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Eerste tranche locaties voor vrijesectorhuurwoningen



2

Inhoudsopgave
pagina 4 tot 7    Voorwoord

pagina 8 tot 13    Gemeente Heerenveen

pagina 14 tot 21    Gemeente Leeuwarden

pagina 22 tot 29    Gemeente Smallingerland

pagina 30 tot 35    Gemeente Súdwest-Fryslân

pagina 36 tot 37    Colofon



3

Foto (+ voorkant) :
 Klaa

s P
ot



4

Gewaardeerde belegger,

Fryslân is een zelfbewuste provincie die een duurzame toekomst biedt voor haar inwoners, bedrijven en inves-
teerders. 

Het bruist in Fryslân. Leeuwarden is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa! De komende jaren leveren we 
grote infrastructurele werken op: namelijk de haak om Leeuwarden, knooppunt Joure en de Centrale As naar 
Dokkum. Daarnaast werken we aan De Nieuwe Afsluitdijk. Leeuwarden groeit momenteel sterk als studenten-
stad met vier hogescholen en University Campus Fryslân. De bouw van de Watercampus en Dairy Campus 
verstevigen de positie van Leeuwarden en Fryslân in de topsectoren Water en Voeding. In Drachten ontwikkelt 
zich momenteel een sterk innovatie-cluster van elf hightech bedrijven rondom de vestiging van Philips, waarin 
jaarlijks € 100 miljoen aan Research & Development wordt besteed. Daarnaast wordt momenteel alleen al in 
de zuivelindustrie voor honderden miljoenen geïnvesteerd: onder meer nieuwbouw door FrieslandCampina in 
Leeuwarden en door A-Ware en Fonterra in Heerenveen. In Zuidwest Friesland (waaronder Sneek) is water de 
kurk waar de economie op drijft: van jachtenbouw (Feadship Makkum) en watersportbedrijven tot waterzuive-
ringstechnologie bij Paques. Dit is één van de MT Top 100 maakbedrijven in Nederland. 

Op diverse fronten geeft de provincie Fryslân samen met Friese gemeenten een impuls aan de Friese econo-
mie. Met de inzet van de provinciale Nuon reserve (geld uit de verkoop van Nuon aandelen in 2009) helpen 
we de mensen aan het werk. Het budget ter grootte van € 300 miljoen zetten we onder de titel “Wurkje foar 
Fryslân” revolverend in met een structureel effect, zodat we voor de lange termijn kunnen blijven investeren in 
de Friese economie. € 60 miljoen hiervan investeren we in de woningmarkt. 

We verwachten een vraag van ruim 2.000 vrijesectorhuurwoningen en 1.000 zorgwoningen tot 2020. Investeer 
met ons mee in de Friese woningmarkt en in de groeiende vrijesectorhuur, dat was onderwerp van ons gesprek 
op 26 november in Oranjewoud. U wilt, zo gaf u in Oranjewoud aan, zeer serieus kijken naar onze investerings-
mogelijkheden in woningprojecten.

Eerste selectie locaties
voor vrijesectorhuurwoningen
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Wij beloofden een eerste selectie te maken van projecten 
om over door te praten. Hierbij dan een eerste voorzet 
van tien projecten die uit onze voorselectie komen. We 
horen graag uw mening.

We nemen binnenkort contact met u op om te horen over 
welke projecten u wilt doorpraten en waarin we wat voor 
elkaar kunnen betekenen. We sparren graag over verder 
investeren in onze woningmarkt!

Gemeente Heerenveen   Siebren Siebenga
Gemeente Leeuwarden  Henk Deinum
Gemeente Smallingerland  Nieske Ketelaar
Gemeente Súdwest-Fryslân  Gea Akkerman
Provincie Fryslân   Klaas Kielstra

Mei 2015 
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Waarom investeren in Fryslân?

In Fryslân is tot 2020 behoefte aan circa 2.000 vrijesectorhuurwoningen en 1.000 zorgwoningen 

Fryslân heeft mooie, middelgrote projecten aansluitend bij de marktvraag

Zowel binnenstedelijk als grondgebonden in de uitleg 

Verrijking van uw regionale spreiding

Directe toegang tot bestuurders in een goed samenwerkende en overzichtelijke regio

Foto : Klaas Pot
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Onze negen gouden regels voor vrijesectorhuur van de F4 gemeenten en provincie Fryslân:

