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1 Inleiding 
 

In de dorpskern van Goutum, rondom de school en de ijsbaan vinden tal van activiteiten plaats. Er is 

een dorpsplein met daar omheen: een basisschool (De Wiardaskoalle), een dorpshuis (Ien en Mien), 

de ijsbaan met voet- en basketbalveld, de ‘grote’ speeltuin voor wat oudere jeugd en sportvelden 

(kaatsen, tennis en korfbal).  

Goutum wordt voor de recreatievaart steeds beter bereikbaar via de Wirdumerfeart. De afgelopen 

jaren is de Wirdumerfeart in zijn geheel gebaggerd en afgelopen jaar (2015) ook geheel Goutum 

Noord. Op initiatief van Dorpsbelang Goutum is een vis- / aanlegsteiger bij de ijsbaan gepland voor 

kleine recreatievaart waaronder sloepen en kano’s. ’s- Zomers wordt er al met kleine (rubber)bootjes 

in de watergang rond de ijsbaan gevaren, maar door de beperkte diepte is dat zeer beperkt. De 

doorvaarhoogte van de vaste bruggen bedraagt 1,50 meter. 

Bij deze activiteiten zowel op de wal als op het water is een goede waterkwaliteit van de 

watergangen belangrijk. De waterkwaliteit wordt nadelig beïnvloed door de onder het dorpsplein 

liggende bergbezinkbassin van het riool met een externe overstort naar de watergang. Dit bassin 

loopt enkele keren per jaar bij hevige regenval (gepland) over in de watergang naast het plein. Deze 

watergang is een kopse sloot, waardoor er geen goede doorstroming is. Vanuit oogpunt van 

veiligheid, beleving en ecologie is het meer dan wenselijk de doorstroming te verbeteren. 

 

1.1 Aanpak 
Op initiatief van Dorpsbelang Goutum is er ambtelijk overleg geïnitieerd tussen dorpsbelang, 

gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân. Het doel is om samen te verkennen of en hoe te 

komen tot een plan voor het gehele plangebied ‘IJsbaan en omgeving’. Alle partijen hebben positief 

gereageerd om samen een toekomstbestendige water- en landschapsvisie met bijbehorend 

maatregelenplan op te stellen. Eerst zijn daarbij de kansen en mogelijkheden voor verbetering van de 

waterhuishouding, landschap, recreatie en beleving verkend. Dit is uitgewerkt in een korte visie met 

maatregelen. Zo is een richtinggevend plan ontstaan, dat nog niet persé bindend is. 

 

In twee sessies, waarvan één met een uitgebreid planbezoek (locatiebezoek), is de huidige situatie 

beschouwd.  

 

Betrokken zijn: 

Hans de Vries (Dorpsbelang Goutum) 

Andries Idzerda (Dorpsbelang Goutum) 

Freerk Wijma (Gemeente Leeuwarden) 

Jeanette Bijleveld (Wetterskip Fryslân) 

Bouwe Wijbenga (IJsclub Goutum) 

Hielke Hijlkema (adviseur) 

 

1.2 Begrenzing  
Het plangebied wordt aan de westkant begrensd door de Wergeasterdyk, aan de oostkant door de 

Wirdumerfeart en aan de noordkant door het fietspad Langpaad. Aan de zuidkant loopt de grens om 

de ijsbaan en de speeltuin heen en zo naar het oosten net bezuiden de watergang bij het Langpaad. 
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Bij het zoeken naar kansen is breder gekeken dan alleen het plangebied. Kansen die de revue 

passeren zijn:  

 

 Baggerwerk ‘opvaart tussen het dorpsplein en de aansluiting op de Wirdumerfeart,  

 Realisatie van een aanleg-/vissteiger in de opvaart grenzend aan de ijsbaan,  

 Realisatie van een boom-/fruitgaard tussen de ijsbaan en achterzijde van de Buorren  

 Opwaarderen centrale of ‘grote’ speeltuin,  

 Overdracht van het stedelijk waterbeheer, van gemeente naar het waterschap 

 Inrichting van een meer duurzaam waterbeheer.  

 

Projectpartners zijn Dorpsbelang Goutum, Gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân. 

 

1.3 Uitgangspunten  
1. Goede afstemming van de plannen met de projectpartners 

2. Goede inpassing van de voorziening in haar omgeving 

3. Pak kansen voor win-win situaties met andere plannen en multifunctioneel gebruik 

4. Een goede bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp 
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2 Watervisie: Goutum oan it wetter 
 

De eerste transportroutes van en naar Goutum gingen al over het water. Vandaar dat er in Goutum 

meerdere ‘opfearten’ zijn.  

Het gebied rond het plein heeft een dorpskarakter met een authentieke uitstraling. De terp met 

daarop de kerk en de opvaart naar het dorp verwijzen sterk naar de tijd dat Wiarda State hier stond 

in de 15de eeuw. Deze uitstraling draagt in belangrijke mate bij aan de beleving en de identiteit van 

Goutum. Niet voor niets is hier het gedenkteken van de Wiarda’s geplaatst. Tegelijk raakt Goutum 

steeds meer verweven met Leeuwarden door stadsuitbreiding. Door de beleving te versterken zal 

Goutum meer haar identiteit behouden en de leefbaarheid in het dorp versterkt worden.  

In het centrum van Goutum, rondom het plein en de ijsbaan vinden tal van activiteiten plaats, zoals 

activiteiten rondom de basisschool (Wiardaskoalle), het dorpshuis (Ien en Mien), het gymlokaal 

(onderdeel van het dorpshuis), het plein zelf, de ijsbaan met speelveld en de verderop gelegen 

speeltuin voor wat oudere jeugd. Nu de Wirdumerfeart is gebaggerd en er vaarverbindingen 

ontstaan naar de Wielen en de binnenstad van Leeuwarden (via de Potmarge) is Goutum beter 

bereikbaar voor de recreatievaart.  

