de exploitatie doorgerekend en is ervan overtuigd dat het plan op een 
financieel haalbare manier uitvoerbaar is. Omdat er voor de gemeente verder geen financiële risico’s zijn, is dit 
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voldoende voor een positief oordeel over de financiële haalbaarheid. De gemeenteraad wordt gevraagd extra 
budget beschikbaar te stellen voor areaaluitbreiding zodat het gebied duurzaam onderhouden kan worden. 

 

DUURZAAMHEID 

ENERGIE 

In opdracht van gemeente, Provincie, Wetterskip Fryslân en De Kompanjon is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van een collectief energiesysteem, met als elementen restwarmte van de rioolwaterzuivering, 
aquathermie uit oppervlaktewater en zonne-energie. De uitkomst van het onderzoek is dat een collectief 
systeem in vergelijking met een individuele aanpak per woning financieel niet haalbaar is. Wel worden goede 
kansen toegedicht aan aquathermie per woning (individueel). Daarbij wordt een water-water warmtepomp 
toegepast, die aan de walbeschoeiing in het water wordt bevestigd. Een dergelijke warmtepomp maakt gebruik 
van de warmte uit het oppervlaktewater en heeft een hoger rendement dan de gebruikelijke lucht-water 
warmtepomp en is geluidloos. De bouwkavels worden “aquathermie-ready” aangelegd om deze toepassing 
zoveel mogelijk te stimuleren. Bij projectmatige woningen wordt de toepassing voorgeschreven.  

ZONNEWEIDE 

Wetterskip Fryslân heeft de ambitie al haar rioolwaterzuiveringen te laten functioneren op duurzame energie. 
Het gebied tussen de rioolwaterzuivering en het plangebied is geschikt voor een zonneveld dat de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie volledig van duurzame zonne-energie voorziet en voor het overige deel energie 
kan leveren aan het net, al dan niet via levering aan een lokale energie coöperatie bestaande uit de nieuwe 
bewoners en door die van de aansluitende straten in Tramdijk-West. Het gebied is geschikt omdat het ligt 
binnen de geurcontour van de RWZI en boven een archeologisch waardevolle ondergrond ligt. De doorlooptijd 
van het eventuele zonnepark is afhankelijk van Liander, die de komende jaren geen ruimte heeft om het park 
aan te sluiten. Daardoor zal waarschijnlijk eerst alleen het deel van het zonnepark worden aangelegd die de 
stroom rechtstreeks levert aan de RWZI (ongeveer 0.5 hectare). Het andere deel (ongeveer 2 hectare) kan dan 
worden aangelegd als het net daarvoor weer ruimte biedt. De ruimtelijke inpassing wordt wel direct ter hand 
genomen. In verband met duidelijkheid voor de toekomstige bewoners kiezen we ervoor het zonnepark nu al 
wel mee te nemen in het bestemmingsplan. Het zal een tijdelijke bestemming betreffen. 

HOE OM TE GAAN MET WATER 

De beschikbaarheid van voldoende drinkwater in de toekomst wordt een steeds groter vraagstuk. Daarom 
moeten zeker bij de bouw van deze nieuwe woningen maatregelen worden genomen waardoor minder 
drinkwater wordt gebruikt. Er wordt landelijk gewerkt aan wetgeving om maatregelen via het Bouwbesluit 
verplicht voor te gaan schrijven. Mocht die wetgeving nog niet gereed zijn wanneer de woningen worden 
gebouwd dan worden aanpassingen overwogen als beter gebruik van regenwater, grijs afvalwater maar ook 
wellicht gebruik maken van decentrale sanitatie en toepassingen zoals een Hydraloop waardoor 40% bespaard 
kan worden op drinkwater.  

KLIMAATADAPTIE 

De nieuwe woonwijk houdt rekening met de risico’s van het veranderende klimaat. De drijvende woningen zijn 
een voorbeeld van klimaatadaptief bouwen. Er wordt gestreefd naar het inrichten van het gebied met een 
gesloten grondbalans. Vrijkomende grond uit de te graven watergangen wordt gebruikt voor de ophoging van 
het woongebied ter verkrijging van voldoende drooglegging. Zo wordt ook 5,5 hectare wateroppervlak 
gecreëerd en toegevoegd aan de Friese boezem. Bij die drooglegging zijn de normen van het Wetterskip 
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leidend. Als het gebied zo wordt aangelegd zal in de toekomst bij een stijgende waterspiegel geen probleem 
ontstaan. In het ontwerp van de wijk zal aandacht worden gegeven aan het fenomeen hittestress. Door de 
aanwezigheid van oppervlaktewater, openbare groenstroken met voldoende grote bomen kan hittestress 
zoveel mogelijk worden voorkomen. De bewoners worden gestimuleerd de tuinen zo groen mogelijk te 
houden.  

CIRCULAIR- EN BIOBASED BOUWEN 

Het circulair bouwen van woningen is nog maar ten dele haalbaar doordat materiaal daarvoor beperkt 
beschikbaar is. Biobased bouwmaterialen komen wel steeds meer beschikbaar. Meerdere Friese bedrijven 
hebben inmiddels een breed aanbod. De ontwikkelaar zal onderzoeken hoe dit toegepast kan worden in de 
nieuwe woonwijk door stimulering van de kavelkopers (zelfbouwers) en het maken van afspraken met de 
ontwikkelaars van de projectmatige woningen. Er kan een duurzaamheidsambitieplan gemaakt worden welke 
als leidraad voor de nieuwe bewoners in de wijk kan gelden. Met het oog op de productie van biobased 
bouwmaterialen is het noemenswaardig dat er sinds afgelopen seizoen op de huidige projectlocatie ongeveer 
18 hectare vezelhennep wordt verbouwd waarmee uiterst duurzaam isolatiemateriaal gemaakt wordt. Twee 
teeltseizoenen op deze locatie leveren voldoende opbrengst voor het isoleren van ongeveer 150 woningen, in 
beginsel genoeg voor bijna het volledige woonprogramma.  

Met name bij het woongebouw kunnen parkeerplaatsen worden aangelegd voor het stationeren en opladen 
van elektrische auto’s en deelauto’s Op die manier kan het aantal auto’s in de wijk worden beperkt. 

 

VERKEERSKUNDIG 

Het plan wordt ontsloten via het oostelijk deel van de bestaande Wielewei en het Carbeel. De ontwikkelaar 
draagt financieel bij aan het herinrichten van de Wielewei.  De interne ontsluiting zal zo plaats vinden dat bij 
calamiteiten iedere bewoner het plan kan verlaten. De Wielewei zal ter hoogte van de woonstraten Berdinge, 
Cloosterhout en Swalp worden aangepast waardoor die buurten een aangenamere ligging ten opzichte van de 
nieuwe woningen krijgen. Uitgangspunt blijft wel het parkeren op eigen erf waarbij voldaan zal worden aan de 
gemeentelijke parkeernota.  