1. We zien vrijesectorhuur als een waardevolle verrijking op de woningmarkt en willen 
 samen met beleggers deze markt volwassener maken in Fryslân.
2. We investeren graag in een langjarige relatie met beleggers in vrijesectorhuurwoningen  
 om samen komend decennium gefaseerd kwalitatief sterke vrijesectorhuurwoningen  
 toe te voegen. 
3. We willen beleggers sterke locaties aanbieden voor vrijesectorhuur. We hebben 
 projecten geselecteerd op basis van de wensen van beleggers: vooral binnenstedelijke  
 projecten en de mooiste uitleglocaties.
4. F4 gemeenten en provincie werken hard om vraag en aanbod op de woningmarkt in  
 evenwicht te brengen en houden. We willen geen overaanbod. 
5. En willen niet overal meewerken aan vrijesectorhuurwoningen,  maar kiezen voor enkele  
 plekken per gemeente. We willen de markt niet overvoeren. 
6. We rekenen residueel aan vrijesectorhuurwoningen, precies zoals beleggers.
7. In overleg met beleggers willen we mee investeren  in de beginfase van gebieds-
 ontwikkeling, voorzieningen en openbare ruimte, voorwaarden voor uw investeringen. 
8. We zijn flexibel om voor zover mogelijk het programma van eisen van beleggers in te  
 vullen. 
9. Beleggers, ontwikkelaars, corporaties en makelaars brengen we, zoals het een 
 goed samenwerkende regio betaamd, in Fryslân samen.
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Heerenveen
Juichen in het Abe Lenstra Stadion, een bezoek aan een 
historische tentoonstelling in Museum Willem van Ha-
ren of het Museum Belvedère, een avond in het Posthuis 
Theater, wandelen op de Kiekenberg of in het Ketliker 
Schar, een rondje schaatsen in Thialf, een balletje slaan 
op de golfbaan, fietsen door Oranjewoud of, na het win-
kelen, een kopje koffie drinken in het gezellige centrum 
van Heerenveen. En natuurlijk niet te vergeten: de Friese 
Meren verkennen vanuit het gezellige centrum van Ak-
krum!

Maar Heerenveen is nog veel meer: een hoofdplaats 
met een belangrijke centrumfunctie, en dan nog twintig 
levendige dorpen en een gevarieerd buitengebied met 
landbouw en natuur. Een prima gemeente om te wonen, 
werken, winkelen, sporten, uit te gaan of te recreëren. 
De vele evenementen en activiteiten zorgen voor actie 
en gezelligheid.

Zowel in de hoofdplaats als in de dorpen zijn woningen 
voor alle doelgroepen. Door de centrale ligging aan de 
A7 en A32 en de goede bereikbaarheid met het open-
baar vervoer is Heerenveen een geliefde vestigingsplaats 
voor ondernemers. Dynamisch, bedrijvig, ondernemend 
zijn woorden die we vaak gebruiken voor Heerenveen. 
En terecht, want het is de waarheid.     

Heerenveen

Nederland14%

55%

31%

      
12%

57%

31%

Nederland
Opbouw woningvoorraad

Koopwoning Huurwoning corporatie Huurwoning particulier
Bron: CBS 2013



9

* Zie toelichting pagina 36

Vraagraming* gemeente Heerenveen
Indicatie potentiële vraag per jaar naar vrijesectorhuurwoningen op basis van verhuisdynamiek en huishoudenstoe- en afname

Bron: Stec Groep (2015). Op basis van Primos 2014 en WoON2012. Afronding kolom 2 op tientallen, kolom 3 op 5% en kolom 4 op vijftallen.

Alleenstaanden <25 jaar
Alleenstaanden 25-35 jaar
Stellen <35 jaar
(1-ouder)gezinnen
Alleenstaanden & stellen 35-55 jaar
Alleenstaanden & stellen 55-75 jaar
Alleenstaanden & stellen 75 jaar e.o.
Totaal

Totaal potentiële 
vraag vrijesectorhuur 

per jaar

Voorkeur
vrijesectorhuur
(bandbreedte)

Inschatting
totale vraag per jaar

2015-2025
Doelgroepen

10 tot 15
5 tot 10

10 tot 15
5 tot 10
5 tot 10

20 tot 25
30 tot 35

85 tot 120

5-10%
5-10%
0-5%
0-5%
0-5%

10-15%
20-25%

210
210 
350 
510 
250
350 
350

2.240

>€ 1.120
€ 890  -  € 1.120

€ 780  -  € 890
€ 750  -  € 780
€ 700  -  € 750
€ 630  -  € 700
€ 550  -  € 630
€ 450  -  € 550
€ 350  -  € 450

<€ 350

Stec-marktruimtemodel* gemeente Heerenveen

>€ 685.000
€ 511.000  -  € 685.000
€ 389.000  -  € 511.000
€ 309.000  -  € 389.000
€ 271.000  -  € 309.000
€ 233.000  -  € 271.000
€ 185.000  -  € 233.000
€ 152.000  -  € 185.000
€ 111.000  -  € 152.000 
<€ 111.000