Een positieve beleving van Goutum is van cruciaal belang voor de leefbaarheid in Goutum. Door de 
waterhuishouding te versterken krijgt de beleving een impuls. Dit kan door verbetering van de 
toegankelijkheid over het water, door mooi gezond en ecologisch aantrekkelijk water te creëren en 
door het opstarten van activiteiten rond het thema water waardoor er reuring ontstaat. 
 
‘Goutum oan it wetter’ betekent: 
 

 Verbetering bereikbaarheid over het water 

 Mooi gezond en ecologisch aantrekkelijk water 

 Positieve beleving van water en landschap 
 

2.1 Verbetering bereikbaarheid over het water 
Van de Wirdumerfeart is afgelopen winter de doorvaardiepte verbeterd. De vaarverbinding tussen 
de Wirdumerfeart en de dorpskern van Goutum is in principe geschikt voor kleine bootjes, zoals 
sloepen, kano’s en suppen. Verbetering van de doorvaardiepte in de opvaart is gewenst. Dit voorjaar 
is het laatste obstakel, de brug over de Wirdumerfeart in de doorgaande weg door Goutum op de 
gewenste doorvaarthoogte van 1,5 meter gebracht. Ambitie is om de opvaart in de vaarklasse-
indeling E of F te krijgen.  
In het najaar van 2016 wordt een vis- / aanlegsteiger bij de ijsbaan gerealiseerd. De gemeente heeft 
onlangs een bouwvergunning afgegeven. Wetterskip Fryslan heeft daarnaast een watervergunning 
afgegeven.    
’s Zomers wordt er al met kleine bootjes in de watergang rond de ijsbaan gevaren. 
 

2.2 Mooi gezond en ecologisch aantrekkelijk water  
Bij de activiteiten zowel op de wal als op het water is een goede waterkwaliteit van de watergangen 

belangrijk. Onder het plein ligt een bergbezinkbassin van het riool dat enkele keren per jaar bij hevige 

regenval water in de watergang naast het plein overstort. Deze watergang loopt dood, waardoor er 

geen goede doorstroming is. Vanuit oogpunt van veiligheid, beleving en ecologie is het daarom zeer 

wenselijk de doorstroming te verbeteren en op een aantal plekken zuiverende watervegetatie aan te 

brengen. 
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2.3 Positieve beleving van water en landschap 
Door versterking van de identiteit van dorpskern Goutum en aan te haken op thema’s als 
duurzaamheid en cultuur wordt de positieve beleving van het water en het landschap versterkt. 
Daarom is er in het dorp een bewonersinitiatief gestart om een fruit- en boomgaard te realiseren 
naast de school en de ijsbaan. Dit met de uitdrukkelijk wens om het hele dorp, maar zeker ook de 
school te betrekken bij het onderhouden, oogsten en verwerken van eigen gekweekt fruit. Er wordt 
gedacht aan het realiseren van een openbaar watertappunt op het dorpsplein, zodat spelende 
kinderen en bij de school en dorpshuis verblijvende ouders vers drinkwater kunnen tappen. Er zou 
aangehaakt kunnen worden bij bestaande initiatieven zoals dat van Culturele Headstêd Leeuwarden 
waarbij cultuur en beleving centraal staan. Een ander initiatief is het project ‘Silence of the bees’ dat 
de versterking van bijen en biodiversiteit beoogt. Op de scholen zou duurzaam omgaan met water in 
het lespakket kunnen worden opgenomen. Door letterlijk met het visnetje langs de watergang bij 
school te gaan leren de kinderen over water, natuur en landschap. Ook zou het bergbezinkbassin met 
een bord of met een schildering op het plein meer zichtbaar kunnen worden gemaakt. Een 
interessant voorbeeld is het toepassen zogenaamd ‘Rain Activated Art’ dat met een doorzichtig 
waterafstotende component op het plein wordt aangebracht en zichtbaar wordt als het regent. 
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3 Maatregelen 
 
In de visie wordt de gewenste situatie benoemd en welke oplossingsrichtingen er zijn om deze 
situatie te bereiken. In overleg met dorpsbelang, gemeente en waterschap zijn maatregelen 
benoemd en geprioriteerd. Er zijn ook mogelijke maatregelen benoemd die nu nog niet opportuun 
zijn, maar mogelijk in een later stadium kansrijk zijn. Deze zijn opgenomen in de bijlage. 
 
De volgende maatregelen worden voorgesteld om te worden uitgevoerd. 

1. Baggeren opvaart tussen Wirdumerfeart en dorpsplein 
2. Aanleggen watercirculatie en zuiverende watervegetatie 
3. Aanleggen vis- en aanlegsteiger (is reeds in voorbereiding) 
4. Aanleg watertappunt 
5. Watervoorlichting, als onderdeel van het leerprogramma van de Wiardaskoalle 
6. Aanleg boomgaard naast school 
7. Plaatsen van hek langs het water dorpsplein  

 
 
De maatregelen zijn uitgewerkt in projectplannen. Deze projectplannen staan in de bijlage.  
Een aantal deelmaatregelen staat op onderstaande afbeelding. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Invalshoeken en projectideeën 20 mei 2016 
 
 
Invalshoeken 

 Waterkwaliteit 
- Doorstroming verbeteren met bv airlift 
- Baggeren 
- Helofietenfilter met wand en pomp 

 Energie/duurzaamheid 
- Zonnepanelen voor de pomp, denk om goed beheer en voorkomen van diefstal 
- Energie Coöperatie 
- Tussen ijsbaan en boomgaard. 

 Klimaatverandering 

 Water/educatie 

 Vaarrecreatie / ijsbaan 
- Bevaarbaar maken door baggeren  
- Steiger voor het vissen, aanleggen van bootjes en als opstapplaats van en naar ijsbaan 
- Kano, Suppen 

 Leefbaarheid/duurzaamheidscoöperatie 
- Boomgaard, schets maken en communiceren 

 Cultuurhistorische waarde van een opvaart i.c.m. stinze Goutum 

 Culturele hoofdstad 

 Proeftuin 

 Circulaire economie 
 
 
Project ideeën: 

 Airlift pomp, bijvoorbeeld met 40 W en 20m3/h doorstroming met zonnepaneeltje. Zowel handig 
voor beluchten, doorstroming en als tweede functie voor het vullen van de ijsbaan. 

