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PARTICULIERE BOUWKAVELS IN LINDEWIJK 
 
 
Inleiding 
 
De Lindewijk dankt zijn naam aan de rivier de Linde die deels meanderend over de Provinciale 
grens tussen Friesland en Overijssel uitmondt bij het dorp Kuinre. Via de rivier de Tjonger kunt 
u zo richting het Tjeukemeer varen. De inrichting van Lindewijk is afgeleid van de natuurlijke 
gesteldheid van het gebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een overgang van hoog naar 
laag, van zand naar veen en van droog naar nat. Lindewijk wordt begrensd door de 
Lycklamaweg, de Linde, de A32 en de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle. 
 
De realisatie van Lindewijk is in volle gang. In een periode van ca. 15 jaar wil de gemeente 
Weststellingwerf ca. 750 woningen in Lindewijk (laten) bouwen. Er zijn inmiddels ca. 365 
woningen gebouwd, waarvan op dit moment ca. 80 stuks zijn verkocht als particuliere 
bouwkavel.  
 
De gemeente streeft ernaar een zo breed mogelijk aanbod te realiseren, zodat iedereen die in 
Lindewijk wil wonen een bij hem of haar passende woonsituatie kan realiseren. Aan de 
Koninginnenpage zijn reeds acht mooie vrijstaande woningen verrezen. Ook u kunt binnenkort 
eigenaar zijn van een mooie bouwkavel van 450 m

2
 om uw eigen droomwoning te realiseren. 

  
Bent u op zoek naar een grotere bouwkavel grenzend aan het water? Er is gevarieerd aanbod 
met vanaf 15 mei 2017 een range van ca. 600 tot ca. 900 m2, o.a. op het Heideblauwtje. Aan 
de Argusvlinder en de Eikepage (oneven) zijn nog enkele mooie ruime particuliere bouwkavels 
te koop. Kijk voor de actuele stand op onze website www.lindewijk.nl. 
 
Als u een bouwkavel wilt kopen is het raadzaam u een goed beeld te vormen van de 
mogelijkheden van de verschillende bouwkavels. U kunt zich hierover laten informeren door het 
Kwaliteitsteam, te bereiken via het Projectsecretariaat, telefoonnummer 0561-691306 
(maandag en donderdag). 
 
Overigens kunt u de informatie uit deze brochure en nog meer informatie ook vinden op 
www.lindewijk.nl. Als u nog vragen heeft kunt u terecht bij het projectsecretariaat Lindewijk. E-
mail: lindewijk@weststellingwerf.nl. Telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag via 
telefoonnummer 0561-691306. 
 
De kenmerken van Lindewijk 
 
Belangrijke elementen in het plan zijn de zwemplas (De Vlinderslag) bij het Van der Valk Hotel 
Wolvega, de geluidswal langs de A32 en het grote wateroppervlak dat in verbinding staat met 
de Linde. It Fryske Gea neemt de natuurontwikkeling van de geluidswal en het grote water, 
inclusief de oevers, voor zijn rekening. Ook het beheer van de natuur is een taak van It Fryske 
Gea. Hiertoe is inmiddels op 9 december 2006 een beheerovereenkomst tussen It Fryske Gea 
en gemeente afgesloten. 
 
Vanaf 2015 verbindt de keersluis het water van de Lindewijk met de rivier de Linde. In de 
natuurlijk opgezette waterplas zijn kleine vaartuigen zonder explosiemotoren toegestaan. Het 
vaargebied aan de spoorzijde ten westen van de natuurbrug van het fiets-/wandelpad is 
toegankelijk vanaf de rivier de Linde en daar zijn kleinere vaartuigen met explosiemotoren 
toegestaan.  
 
De inrichting van de wijk wordt gerealiseerd in de vorm van lobben. Deze worden dooraderd 
met groen en water. Daarbij is gekozen voor een grotere woningdichtheid in het noordelijk deel 
van Lindewijk en een lagere in het zuidelijk gedeelte. Oevers krijgen een flauw talud met 
natuurlijke begroeiing. 
 