Huurmarkt  Koopmarkt

Bron: Stec Groep (2015). Op basis van WoOn2012, CBS 2013, CFV 2013, Nibud 2014, bankensites 2014.

potentiële vraag naar huurwoningen          huidige woningvoorraad          potentiële vraag naar koopwoningen  

Confrontatie van het bestedingspotentieel en woonvoorkeuren van huishoudens met de huidige woningvoorraad naar prijssegment

3000               2500              2000              1500              1000               500               0                500              1000              1500              2000              2500              3000
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Skoatterwâld 

Heerenveen
Eigenaar:  gemeente Heerenveen
Adres:    Stadhouderlaan
Ontwikkelaar:   onbekend
Oppervlakte:   5.700 m²
Aantal woningen:  28 grondgebonden 
   rijwoningen
Doelgroep:   divers
Bestemmingsplan: vastgesteld
Start bouw:   na verkrijgen 
   bouwvergunning

Contactgegevens:
Corina Neelis 
Projectleider gemeente Heerenveen
06-25093436
c.neelis@heerenveen.nl
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Wonen in een wereld waar water en groen centraal staan. Waar ruimte nog de normaalste zaak van 
de wereld is. Op een plek waar beboste zandgronden, frisse waterpartijen en weidse Friese graslan-
den hand in hand gaan. Dit is allemaal te vinden in het parklandschap Oranjewoud en op steenworp 
afstand! 
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Oranjewoud
Heerenveen

Contactgegevens:
D. Hoekstra
Directeur Hoekstra Vastgoedbeheer
058-2337333 / 06-53147567
d.hoekstra@makelaardijhoekstra.nl

Eigenaar:  Stichting Serviceflat 
   Oranjewoud
Adres:    Oranjewoud 1 
Ontwikkelaar:   onbekend
Oppervlakte:   47.000 m²
Aantal woningen:  circa 150 appartementen in   
   diverse groottes
Doelgroep:   divers
Bestemmingsplan:  moet gewijzigd worden
Start bouw:   na aanpassing 
   bestemmingsplan en 
   omgevingsvergunning
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Wonen naast Thialf, in schitterende omgeving in park Oranjewoud. 5 fraaie architectonische gebouw-
en met allure, verspreid over bijna 5 hectare park. Bewoners wonen hier zelfstandig en kunnen, indien 
gewenst, gebruik maken van zorg op maat.
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Leeuwarden
Leeuwarden is in 2013 verkozen tot Culturele Hoofdstad van Europa 
in 2018. Een grotere aanbeveling voor de stad is bijna niet denkbaar! 
Dit betekent dat de stad in 2018 en in voorafgaande jaren bol staat 
van de (culturele) evenementen. Leeuwarden is de hoofdstad en eco-
nomische motor van Friesland. Gelegen in een groene en waterrij-
ke omgeving, gefocust op innovatie, groei , ontwikkeling en verbin-
ding…. met en tussen mensen en bedrijven. 

De binnenstad vormt het historische centrum met een schat aan rijks- 
en gemeentelijke monumenten. Daarnaast kenmerkt Leeuwarden zich 
door het grote aantal wijken in de zo gewilde karakteristieke jaren ‘30 
bouwstijl in de schil rondom het centrum. 

De gemeente Leeuwarden bestaat uit de stad zelf en achttien om-
liggende dorpen. Aan de randen van de stad verrijzen verrassende 
nieuwe woonwijken met veel groen en vooral veel water. Het noorden 
van de stad wordt begrensd door het Leeuwarder bos en de wijk Blit-
saerd die omgeven is door water. In het zuiden wordt hard gewerkt 
aan stadsuitbreiding met de stadsdelen Zuiderburen en De Zuidlan-
den. Zuiderburen is een toonbeeld van moderne stadsarchitectuur. 
De Zuidlanden is een bijzonder nieuw stadsdeel dat qua architectuur 
sterke gelijkenissen vertoont met een verzameling klassieke Friese 
dorpen. In De Zuidlanden verrijzen de komende jaren verschillende 
buurtschappen. De Zuidlanden ligt op een steenworp afstand van de 
levendige binnenstad van Leeuwarden en heeft een prima ontsluiting 
door de aansluiting met De Haak om Leeuwarden. 

In en om Leeuwarden zijn 13.500 bedrijven gevestigd, elk jaar komen 
er nieuwe bij. Met 4 hogescholen, 30.000 studenten en twee onder-
zoeksinstituten is Leeuwarden een stad waar kennis en innovatie de 
ruimte krijgen. 