 Hemelwaterhergebruiksysteem die als zak in het bergbezinkbassin wordt aangebracht. Het water 
kan worden gebruikt voor het beregenen van boomgaard of overig openbaar groen of voor het 
schoonmaken van auto’s, etc. 

 Rondstromen rond de ijsbaan door toekomstige boomgaard met windmolen. 

 Rondstroming realiseren met een duiker door de ijsbaan. Een sloot kost te veel ruimte. En knap 
de ‘wildernis’ op in het gebied. 

 Molentje uit verleden weer plaatsen. 

 Baggeren watergang 

 Aanleg boomgaard met sloot langs de huizen. 

 Herstel speeltuin combineren met spelen met water. Voorbeeld waterspeeltuin Bilgaard. 

 Informatievoorziening bergbezinkbassin: Toepassen kijkglas in bergberzinkbassin en QRcode met 
info. 

 Drinkwater tappunt bij school. 
 
 
Aanvullende Uitgangspunten: 

 Grond van gewenste boomgaard is van gemeente Leeuwarden. Er zijn vanuit grondzaken geen 
concrete plannen die de boomgaard in de weg staan. 

 Vanuit vakgroep Spelen en Blauw bestaan zorgen over de risico’s van speelfuncties in combinatie 
met het periodiek aanwezig zijn van  rioolwater in het oppervlaktewater 
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Ideeën voor samenwerking 

 Samenwerken met Wetterskip Fryslân ihkv KRW, herstructurering stedelijk gebied, overdracht 
stedelijk water en watervergunning. 

 Krachten bundelen met energiecoöperatie  

 Zoek samenwerking met Wetsus, mogelijkheid om krachten te bundelen in een soort 
praktijklocatie voor Wetsus. 

 Zoek samenwerking met partners voor water en educatie 

 Financiering via Heidemaatschappij 

 Financiering via Rabobank 

 Samenwerking met gemeente als facilitator 

 Samenwerking met CEW 

 Samenwerking met Van Hall Larenstein 

 Samenwerking met Nordwin College voor het ontwerp van fruit- en boomgaard, de 
watercirculatie of de oevers met watervegetatie. 
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Bijlage 2 Projectplannen  
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PROJECTPLAN 

2A Baggeren opvaart tussen Wirdumerfeart en dorpsplein 
 
Doel 

Het dorp Goutum heeft al langer de wens om de opvaart tussen Wirdumerfeart en het dorpsplein te 

baggeren. In 2008 is het ons allen gelukt van het dorpshuis een multi-functionele-accommodatie 

(MFA) te maken. Op dit moment vervult het MFA een spilfunctie in het (verenigings-)leven van het 

dorp. Met het op voldoende diepte brengen van deze watergang is het dorpshuis ook over het water 

bereikbaar. 

Nu Goutum ook over het water steeds beter en gemakkelijker bereikbaar is (via de Wirdumervaart), 

is de wens ontstaan om de opvaart naar het dorpsplein voor sloepen en kleine bootjes beter 

bevaarbaar te maken. De 'bootjesmensen' kunnen vervolgens wat drinken in het dorpshuis. Met de 

nieuwe geplande verbinding tussen de Wirdumervaart en de Tearnser Wielen en de directe 

verbinding met de Potmarge in Leeuwarden verwachten we de komende jaren meer vaarverkeer 

door het dorp. 

 

Afbakening 

Het project beperkt zich tot het op diepte baggeren van de vaarverbinding tussen de Wirdumerfeart 

en het dorpsplein. Gestreefd wordt naar een vaarklasse indeling bij de Provincie met klasse E of F. 

De watergang is circa 500 meter lang en wordt in het kader van overdracht stedelijk water 
overgedragen aan het Wetterskip Fryslân. Watergangen waarop een overstort met bergbezinkbassin 
loost worden door het waterschap in de nieuwe legger als hoofdwatergang opgenomen. Aan 
hoofdwatergangen worden eisen gesteld betreffende waterdiepte, mogelijk dat de ingrijp 
waterdiepte voor deze watergang 1,0 m gaat bedragen. Dus op termijn zou deze op voldoende 
diepte van minimaal 1,0 m moeten worden gebracht. Dit is voldoende voor kleine bootjes zoals 
sloepen, kano’s en suppen.  
 

Stand van zaken  

De hoeveelheid bagger in de watergang is ingemeten door Tijhuis Ingenieurs in opdracht van 
gemeente Leeuwarden. De geraamde hoeveelheid bagger bedraagt 2446 m3 bagger bij een 
beheersdiepte van 1,0 m. 
 
Gemeente en waterschap zijn in overleg over de overdracht van de watergangen naar het 
waterschap in het kader van overdracht stedelijke waterbeheer. Dorpsbelang zal vinger aan de pols 
houden bij het waterschap en zal proberen afspraken te maken over de baggerdiepte, 
ingrijpmaatstaaf, planning en verantwoordelijkheden. 
 
Aanpak  

Stap 1, inventarisatie kansen en mogelijkheden om aan te haken op het baggerplan van gemeente en 

waterschap. Dorpsbelang doet bij provincie navraag over vaarklasse-indelingen en de mogelijkheden 

voor Goutum. Met het waterschap en de gemeente zal overleg plaatsvinden over baggerdiepte en de 

ingrijpmaatstaaf voor de vaardiepte. 

Stap 2, aanhaken bij de overdracht van stedelijk water van gemeente naar waterschap. 
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Stap 3, verdere planuitwerking, inclusief kostenraming en mogelijke financiering  

Stap 4,  realisatie  

 

Randvoorwaarden: 

1) Goede afstemming van de plannen met de eigen dorpsgenoten 

2) Goede afstemming met gemeente en waterschap 

3) Het project moet een goede bijdrage leveren in de algehele leefbaarheid van het dorp 

4) Zoek naar mogelijkheden voor werk met werk 
 

Relatie met andere sporen  

Het project heeft relaties met: 

1) Herinrichting dorpsplein 

2) Aanleg boomgaard, waarbij mogelijk het terrein van de boomgaard als baggerdepot kan 

dienen. 