Het bestemmingsplan Lindewijk deelgebied I voorziet in de bouw van ca. 550 woningen 
gedurende de periode vanaf 2005-ca. 2023. De realisatie wordt gefaseerd uitgevoerd, de 
zwemplas, de geluidswal en het grote water zijn inmiddels gerealiseerd.  



 

180131infopartkavels Lindewijk.doc 2/6 

 
Voor deelgebied II (de zone langs de spoorlijn) is het bestemmingsplan nog niet uitgewerkt. De 
realisatie van dit deelgebied is voorzien in de periode vanaf ca. 2021. Qua omvang zal in deze 
fase worden gestreefd naar de bouw van ca. 200 woningen.   
 
De bouwkavels 
 
Op de bijgesloten situatietekeningen in deze informatiemap zijn de als bouwkavels uit te geven 
particuliere bouwkavels aangegeven. In de informatiemap ontvangt u de op dat moment meest 
actuele informatie over de beschikbaarheid van de bouwkavels. Tevens kunt u op internet 
(www.lindewijk.nl) de beschikbaarheid van de bouwkavels checken. Deze wordt in principe 
iedere 5 werkdagen geactualiseerd. Voor de laatste stand van zaken kunt u ook altijd contact 
opnemen met het projectsecretariaat Lindewijk (tel. 0561-691306, maandag en donderdag). 
 
Ook vindt u in de map voor alle percelen een overzicht met kavelprijzen. De in dit overzicht 
genoemde prijzen zijn vrij op naam. Dit betekent dat de gemeente de transactiekosten voor 
haar rekening neemt. 
 
Verder staat per bouwkavel aangegeven hoeveel de reserveringsvergoeding bedraagt. Deze en 
overige bepalingen zijn opgenomen in de zogenaamde uitgifteprocedure: “Procedure verkoop 
bouwkavels in de gemeente Weststellingwerf”. Deze procedure treft u aan in onze 
informatiemap.  
     
Voorzieningen in Lindewijk 
 
Scholen 
In 2011 is aan de Grote vuurvlinder de nieuwbouw gerealiseerd van de Brede School in 
Lindewijk. Hierin is naast de OBS Tuindorp ook de stichting Speelwerk gevestigd met zowel een 
Kinderdagverblijf (KDV) als een Buitenschoolse opvang (BSO) en peuterspeelzaal (PSZ). Direct 
naast de Lindewijk en tevens naast de Brede school bevindt zich de in 2011 geheel verbouwde 
Rooms-Katholieke St. Franciscusschool (basisschool). Op minder dan 5 minuten fietsafstand 
bevindt zich het Linde College, een regionale scholengemeenschap met onderwijssoorten 
VMBO tot en met VWO. 
 
Parkeervoorzieningen 
Uitgangspunt is dat iedere vrijstaande of halfvrijstaande woning 2 parkeerplaatsen op eigen erf 
heeft en houdt. Het gemeentelijk beleid voor de breedte van de te realiseren opritten bedraagt 
3,70 m. Bij de definitieve inrichting van uw straat zal dit het uitgangspunt zijn. Een garage wordt 
niet beschouwd als een parkeerplaats. Met dit uitgangspunt wil de gemeente bereiken dat 
iedereen parkeert op eigen erf en dat in de woonstraten een beperkt aantal parkeerplaatsen 
wordt aangelegd voor bezoekers.  
 
Speelplaatsen 
In Tuindorp en aan het Landkaartje zijn inmiddels speelvoorzieningen gerealiseerd. Tevens is 
direct achter/naast de scholen een openbaar trapveldje gerealiseerd. Te zijner tijd zal worden 
bekeken of nog meer speelvoorzieningen worden aangelegd. 
 