Leeuwarden

Nederland14%

55%

31%

20%

47%
33%

Nederland
Opbouw woningvoorraad

Koopwoning Huurwoning corporatie Huurwoning particulier
Bron: CBS 2013
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* Zie toelichting pagina 36

Vraagraming* gemeente Leeuwarden
Indicatie potentiële vraag per jaar naar vrijesectorhuurwoningen op basis van verhuisdynamiek en huishoudenstoe- en afname

Bron: Stec Groep (2015). Op basis van Primos 2014, WoON2012 en Kences 2012. Uitwonende studenten zijn niet meegenomen. 
Afronding kolom 2 op tientallen, kolom 3 op 5% en kolom 4 op vijftallen op vijftallen.

Alleenstaanden <25 jaar
Alleenstaanden 25-35 jaar
Stellen <35 jaar
(1-ouder)gezinnen
Alleenstaanden & stellen 35-55 jaar
Alleenstaanden & stellen 55-75 jaar
Alleenstaanden & stellen 75 jaar e.o.
Totaal

Totaal potentiële 
vraag vrijesectorhuur 

per jaar

Voorkeur
vrijesectorhuur
(bandbreedte)

Inschatting
totale vraag per jaar

2015-2025
Doelgroepen

35 tot 40
35 tot 40
60 tot 65
25 tot 30
20 tot 25
50 tot 55
55 tot 60

280 tot 315

5-10%
5-10%
0-5%
0-5%
0-5%

10-15%
20-25%

430 
689 
840 
760 
450 
400 
290 

3.840

Stec-marktruimtemodel* gemeente Leeuwarden

>€ 685.000
€ 511.000  -  € 685.000
€ 389.000  -  € 511.000
€ 309.000  -  € 389.000
€ 271.000  -  € 309.000
€ 233.000  -  € 271.000
€ 185.000  -  € 233.000
€ 152.000  -  € 185.000
€ 111.000  -  € 152.000 
<€ 111.000

>€ 1.120
€ 890  -  € 1.120

€ 780  -  € 890
€ 750  -  € 780
€ 700  -  € 750
€ 630  -  € 700
€ 550  -  € 630
€ 450  -  € 550
€ 350  -  € 450

<€ 350

Huurmarkt  Koopmarkt

Bron: Stec Groep (2015). Op basis van WoOn2012, CBS 2013, CFV 2013, Nibud 2014, bankensites 2014.

Confrontatie van het bestedingspotentieel en woonvoorkeuren van huishoudens met de huidige woningvoorraad naar prijssegment

potentiële vraag naar huurwoningen          huidige woningvoorraad          potentiële vraag naar koopwoningen  

12.000  11.000 10.000  9.000   8.000    7.000   6.000   5.000   4.000    3.000  2.000    1.000   0  1.000    2.000   3.000   4.000    5.000   6.000   7.000   8.000    9.000 10.000  11.000 12.000



16

Jabikswoude is het tweede buurtschap in De Zuidlanden. Dit eigentijdse buurtschap ligt ten zuiden 
van Goutum in een groene woonomgeving met watergangen, fiets-en wandelroutes. Jabikswoude 
is geïnspireerd op Friese terpdorpen. In 2011 is gestart met de bouw in Jabikswoude. Er worden in 
totaal circa 240 woningen gerealiseerd. Inmiddels is de helft van het aantal woningen gerealiseerd.
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Jabikswoude
Leeuwarden
Eigenaar:  gemeente Leeuwarden
Adres:    -
Ontwikkelaar:   i.o.m belegger
Oppervlakte:   circa 8.384 m²
Aantal woningen:  circa 40-45 rijwoningen  
   en 2 onder 1 kap 
Doelgroep:   jonge gezinnen 
Bestemmingsplan:  vastgesteld
Start bouw:   per direct
Bijzonderheden: mogelijkheid participatie  
   gemeente

Contactgegevens:
W. Brouwer 

Directeur De Zuidlanden
058-2344044 / 06-53691230

wbrouwer@dezuidlanden.nl
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Wiarda, het derde buurtschap in De Zuidlanden, is een klein en compact buurtschap van circa 220 
woningen in een waterrijk gebied en ligt in het noordoosten van De Zuidlanden. Wiarda ligt in de luwte 
van de bossages die het sportpark Wiarda omzomen. Eind 2015 start de bouw in Wiarda.
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Wiarda
Leeuwarden
Eigenaar:  gemeente Leeuwarden
Adres:    -
Ontwikkelaar:   i.o.m belegger
Oppervlakte:   circa 6.150 m²
Aantal woningen:  circa 30-35 rijwoningen 
Doelgroep:   jonge gezinnen 
Bestemmingsplan:  vastgesteld
Start bouw:   2016
Bijzonderheden: mogelijkheid participatie  
   gemeente