3) Verbouw / Gebruik Dorpshuis 

4) Renovatie Centrale Speeltuin 
 

Organisatie 

Wanneer de overdracht van het stedelijk water een feit is, kunnen afspraken worden gemaakt over 

de projectorganisatie met de baggercoördinator van het waterschap of wellicht ook de gemeente 

Het ligt in de lijn der verwachting dat de projectorganisatie bij het waterschap komt, maar eea is 

afhankelijk van de afspraken die hierover worden gemaakt tussen gemeente en waterschap 

 

Planning  

 

 2016 2017 

 Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Apr. 

Mei 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Apr. 

Mei 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Stap 1     X X       

Stap 2       X X     

Stap 3,          X X   

Stap 4,            X X 

 

Product en Financiering 

Van de realisatiekosten worden in stap 3 ramingen gemaakt.  



  

15 
Goutum oan it wetter 

De financiering zal in principe voor rekening van het waterschap komen, zodra de overdracht van het 

stedelijk water heeft plaatsgevonden. 

De kosten worden geschat op een bedrag van € 55.000,- tot €75.000,- ,  afhankelijk van of afzet van 

de bagger in de nabije omgeving mogelijk is of dat het over grotere afstand getransporteerd moet 

worden. 

 

Risico’s  

 

Het project kent geen onbeheersbare uitvoeringsrisico’s. Het tijdig overdragen van het stedelijk 

water is het meest cruciaal om tot realisatie te komen. Daarnaast zal het waterschap de planning van 

baggerwerkzaamheden moeten afstemmen met de overige baggerwerken in haar beheergebied. 

Onduidelijk is wanneer het baggerwerk kan plaatsvinden. 

 

Globaal Schetsontwerp 

 
De bagger kan deels worden gebruikt voor het ophogen van de grond van de boomgaard. 
Verder nog geen informatie. 
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PROJECTPLAN  

2B Realisatie Vis- en Aanlegsteiger  
 

Doel 

Het dorp Goutum heeft al langer de wens een aanlegsteiger cq. vissteiger te realiseren grenzend aan 

het dorpsplein en het  dorpshuis. In 2008 is het ons allen gelukt van het dorpshuis een multi-

functionele-accommodatie (MFA) te maken. Op dit moment vervult het MFA een spilfunctie in het 

(verenigings-)leven van het dorp. Met een aanlegsteiger cq. vissteiger is het dorpshuis ook over het 

water bereikbaar en heeft de plaatselijke jeugd een mooie plek om een hengeltje uit te gooien. In de 

winter is de steiger te gebruiken als opstap voor schaatsers die van hieruit de omgeving willen 

verkennen, of voor dorpsbewoners op de schaats naar de aangrenzende ijsbaan willen. 

Nu Goutum ook over het water steeds beter en gemakkelijker bereikbaar is (via de Wirdumervaart), 

is de wens ontstaan van een aanlegsteiger voor sloepen en kleine bootjes. De 'bootjesmensen' 

kunnen vervolgens wat drinken in het dorpshuis. Met de nieuwe verbinding tussen de 

Wirdumervaart en de Tearnser Wielen en de directe verbinding met de Potmarge in Leeuwarden 

verwachten we de komende jaren meer vaarverkeer door het dorp. Tevens wordt de steiger zodanig 

ingericht dat het door de jeugd gebruikt kan worden als vissteiger en het goede mogelijkheid biedt 

om op schaatsen de ijsbaan te bereiken. 

 

Afbakening 

Het aanleg- en vissteiger maakt het aantrekkelijker om het dorp Goutum over het water te 

ontdekken, en voor een bakje koffie het dorpshuis te bezoeken. In de zomer is het dorpsplein en de 

aangrenzende ijsbaan een ontmoetingsplek voor jong en oud. Er wordt aan Jeu-de-boule gedaan, 

gevoetbald en gerolschaatst. Met deze aanleg- en vissteiger is het uitgooien van een hengeltje een 

mooie aanvulling op het geheel. Dit past geheel in de doelstelling van Dorpsbelang Goutum om de 

leefbaarheid in het dorp te vergroten en te versterken. 

Het project beperkt zich tot de aanleg van de vis- en aanlegsteiger. Het op diepte brengen van de 

verbindende vaart valt buiten het project.  

 

Stand van zaken  

In 2014 is door BOWE Architectuur in samenspraak met Dorpsbelang een plantekening gemaakt op 

basis van geïnventariseerde wensen in het dorp. In de jaarvergadering van 2015 is het plan 

gepresenteerd, en hebben de leden (90% van alle huishoudens in het dorp) toestemming gegeven 

het plan verder uit te werken. De realisatie is voorzien na 2016.  

Om het plan te realiseren worden meerdere financiers gevraagd om een bijdrage, zowel vanuit het 

eigen dorp als middelen vanuit subsidie verlenende instanties.  
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Aanpak  

Stap 1, inventarisatie van de behoeften vanuit het dorp 

Stap 2, het vertalen van de behoeften in een globaal schetsontwerp, en deze toetsen bij de leden 

Stap 3, verdere planuitwerking, inclusief kostenraming en mogelijke financiering  

Stap 4,  realisatie (voorzien na 2016) 

 

Randvoorwaarden: 

1) Goede afstemming van de plannen met de eigen dorpsgenoten 

2) Goede inpassing van de voorziening in haar omgeving 

3) Multifunctioneel gebruik 

4) Het project moet een goede bijdrage leveren in de algehele leefbaarheid van het dorp 
 

Relatie met andere sporen  

Het project heeft relaties met: 

1) Herinrichting dorpsplein 

2) Verbouw / Gebruik Dorpshuis 

3) Renovatie Centrale Speeltuin 
 

Organisatie 

Projectleider is: Hans de Vries 

Het project wordt uitgevoerd door Dorpsbelang zelf, in samenspraak met het dorp (via de jaarlijkse 

ledenvergadering).  

 

Planning  

 2015 2016 2017 

 Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Apr. 