Kaders voor het bouwen 
 
De gemeente heeft de ambitie om van Lindewijk een aantrekkelijke woonwijk te maken met veel 
natuurwaarde en een hoge ruimtelijke en architectonische kwaliteit. Dit blijkt niet alleen uit de 
samenwerking met It Fryske Gea, maar ook uit de extra aandacht en energie die besteed wordt 
aan verschijningsvorm en ruimtelijke kwaliteit van alles wat in de wijk wordt gerealiseerd. Om 
die ambitie waar te maken heeft de gemeente een aantal plannen en beleidsdocumenten voor 
Lindewijk opgesteld.  
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Deze plannen en beleidsdocumenten vormen het kader waaraan alle nieuwbouw moet voldoen. 
Op dit moment is een ontwerpbestemmingsplan Lindewijk deelgebied 1 in procedure. Hierin zijn 
op een beperkt aantal punten aanpassingen gedaan t.o.v. het vigerende bestemmingsplan van 
15 april 2011. Dit ontwerp wordt binnenkort vastgesteld en zal leidend zijn voor de toekomstige 
bouw waaronder ook Heideblauwtje. Op de website www.lindewijk.nl staan zowel het 
ontwerpbestemmingsplan Lindewijk deelgebied 1 als het nog vigerende bestemmingsplan 
Lindewijk deelgebied I van 15 april 2011 vermeld.  
 
Daarnaast is ook het beeldkwaliteitsplan Lindewijk Deelgebied 15 april 2011 op enkele punten 
aangepast. Tegelijk met de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Lindewijk deelgebied 
1, wordt ook het aangepaste beeldkwaliteitsplan Lindewijk deelgebied 1 vastgesteld. Ook deze 
documenten kunt u vinden op onze website www.lindewijk.nl.  
 
De kwaliteitseisen van de openbare ruimten zijn indicatief. In de koopovereenkomst zijn nog 
een aantal specifieke voorwaarden opgenomen die te maken hebben met het organiseren van 
meer ordening en samenhang in Lindewijk. Tevens geldt een bouwplicht en een 
woonverplichting, die worden beschreven in de Algemene Verkoopvoorwaarden. De Algemene 
Verkoopvoorwaarden maken deel uit van de koopovereenkomst.  
 
Kwaliteitsteam 
 
Om de ambities op het gebied van ruimtelijke en architectonische kwaliteit te realiseren heeft de 
gemeente een Kwaliteitsteam benoemd. Dit Kwaliteitsteam houdt zich bezig met de stimulering, 
begeleiding en beoordeling van de ruimtelijke en architectonische kwaliteit. 
 
Hoofdtaak van het Kwaliteitsteam is het beoordelen van bouwplannen ten aanzien van 
welstandsaspecten. Die beoordeling doet het Kwaliteitsteam aan de hand van het hierboven al 
genoemde Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan en de hierin genoemde straatbeelden. Het 
Kwaliteitsteam kiest er daarbij voor om bouwers te begeleiden bij hun ontwerpproces, zodat de 
resultaten van een uiteindelijke beoordeling niet tot verrassingen zullen leiden. 
 
Een andere taak van het Kwaliteitsteam is het bieden van hulp en begeleiding bij het bepalen 
van de voor u meest aantrekkelijke bouwkavel(s). Daarbij gaat het om het afstemmen van uw 
woonwensen op de mogelijkheden van de verschillende bouwkavels. 
 
Het Kwaliteitsteam houdt tweewekelijks op woensdag spreekuur. U kunt een afspraak maken 
om samen met het Kwaliteitsteam uw woonwensen te bespreken in het licht van de 
bouwmogelijkheden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het projectsecretariaat 
Lindewijk (0561-691306, iedere maandag en donderdag).  
 
Omgevingsvergunning 
 
Op de website van de gemeente (www.weststellingwerf.nl) staat vermeld hoe in het algemeen 
de procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning verloopt. Omdat de gemeente 
de ambitie heeft om van de Lindewijk een aantrekkelijke woonwijk te maken met veel 
natuurwaarde en een hoge ruimtelijke en architectonische kwaliteit wordt een pro-actieve 
werkwijze gehanteerd. Op www.lindewijk.nl kunt u lezen welke procedures en regels van 
toepassing zijn bij het bouwen in Lindewijk. 
  
Bijzondere aandachtspunten 
 
Hieronder wordt nog een aantal punten genoemd, die veel te maken hebben met het bouwen. 
Toch willen wij u hiervan nu al graag kennis laten nemen, omdat ze mogelijk van invloed 
kunnen zijn op het kopen van een bouwkavel. 
 