Contactgegevens:
W. Brouwer 

Directeur De Zuidlanden
058-2344044 / 06-53691230

wbrouwer@dezuidlanden.nl
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De Kanaalzone vormt de enige locatie in De Zuidlanden direct aan de staande mast route richting 
Harlingen en het Friese Merengebied. De Kanaalzone gaat het nieuwe stedelijk front van Leeuwarden 
vormen met een afwisseling van compacte bebouwing en bevaarbare grachten en kanalen. In het 
gebied zullen in totaal zo’n 500 woningen worden gerealiseerd vanaf 2018.
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Kanaalzone
Leeuwarden

Contactgegevens:
W. Brouwer 

Directeur De Zuidlanden
058-2344044 / 06-53691230

wbrouwer@dezuidlanden.nl

Eigenaar:  gemeente Leeuwarden
Adres:    -
Ontwikkelaar:   i.o.m belegger
Oppervlakte:   nader te bepalen
Aantal woningen:  circa 100 rijwoningen en 
   gestapelde woningen 
Doelgroep:   gezinnen en 1 en 2 
   persoons huishoudens 
Bestemmingsplan:  in voorbereiding
Start bouw:   2017
Bijzonderheden: mogelijkheid participatie  
   gemeente
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Smallingerland
Drachten │Smallingerland vormt de oostelijk poort naar het 
Friese Merengebied. De gemeente waar de meeste nog va-
rend skûtsjes van de scheepswerven kwamen zoekt opnieuw 
verbinding met het water. Met de projecten Drachtstervaart en 
Oudega aan het Water wordt de verbinding met het water ver-
beterd en wordt ruimte geboden om met de boot achter het 
huis op een aantrekkelijke plek te wonen. De crisis lijkt aan 
Drachten │Smallingerland voorbij te zijn gegaan, want in de 
afgelopen jaren is er voor tientallen miljoenen geïnvesteerd. 
Het centrum heeft een kwalitatieve impuls gekregen met de 
heropening van de Drachtstervaart, de bouw van het winkel-
centrum Raadhuisplein en de verbouwing van theater De La-
wei. Daarnaast is er stevig geïnvesteerd in moderne onder-
wijshuisvesting in het Leerpark, bedrijventerreinen voor zowel 
grondgebonden als watergebonden bedrijven, de herstructu-
rering van de woningvoorraad en de verbetering van de bereik-
baarheid van Drachten over de weg en over het water.

Drachten │Smallingerland ontwikkelt zich dus tot een aan-
trekkelijke woonomgeving, maar in Drachten wordt ook veel 
ontwikkeld. Door de high-tech bedrijven die zich in het Inno-
vatiecluster aan elkaar verbonden hebben wordt jaarlijks bijna 
€100 miljoen besteed aan R&D. Drachten │Smallingerland 
maakt haar positie als centrumgemeente dus meer dan waar. 
Het is de plek waar je prima kunt wonen, winkelen, uitgaan, 
sporten,  onderwijs volgen of genieten van evenementen als 
Simmerdeis, het Veenhoopfestival, Peije Dei of Drachten On 
The Beach.  Aan de rand van de Friese Wouden en Meren en 
goed verbonden door de A7 en N381 schittert de Diamant van 
het Noorden.

Nederland
Opbouw woningvoorraad

14%

55%

31%

Smallingerland

8%

59%

33%

Koopwoning Huurwoning corporatie Huurwoning particulier
Bron: CBS 2013
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* Zie toelichting pagina 36

Vraagraming* gemeente Smallingerland
Indicatie potentiële vraag per jaar naar vrijesectorhuurwoningen op basis van verhuisdynamiek en huishoudenstoe- en afname

Bron: Stec Groep (2015). Op basis van Primos 2014 en WoON2012. Afronding kolom 2 op tientallen, kolom 3 op 5% en kolom 4 op vijftallen.