Mei 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Apr. 

Mei 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Mrt. 

Apr. 

Jun. 

Jul. 

Sep. 

Okt. 

Dec. 

Stap 

1 
X X               

Stap 

2 
 X X              

Stap 

3,  
   X X X X          

Stap 

4,  
            X X   
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Product en Financiering 

Stap 1 en 2, tot het komen tot een globaal planontwerp, heeft grotendeels plaatsgevonden voordat 

het projectplan vorm heeft gekregen. De kosten voor het globaal planontwerp zijn begroot en 

uitgevoerd voor € 500. 

 

De realisatiekosten zijn, op basis van het globaal planontwerp, begroot op € 11.500. De totale 

projectkosten zijn vastgesteld op € 12.000. 

 

Alle vermelde kosten zijn inclusief BTW. 

 

De kosten worden zowel gedekt uit eigen middelen, als ook externe financieringsbronnen. De vraag 

is/wordt neergelegd bij: Stichting Dorpshuis Ien en Mien, als beheerder van de ‘oudpapierpot’, 

IJsvereniging Goutum, Rabobank Coöperatiefonds en Iepen Mienskipfûns Fryslân. Opmerking: 

Gemeente heeft ook een bijdrage aan Dorpsbelang gegeven. 

 

Met de volgende begroting wordt gewerkt: 

 

 

 

Risico’s  

 

Het project kent geen onbeheersbare uitvoeringsrisico’s. Het tijdig afgeven van de aanlegvergunning 

is het meest cruciaal om de opleverdatum te halen. Zowel de bouwvergunning als de 

watervergunning zijn onlangs afgegeven. Hiermee bestaat dit risico niet meer.  

 

Globaal Schetsontwerp 

 

Hieronder zijn enkele afbeeldingen opgenomen, op basis waarvan besluitvorming heeft 

plaatsgevonden binnen Dorpsbelang Goutum. 

BEGROTING - Aanleg- cq. Vissteiger Dorpsplein Goutum

dd. 13 september 2015

Kosten (incl. BTW) Dekking (incl. BTW)

Globaal en Detail planontwerp € 500 (bekend) Eigen middelen € 3.850

(locale inhuur) Dorpshuis Goutum/OudPapier € 400 (toegezegd)

Materiaal + Uren Loonwerker € 11.500 (begroot) Ijsvereniging Goutum € 250 (toegezegd)

(locale inhuur) Rabobank Cooperatiefonds € 1.500 (toegezegd)

Iepen Mienskipfûns Fryslân € 6.000 (gevraagd)

TOTAAL € 12.000 TOTAAL € 12.000
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Beheer en onderhoud 

 
Er wordt een bruikleen overeenkomst opgesteld. De Gemeente wordt juridisch eigenaar. Het regulier 

jaarlijks onderhoud is voor de gemeente. De vervanging van de steiger is voor Dorpsbelang. Hierover 

is onlangs een principe akkoord afgesloten. 
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PROJECTPLAN  

2C Verbeteren waterkwaliteit dorpskern 
 

Doel 

Vanuit oogpunt van veiligheid, beleving en ecologie is er al langer de uitdrukkelijke wens vanuit het 

dorp Goutum om de waterkwaliteit te verbeteren. Het doel is een mooie watergang bij het 

dorpsplein met gezond en aantrekkelijk water met een ecologische inrichting. 

De watergang wordt door de schoolkinderen veel gebruikt om te spelen. Zij komen dan regelmatig bij 

de watergang om bijvoorbeeld een bal uit de sloot te halen of om met de rubberboot te varen. Ook 

wordt er gevist. De watergang wordt geschikt gemaakt voor kleine sloepen en bootjes. Het 

dorpsplein aan de watergang liggen centraal in het dorp en zijn cruciaal voor de beleving in Goutum.  

Onder het plein ligt een bergbezinkbassin van het riool dat enkele keren per jaar bij hevige regenval 

water in de watergang naast het plein overstort. De watergang eindigt bij de school, waardoor er 

geen goede doorstroming is.  

 

Afbakening 

Voor de verbetering van de waterkwaliteit worden drie uitgangspunten gehanteerd: 
 
1) Creëren van watercirculatie. 
Er wordt watercirculatie gecreëerd door de watergang ten noorden van de ijsbaan via de ijsbaan en 
de aan te leggen boomgaard met de watergang voor het plein te verbinden. Om doorstroming te 
krijgen wordt er een pomp met het airlift-systeem in de watergang geïnstalleerd die werkt op zonne-
energie. Ook de inpassing van een klein type Amerikaanse windmolen wordt overwogen. Waar de 
waterverbindingsroute over de ijsbaan loopt wordt deze voorzien van een duiker. Dit als alternatief 
voor een watergang die een strook van ca. 10m breedte vergt van de ijsbaan. De verbinding wordt 
langs de boomgaard uitgevoerd in de vorm van een watergang. Deze watergang loopt tussen de 
boomgaard en de woningen.  
 
2) Toepassen van zuiverende watervegetatie. 
De zuiverende watervegetatie wordt aangebracht in de watergang ten noorden van de ijsbaan. Delen 
van deze watergang worden verbreed en ingericht als paaiplaats voor vissen. Door de paaiplaatsen 
als natuurvriendelijke oever aan te wijzen, zijn er vanuit oogpunt van beheer mogelijkheden om de 
schouw aan te passen. Zo kan er overjarige vegetatie blijven staan.  
 
Meerdere natuur- en landschapsdoelen worden gediend. Het water wordt schoner, de biodiversiteit 
wordt versterkt en de landschappelijke kwaliteit neemt toe. 
 
3) Creëren van body/verdunning. 
Door het maken van extra water langs de boomgaard, het verbreden van de noordelijk van de ijsbaan 
gelegen watergang en het uitdiepen van de opvaart neemt watervolume toe. Of te wel de body van 
het lokale watersysteem neemt toe. Overstortend rioolwater verdund dan beter, zodat de lokale 
nadelige effecten voor de waterkwaliteit worden verminderd.  
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Stand van zaken  

Dorpsbelang, gemeente en waterschap treden in overleg over het verder uitwerken. 
 