Alleenstaanden <25 jaar
Alleenstaanden 25-35 jaar
Stellen <35 jaar
(1-ouder)gezinnen
Alleenstaanden & stellen 35-55 jaar
Alleenstaanden & stellen 55-75 jaar
Alleenstaanden & stellen 75 jaar e.o.
Totaal

Totaal potentiële 
vraag vrijesectorhuur 

per jaar

Voorkeur
vrijesectorhuur
(bandbreedte)

Inschatting
totale vraag per jaar

2015-2025
Doelgroepen

15 tot 20
5 tot 10

10 tot 15
10 tot 15
5 tot 10

20 tot 25
35 tot 40

100 tot 135

5-10%
5-10%
0-5%
0-5%
0-5%

10-15%
20-25%

200 
180 
280 
380 
200
180
180

1.600

Stec-marktruimtemodel* gemeente Smallingerland

>€ 685.000
€ 511.000  -  € 685.000
€ 389.000  -  € 511.000
€ 309.000  -  € 389.000
€ 271.000  -  € 309.000
€ 233.000  -  € 271.000
€ 185.000  -  € 233.000
€ 152.000  -  € 185.000
€ 111.000  -  € 152.000 
<€ 111.000

>€ 1.120
€ 890  -  € 1.120

€ 780  -  € 890
€ 750  -  € 780
€ 700  -  € 750
€ 630  -  € 700
€ 550  -  € 630
€ 450  -  € 550
€ 350  -  € 450

<€ 350

Huurmarkt  Koopmarkt

Bron: Stec Groep (2015). Op basis van WoOn2012, CBS 2013, CFV 2013, Nibud 2014, bankensites 2014.

Confrontatie van het bestedingspotentieel en woonvoorkeuren van huishoudens met de huidige woningvoorraad naar prijssegment

potentiële vraag naar huurwoningen          huidige woningvoorraad          potentiële vraag naar koopwoningen  

6.000               5.000                4.000                3.000                2.000                1.000               0               1.000                2.000                3.000   4.000       5.000         6.000



24

Mounehûs
Drachten
Eigenaar:  Van Wijnen Project-
   ontwikkeling Noord B.V.
Adres:    Moleneind Noordzijde 
Ontwikkelaar:   Van Wijnen Project-
   ontwikkeling Noord B.V.
Oppervlakte:   1.300 m²
Aantal woningen:  25 appartementen 
Doelgroep:   divers
Bestemmingsplan:  moet gewijzigd worden
Start bouw:   2015 / 2016

Contactgegevens:
Ronald Huijssoon
Projectontwikkelaar Van Wijnen
051-3467654 / 06-23010892
r.huijssoon@vanwijnen.nl
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Gelegen langs de heropende Drachtstervaart, die Drachten verbindt met de Friese Meren. Op loopaf-
stand van het moderne centrum dat met haar complete aanbod regionale aantrekkingskracht heeft.
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Burefen
Drachten
Eigenaar:  Koopmans Ontwikkeling
Adres:    Burefen / Hooiweg
Ontwikkelaar:   Koopmans Ontwikkeling
Oppervlakte:   1.720 m²
Aantal woningen:  29 appartementen en 
   grondgebonden woningen  
Doelgroep:   divers
Bestemmingsplan:  moet gewijzigd worden
Start bouw:   2015 / 2016

Contactgegevens:
Niek Schipper
Projectontwikkelaar Koopmans Ontwikkeling 
06-22061766
NH.Schipper@koopmans.nl
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Gelegen in de wijk De Bouwen waar flink geïnvesteerd wordt in de toekomst. Dichtbij zorgvoorzienin-
gen in de eigen wijk. Op loopafstand van het moderne centrum met haar complete aanbod.
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Drachtstervaart
Drachten
Eigenaar:  AM
Adres:    In de Luwte
Ontwikkelaar:   AM
Oppervlakte:   11.550 m²
Aantal woningen:  25-40 diversen
Doelgroep:   zorgwonen en zelfstandig
   wonen met zorg
Bestemmingsplan:  uitwerkingsplan nodig
Start bouw:   2015/2016

Contactgegevens:
Geurt van de Kraats
Commercieel manager AM
030-6097296 / 06-10455515
Geurt.van.de.Kraats@am.nl
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Wonen aan het water, met de boot voor de deur om de Friese Meren te bevaren of naar het centrum 
voor een terrasbezoek. Moderne winkels, bassischolen en gezondheidszorg in de naastgelegen wijk 
De Drait.
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Súdwest-Fryslân
85.000 fiere Friezen. Trots op hun 68 dorpen en zes steden. Groots 
en monumentaal tussen de Afsluitdijk, Stavoren en Sneek. Verbon-
den door water en wegen. Met een rijk economisch verleden.Stoe-
re verhalen en eeuwenoude tradities. Ruimte om onbezorgd op te 
groeien. Land van kansen en mogelijkheden. Waar het goed leven is. 
Daar waar ook hard gewerkt wordt. Ondernemers en medewerkers 
die samen staan voor degelijkheid en kwaliteit. Altijd rechtdoorzee en 
vernieuwend. Een klasse apart. 

Súdwest-Fryslân, eigenzinnig en bijzonder!