Aanpak  

Stap 1, inventarisatie kansen en mogelijkheden met IJsclub Goutum, gemeente en waterschap. 

Stap 2, aanhaken bij realisatie Fruit- en Boomgaard Goutum. Wanneer de locatie voor de Fruit- en 

Boomgaard wordt ingericht als baggerdepot voor de bagger uit de watergang is de planning voor de 

waterkwaliteit verbetering hier ook afhankelijk van.   

Stap 3, verdere planuitwerking, inclusief kostenraming en mogelijke financiering.  

Stap 4,  realisatie.  

 

Randvoorwaarden: 

1. Goede afstemming van de plannen met de eigen dorpsgenoten 

2. Goede afstemming met gemeente en waterschap 

3. Het project moet een goede bijdrage leveren in de algehele leefbaarheid van het dorp 
 

Relatie met andere sporen  

Het project heeft relaties met: 

1. Realisatie Fruit- en Boomgaard Goutum 

2. Baggeren vaarverbinding tussen Wirdumerfeart en dorpsplein 

3. Herinrichting dorpsplein 

4. Verbouw / Gebruik Dorpshuis 

5. Renovatie Centrale Speeltuin 

6. Aandacht voor de beschoeiing van de ijsbaandijk bij de school  
 

Organisatie 

Dorpsbelang neemt het initiatief. 

 

Planning  

 2016 2017 

 Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Apr. 

Mei 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Apr. 

Mei 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Stap 1     X X       

Stap 2      X X      

Stap 3      X X X     

Stap 4         X X X  
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Product en Financiering 

Door met de realisatie van de Fruit- en Boomgaard Goutum en het baggerwerk het plan te 

combineren kan werk met werk worden gemaakt. Dit kan een positief voordeel opleveren in de 

kosten en in de planning.  

De kosten die worden gemaakt in de planvoorbereiding zijn ten behoeve van het maken van een 

ontwerp met kostenraming, het verkrijgen van de vergunningen en financiering en selectie 

uitvoerende partij en werkvoorbereiding. Deze kosten zijn geraamd op € 5.000. 

De realisatie van de watercirculatie bestaat grofweg uit vier delen, nl de realisatie van de 

watervegetatie, de airlift-pomp, realisatie van de duiker in de ijsbaan en realisatie van de sloot rond 

de fruit- en boomgaard. De realisatiekosten van deze vier onderdelen zijn geraamd op respectievelijk 

€ 7.000, € 7.000, € 8.000 en € 7.000.  

Er is een post onvoorzien opgenomen van € 4.000 omdat er relatief veel verschillende onderdelen 

worden aangelegd, in verschillende gebruiksfuncties, met verschillende kwaliteitseisen, met een 

beperkt budget. 

Alle vermelde kosten zijn inclusief BTW. 

 

Over de financiering treedt Dorpsbelang in overleg met gemeente, waterschap en mogelijk andere 

partners. 

 
BEGROTING – Verbetering watercirculatie bij dorpsplein  

dd. 4 oktober 2016 

Kosten (incl. BTW) Dekking (incl. BTW) 

 €   €   

Planvoorbereiding 5.000 schatting Eigen middelen    

Realisatie watervegetatie 7.000 schatting Gemeente     

Realisatie duiker in ijsbaan 8.000 schatting Waterschap    

Realisatie airlift-pomp 7.000 schatting Andere partners    

Realisatie watergang boomgaard 7.000 schatting     

Onvoorzien 4.000 schatting     

       

TOTAAL 38.000  TOTAAL    

 

Risico’s  

Het project kent geen onbeheersbare uitvoeringsrisico’s.  
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Globaal Schetsontwerp 

 

 
 

 
 
 
Vergunningen 

Watervergunning aanvragen bij het waterschap. Periode: 16 weken. 
Bouwvergunning voor windmolen en eventueel zonnepanelen op hoogte. 
Kapvergunning voor het rooien van bomen , checken. 
Flora en Fauna wet voor het rooien van bomen en graven van watergang, checken. 
Klikmelding voor het graafwerk. 
 

Beheer en onderhoud 

Over het beheer en onderhoud van de hoofdwatergang worden in kader van de overdracht van 
stedelijk water nadere afspraken gemaakt.  
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De duiker is 60 meter lang met een diameter van 200mm uitgevoerd in PVC. Een extra inspectieput is 
niet noodzakelijk. De put zou dan in de ijsbaan komen te liggen, iets wat weer extra complicaties 
voor beheer kan betekenen. 
Over het beheer en onderhoud van de duiker, de airlift pomp en de nieuw te graven watergang langs 
de boomgaard zullen nader afspraken moeten worden gemaakt. 
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PROJECTPLAN  

2D Aanleg watertappunt 
 
Doel 

Op een enthousiasmerende manier vergroten van de beleving op het dorpsplein en de 
bewustwording van het belang van schoon drinkwater. 
 

Afbakening 

Op het dorpsplein komt een openbaar drinkwatertappunt te staan. Deze kan worden aangesloten op 

de waterleiding van het dorpshuis of de school. Rekening houdend met het gebruik van het plein, 

zoals voetballen en looplijnen. Het plan “Joint he Pipe’ waarbij bewustwording van water wereldwijd 

wordt nagestreefd. Vitens is hiermee annex.  

 

Stand van zaken  

Het idee is ontstaan tijdens het overleg over het water- en landschapsplan dorpskern Goutum. Het 

moet nog verder uitgewerkt worden. In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 zijn er kansen dat 

Vitens er voor kiest om meerdere openbare drinkwatertappunten te plaatsen in de stad. Deze kans 

blijven volgen! 