De hectiek van het dichtgebouwde Nederland is hier heel ver weg, 
terwijl Súdwest-Fryslân toch maar een uurtje rijden verwijderd is 
van het centrum van Nederland en de hoofdstad Amsterdam! Súd-
west-Fryslân is een authentiek en oorspronkelijk gebied dat zich 
kenmerkt door haar kleurrijke diversiteit. Een gespierd en eigenzin-
nig land om trots op te zijn. En ook een energiek land met een grote 
potentie als het gaat om het ontplooien van toekomstige ontwikke-
lingen. Hier is het prettig wonen, (hard) werken en rustig of juist actief 
recreëren. Een land vol kwalitatieve keuzes en kansen. Zo heeft elk 
van de zes Friese steden in Súdwest-Fryslân zijn eigen kenmerken 
en historie: watersportstad Sneek met de wereldberoemde Water-
poort, het nijvere IJlst met zijn houtindustrie en scheepsbouw, de 
oude Hanzestad Stavoren, het schilderachtige Hindeloopen, het 
welvarende Workum en het statige Bolsward. Maar…Súdwest-Frys-
lân heeft nog veel meer te bieden: weidse vergezichten, rijke cul-
tuurlandschappen en natuurlijk het overal aanwezige water. Vrijwel 
het hele gebied is onderdeel van het Nationaal Landschap Zuidwest 
Friesland. Zo is Súdwest-Fryslân een veelzijdig en markant stuk Ne-
derland waar de combinatie van historische steden en dorpen, het 
water en een fraai en weids cultuurlandschap zorgt voor een klimaat 
waarin velen zich thuis voelen. 

Súdwest-Fryslân Nederland

14%

55%

31%

10%

62%

28%

Opbouw woningvoorraad

Koopwoning Huurwoning corporatie Huurwoning particulier
Bron: CBS 2013
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* Zie toelichting pagina 36

Vraagraming* gemeente Súdwest-Fryslân
Indicatie potentiële vraag per jaar naar vrijesectorhuurwoningen op basis van verhuisdynamiek en huishoudenstoe- en afname

Bron: Stec Groep (2015). Op basis van Primos 2014 en WoON2012. Afronding kolom 2 op tientallen, kolom 3 op 5% en kolom 4 op vijftallen.

Alleenstaanden <25 jaar
Alleenstaanden 25-35 jaar
Stellen <35 jaar
(1-ouder)gezinnen
Alleenstaanden & stellen 35-55 jaar
Alleenstaanden & stellen 55-75 jaar
Alleenstaanden & stellen 75 jaar e.o.
Totaal

Totaal potentiële 
vraag vrijesectorhuur 

per jaar

Voorkeur
vrijesectorhuur
(bandbreedte)

Inschatting
totale vraag per jaar

2015-2025
Doelgroepen

15 tot 20
10 tot 15
15 tot 20
15 tot 20
10 tot 15
45 tot 50
75 tot 80

185 tot 220

5-10%
5-10%
0-5%
0-5%
0-5%

10-15%
20-25%

210 
210 
350 
510 
250
350
350

 2.240

 

Stec-marktruimtemodel* gemeente Súdwest-Fryslân

>€ 685.000
€ 511.000  -  € 685.000
€ 389.000  -  € 511.000
€ 309.000  -  € 389.000
€ 271.000  -  € 309.000
€ 233.000  -  € 271.000
€ 185.000  -  € 233.000
€ 152.000  -  € 185.000
€ 111.000  -  € 152.000 
<€ 111.000

>€ 1.120
€ 890  -  € 1.120

€ 780  -  € 890
€ 750  -  € 780
€ 700  -  € 750
€ 630  -  € 700
€ 550  -  € 630
€ 450  -  € 550
€ 350  -  € 450

<€ 350

Huurmarkt  Koopmarkt

Bron: Stec Groep (2015). Op basis van WoOn2012, CBS 2013, CFV 2013, Nibud 2014, bankensites 2014.