 

Aanpak  

Stap 1, maken voorstel 

Stap 2, overleg met partners 

Stap 3, verdere planuitwerking, inclusief kostenraming en mogelijke financiering  

Stap 4,  realisatie  

 

Randvoorwaarden: 

1. Goede afstemming van de plannen met de eigen dorpsgenoten 

2. Goede inpassing van de voorziening in haar omgeving 

3. Multifunctioneel gebruik 

4. Het project moet een goede bijdrage leveren in de algehele leefbaarheid van het dorp 
 

Relatie met andere sporen  

Het project heeft relaties met: 

1. Herinrichting dorpsplein 

2. Verbouw / Gebruik Dorpshuis 

3. Renovatie Centrale Speeltuin 

4. Realisatie Fruit- en Boomgaard Goutum 

5. Realisatie ballenhek 



  

26 
Goutum oan it wetter 

 

Organisatie 

Projectleider is: Hans de Vries 

Het project wordt uitgevoerd door Dorpsbelang zelf, in samenspraak met het dorp (via de jaarlijkse 

ledenvergadering).  

 

Planning  

 

 2016 2017 

 Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Apr. 

Mei 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Apr. 

Mei 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Stap 1      X       

Stap 2       X      

Stap 3,        X      

Stap 4,         X     

 

 

Product en Financiering 

 

Stap 1, maken voorstel. Kosten ca €500. 

Stap 2, overleg met partners. Kosten ca. €500 

Stap 3, verdere planuitwerking, inclusief vergunning, overleg met drinkwaterleverancier, 

kostenraming en mogelijke financiering. Kosten ca €1000. 

Stap 4,  realisatie, inclusief definitief ontwerp. Kosten ca €3000. 

 

De totale kosten worden geraamd op €5000. 

Alle vermelde kosten zijn inclusief BTW. 

 

Over de financiële dekking zal overleg plaatsvinden. Gedacht wordt aan dekking van de kosten uit 

eigen middelen, als ook externe financieringsbronnen. 

 

Risico’s  

Het project kent geen onbeheersbare uitvoeringsrisico’s.  
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Globaal Schetsontwerp 

Hieronder is een afbeeldingen opgenomen die als impressie dient van een tappunt.  

 

 

Beheer en onderhoud 

 
Over het beheer en onderhoud treedt dorpsbelang in overleg met onder andere de waterleverancier, 

grondeigenaar en het dorpshuis.  
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PROJECTPLAN  

2E Watervoorlichting 
 

Doel 

Op een enthousiasmerende manier de water beleving maar ook bewustwording vergroten. Kinderen 
en volwassenen leren het belang van genoeg water van goede kwaliteit inzien. Hoe zorgen we er 
voor dat het water in onze omgeving schoner wordt en blijft. Daarnaast wordt men bewust gemaakt 
van hoe het is om te leven in een land dat door dijken wordt beschermd tegen overstromingen. Dit 
terwijl door klimaatverandering de zeespiegel stijgt en het weer extremer wordt, waarbij het langere 
tijd droog kan zijn, maar er ook vaker zeer zware regenval kan plaatsvinden. Water heeft ons 
landschap gevormd en is een belangrijke pijler van onze identiteit en cultuur. De opvaart tot in de 
dorpskern van Goutum is daarvan een goed voorbeeld en vormt daarmee een prachtig decor voor 
watereducatie. Thema’s als biodiversiteit, circulaire economie en Culturele Hoofdstad 2018 kunnen 
hier goed mee worden gecombineerd. 
 

Afbakening 

De watervoorlichting heeft vele vormen. Zo is er de watereducatie op de basisschool, waarbij 

lespakketten van bijvoorbeeld IVM met het poppetje Droppy kunnen hiervoor worden ingezet. De 

opvaart bij school en de aangelegde watercirculatie zijn een prachtige proeftuin om les te krijgen en 

te onderzoek wat er allemaal in en om het water leeft. Het watertappunt op het schoolplein is een 

mooi educatiemiddel om het belang van schoon drinkwater te leren inzien. Het bergbezinkbassin 

met de overstort wordt betrokken in de educatie om te laten zien dat schoon water geen 

vanzelfsprekendheid is. Het bergbezinkbassin zou met een bord met QR-code of met een schildering 

op het plein meer zichtbaar kunnen worden gemaakt. Een interessant voorbeeld is het toepassen 

zogenaamd ‘Rain Activated Art’ dat met een doorzichtig waterafstotende component op het plein 

wordt aangebracht en zichtbaar wordt als het regent 

 

Stand van zaken  

Het idee is ontstaan tijdens het overleg over het waterplan dorpskern Goutum. Het moet nog verder 

uitgewerkt worden. De school wordt nadrukkelijk bij het plan betrokken. Daarnaast past het plan ook 

in de doelstellingen van het Friese Bestuursakkoord Water (FBAW), waarin zowel de bestuurders van 

gemeente Leeuwarden als Wetterskip Fryslân zitting hebben.  

 

Aanpak  

Stap 1, maken voorstel 

Stap 2, overleg met partners 

Stap 3, verdere planuitwerking, inclusief kostenraming en mogelijke financiering  

Stap 4,  realisatie  
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Randvoorwaarden:  

1. Goede afstemming van de plannen met de eigen dorpsgenoten 

2. Goede inpassing van de voorziening in haar omgeving 

3. Multifunctioneel gebruik 

4. Het project moet een goede bijdrage leveren in de algehele leefbaarheid van het dorp 
 

Relatie met andere sporen  

Het project heeft relaties met: 

1. Herinrichting dorpsplein 

2. Renovatie Centrale Speeltuin 

3. Realisatie Fruit- en Boomgaard Goutum 

4. Realisatie ballenhek 

5. Realisatie watercirculatie voor dorpsplein langs 

6. Realisatie vissteiger 
 

Organisatie 

Projectleider is: Hans de Vries 

Het project wordt uitgevoerd door Dorpsbelang zelf, in samenspraak met het dorp (via de jaarlijkse 

ledenvergadering).  

 

Planning  

 2016 2017 

 Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Apr. 

Mei 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Apr. 

Mei 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Stap 1     X X       

Stap 2     X   X       

Stap 3,        X      

Stap 4,         X     

 

Product en Financiering 

Afhankelijk van de aanpak kunnen de kosten en financiering worden geraamd. 

 

Risico’s  

Het project kent geen onbeheersbare uitvoeringsrisico’s.  
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Globaal Schetsontwerp 

Hieronder is een afbeeldingen opgenomen die als impressie dient van een manier van voorlichten.  

 

 

Beheer en onderhoud 

xxx  
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PROJECTPLAN  

2F Realisatie Fruit- en Boomgaard Goutum 
 

Doel 

Het realiseren van een fruit- en boomgaard in de dorpskern van Goutum wat een versterking van de 

beleving in het dorp en het natuurbewustzijn bevordert bij met name ook de jongere bewoners in 

het dorp. 

 

Omschrijving 

Op een nu braakliggend terrein naast de school en de ijsbaan heeft Dorpsbelang het plan opgevat om 
een fruit- en boomgaard te realiseren met de bewoners van Goutum. De locatie is in eigendom van 
de gemeente. De gemeente heeft (op dit moment) geen plannen met de grond. Door hier een fruit- 
en boomgaard aan te leggen krijgt het terrein weer een functie.  
 
Dorpsbelang stelt het project als volgt voor: een projectgroep bestaande uit enthousiaste 
dorpsgenoten doet alles om in samenspraak met de belanghebbenden, waaronder direct 
omwonenden, een fruit- en boomgaard te realiseren. Dorpsbelang stelt zich hierbij voor dat 
leerlingen van de Wiardaskoalle ingezet worden om de tuin te beheren en onderhouden, waarbij de 
gekweekte appels en peren worden verwerkt en ‘verkocht’ als appelmoes ed. 
 
Dorpsbelang zorgt dat het grondgebruik voor de boomgaard geborgd is, zodat andere functies er 
geen claim op kunnen leggen. Hierover zal dorpsbelang in contact treden met de gemeente. 

 

Afbakening 

De fruit- en boomgaard is gepland tussen de ijsbaan en de achterzijde van de tuinen van de huizen 

aan de Buorren. Zie onderstaande afbeelding, het groene vlak. Het kavel is ongeveer 70 x 20 meter 

groot.  

…  

Aanpak  

Dorpsbelang laat een globaal eerste ontwerp maken op basis waarvan een verdere uitwerking kan 

plaatsvinden. Leerlingen van het Nordwin College worden gevraagd een plan uit te werken. 

Dorpsbelang adviseert een sterke verbinding te leggen met het gemeentelijke programma ‘Eetbaar 

Leeuwarden. Zie voor info ook: http://eetbaarleeuwarden.nl/   

 

http://eetbaarleeuwarden.nl/
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Voor een stappenplan wordt verwezen naar de volgende pagina: http://eetbaarleeuwarden.nl/tips-

om-te-starten/ . Voor het planten van de fruitbomen wordt samenwerking gezocht met de 

Boomplantdag. 

 

Randvoorwaarden 

Maak een zo gedetailleerd mogelijk plan van het idee. Wat is het doel? Wie zijn er actief bij 

betrokken? Hoe wordt de eventuele financiering geregeld? Wanneer een plan wordt ontwikkeld met 

input van verschillende partijen zoals buurtbewoners, Wijkpanel, e.a. is de kans op succes het 

grootst. Voor initiatieven heeft de gemeente geen geld beschikbaar, maar kan wel beperkte 

ondersteuning worden geboden. Belangrijk is duidelijk te krijgen welke partij de locatie in beheer 

heeft of gebruikt en wie er zorgt voor het onderhoud. Een ander uitgangspunt is dat er voldoende 

aantoonbaar draagvlak is voor het initiatief. Wanneer er onvoldoende draagvlak is kan het initiatief 

niet worden uitgevoerd. 

 

Relatie met andere sporen  

Binnen Dorpsbelang ligt een projectidee om de waterdoorstroming rondom de ijsbaan te verbeteren, 

met als doel: het verbeteren van de algehele waterkwaliteit. Ook de verbetering van de afwatering 

vanuit de aangrenzende tuinen is onderdeel van het plan. Dit project maakt het mogelijk dat de fruit- 

en boomgaard eenvoudig kan worden voorzien van schoon water om in droge perioden de bomen 

van voldoende schoon water te voorzien. 

 

Organisatie / Belanghebbenden 

Organisaties Personen  Mail Telefoon 

Dorpsbelang 

Goutum 

Hans de Vries hans.en.annemiek@online.nl 06-52051319 

Wiardaskoalle 

 

directrice   

Omwonenden 

Buorren 

allen   

Ver. IJsbaan 

Goutum 

voorzitter   

Eetbaar 

Leeuwarden 

   

Silence of the 

Bees 

   

Nordwin 

College 

   

 

http://eetbaarleeuwarden.nl/tips-om-te-starten/
http://eetbaarleeuwarden.nl/tips-om-te-starten/
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Planning  

 

 2016 2017 

 Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Apr. 

Mei 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Apr. 

Mei 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Informatie-avond     X        

Instellen projectgroep     X X       

projectinitiatie      X X      

planvoorbereiding       X X X    

planrealisatie         X X X X 

Nazorg / beheerfase            X 

ev. 

…             

…              

…             

 

Financiering 

Subsidie/Fondsen – om het fruit-/boomgaard te realiseren kan een aanvraag ingediend worden voor 

financiering bij de volgende fondsen: 

Wijk/dorpsbudgetten, Mienskipsfonds Leeuwarden, Oranjefonds, VSBfonds, Jantje Beton, KNHM 

Kern met Pit, Stichting DOEN, Groen Dichterbij 

Afbeeldingen 
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PROJECTPLAN  

2G Ballenhek 
 
Doel:  

Verbetering veiligheid en beleving op het dorpsplein. Om te voorkomen dat spelende kinderen te 
vaak de bal uit de watergang moeten halen.  
 
Omschrijving: 

Een laag ballen vangend hek komt op de rand van het dorpsplein te staan. Deze wordt 
landschappelijk goed ingepast.  
 
Procedure: 

Gemeente en Dorpsbelang hebben hier al afspraken over gemaakt. Het hek wordt geplaatst nadat 
Dorpbelang komt met een uitvoerbaar voorstel.  Plaatsing komend voorjaar. 
 

 
 