Confrontatie van het bestedingspotentieel en woonvoorkeuren van huishoudens met de huidige woningvoorraad naar prijssegment

potentiële vraag naar huurwoningen          huidige woningvoorraad          potentiële vraag naar koopwoningen  

7.000 6.000            5.000            4.000            3.000             2.000            1.000           0            1.000           2.000           3.000           4.000          5.000          6.000         7.000
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Op het vernieuwde Boschplein vindt u alles binnen handbereik. Voor uw boodschappen kunt u op het 
Boschplein terecht, want hier zijn twee supermarkten gevestigd. Het is een stuk rustiger qua verkeer, 
omdat een groot deel van de verkeersdrukte naar de parkeergarage onder de grond verdwijnt. Deze 
is bestemd voor zowel de bewoners van de appartementen als bezoekers.
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Boschplein
Sneek
Eigenaar:  gemeente 
   Súdwest-Fryslân
Adres:    Boschplein
Ontwikkelaar:   -
Oppervlakte:   2.960 m²
Aantal woningen:  36 appartementen 
Doelgroep:   senioren 
Bestemmingsplan: vastgesteld   
Start bouw:   2015

Contactgegevens:
Romke Akkerman

Projectmanager 
gemeente Súdwest-Fryslân

06-51032076
r.akkerman@sudwestfryslan.nl
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De gedaantewisseling van het plangebied IJlsterplein is niet af zonder de aanleg van extra groenvoor-
zieningen. Naast de bebouwing en privé-tuinen komen er daarom grote stukken openbaar groen aan 
het IJlsterplein. Voor watersportliefhebbers is de Geau als staande mastroute natuurlijk een heerlijk 
vaarwater. U kunt daar wandelend langs de Geau genieten van het water en de schepen.
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IJlsterplein
Sneek
Eigenaar:  gemeente 
   Súdwest-Fryslân
Adres:    IJlsterplein
Ontwikkelaar:   BAM
Oppervlakte:   4.097 m²
Aantal woningen:  57 appartementen en 
   grondgebonden woningen 
Doelgroep:   divers 
Bestemmingsplan:  vastgesteld
Start bouw:   2015

Contactgegevens:
Romke Akkerman

Projectmanager 
gemeente Súdwest-Fryslân

06-51032076
r.akkerman@sudwestfryslan.nl
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In het Stec-marktruimtemodel is het woningaanbod 
in de gemeenten ingedeeld naar prijssegmenten (de 
blauwe blokken), afgezet tegen de potentiële vraag 
naar huurwoningen (groene staven) en koopwoningen 
(oranje staven). De gegevens voor het aantal huurwo-
ningen per prijssegment zijn afkomstig van het CFV 
(2013). De gegevens voor het aantal koopwoningen 
per prijssegment zijn afkomstig van de gemeenten 
(2015).  De potentiële vraag is gebaseerd op de om-
vang van de inkomensgroepen in de gemeente (CBS, 
2014 en 2015, maar cijfers over 2012). De verdeling 
over de inkomensgroepen vormt het uitgangspunt 
voor de maximale uitgave voor de kale huur door huis-
houdens. De maximale uitgave is per inkomensgroep 
bepaald door het toepassen van huurquotes (op basis 
van cijfers van Nibud, ministerie I&M en WoON2012). 
Het Stec-marktruimtemodel houdt geen rekening met 
het effect van de huurtoeslag en het fenomeen scheef-
wonen.

Uitleg Stec-marktruimtemodel

Colofon
Dit boekje is een gezamenlijke uitgave

van de Provincie Fryslân, de gemeenten 
Heerenveen, Leeuwarden, 

Smallingerland, Súdwest-Fryslân en 
Stec Groep. 

De vraagpotentie geeft een inschatting 
van de potentiële vraag per jaar naar 
vrijesectorhuurwoningen, uitgesplitst 
naar huishoudenstype. Dit aantal is 
gebaseerd op de omvang, de te ver-
wachten huishoudendynamiek (bin-
nen 1 jaar) op basis van WoON2012 
en de toe- en afname als gevolg van 
demografische ontwikkeling van huis-
houdens in de desbetreffende ge-
meente in de periode 2015 tot en met 
2025 op basis van de Primosprogno-
se 2014. Een deel van deze huishou-
dens verhuist echter uiteindelijk niet. 
En een deel verkiest een woning in het 
bestaande aanbod boven nieuwbouw. 
De tabel geeft echter wel een beeld 
van de totale vraagdruk in de desbe-
treffende gemeente.

Uitleg vraagraming
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Foto : Klaas Pot

Contactpersoon Heerenveen 
Haaije Jorritsma

Programma manager
0513 617 804 / 06 212 54 530

h.jorritsma@heerenveen.nl

Contactpersoon Leeuwarden 
Homme de Jong

Teamleider Vastgoed, Grondbedrijf & 
Locatieontwikkeling

058 233 8084 / 06 208 59 060
homme.dejong@leeuwarden.nl

Contactpersoon Smallingerland 
Eduard Ridder

Coördinator cluster Projecten en Control
0512 581 234 / 06 246 26 827

e.ridder@smallingerland.nl

Contactpersoon Súdwest-Fryslân
Hans Halbesma

strategisch adviseur
0515 489 655 / 06 300 00 663

h.halbesma@sudwestfryslan.nl