Bodemkwaliteit 
De gemeente heeft voorafgaand aan de bouwrijpe oplevering een bodemonderzoek laten 
verrichten. Hieruit is naar voren gekomen dat het gebied geschikt is voor woonbebouwing. 
Hiervan is een rapportage gemaakt, die door de gemeente gebruikt wordt bij de afhandeling van 
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bouwaanvragen. Kopers van een bouwkavel ontvangen een samenvatting van de conclusies uit 
dit rapport.  
 
Tijdelijke huisvesting 
Zelfbouwers moeten er rekening mee houden dat het niet toegestaan is tijdens de bouw een 
stacaravan of woonunit op de kavel te plaatsen en hierin te gaan wonen. De gemeente voert 
een beleid dat tijdelijke huisvesting alleen toestaat als sprake is van een technische noodzaak. 
Dit doet zich voor bij sloop of rigoureuze verbouwingen, maar niet bij nieuwbouw. 
 
Inritvergunning + rioleringsvergunning 
De noodzakelijke inrit- en rioolaansluitingsvergunningen worden in de Lindewijk voor u 
administratief door de gemeente afgehandeld. U heeft hier dus geen omkijken naar.  
Op sommige plaatsen zijn de inritten van meerdere bouwkavels samengevoegd.   
 
Sonderingsonderzoek 
Bij de bouwaanvraag dient u op basis van een sonderingsonderzoek van uw bouwkavel aan te 
geven welke fundering noodzakelijk is voor uw woning. Voor zo’n sonderingsonderzoek dient u 
zelf opdracht te geven. De kosten van het onderzoek zijn voor uw rekening. 
 
Grondbalans 
Uitgangspunt is dat iedere bouwer zijn overschot aan grond op eigen terrein verwerkt. Indien er 
bij de bouw grond overblijft of er sprake is van een tekort aan grond, wordt u geadviseerd 
contact op te nemen met de projectorganisatie Lindewijk (e-mail: lindewijk@weststellingwerf.nl 
of  telefoon 0561-691306 op maandag en donderdag). 
 
Bouwactiviteiten + bouwverkeer 
Bouwers dienen ervoor te zorgen dat tijdens de bouw de omgeving en hun bouwkavel in een 
nette staat worden gehouden. Het is in ieders belang dat zo weinig mogelijk overlast wordt 
veroorzaakt of wordt ondervonden.  
De afspraken:  
- Bouwmaterieel (en containers) en bouwmaterialen mogen alleen op de eigen kavel worden 

geplaatst, dus niet op de weg; 
- laden en lossen van materiaal of materieel kan alleen op de weg als dit geen stremming 

van het overige verkeer oplevert; er mag tijdens het bouwen geen overlast ontstaan voor 
anderen. Wegen dienen te allen tijde vrij te zijn voor hulpdiensten!  

- afval mag niet in de riolering worden gestort;  
- zwerfvuil moet worden voorkomen. 
Indien blijkt dat bovenstaande niet wordt nageleefd zal de gemeente handhavend moeten 
optreden.  
De gemeente zal op haar beurt er alles aan doen om Lindewijk zo goed mogelijk bereikbaar en 
schoon te houden. Acties die u van ons kunt verwachten zijn: 
- het regelmatig vegen van de bouwwegen;  
- het onderhouden van het openbare groen; 
- het maaien van de kavels die eventueel nog niet verkocht zijn; 
- goede bereikbaarheid, door een duidelijk aanspreekpunt per telefoon en e-mail (e-mail: 

lindewijk@weststellingwerf.nl, telefoon 0561-691270 b.g.g. 691306/222). 
De gemeente is niet verantwoordelijk voor eigendommen op de bouwplaats.  
Gedurende de realisatie van heel Lindewijk mag bouwverkeer alleen gebruik maken van de 
oostelijke ontsluitingsweg van de Grote vuurvlinder. 
 
Bouw- en woonrijp maken 
De bouwkavels worden bouwrijp opgeleverd. Het woonrijp maken van Lindewijk wordt 
gefaseerd uitgevoerd. Op het moment dat alle woningen zijn gerealiseerd, wordt de omgeving 
woonrijp gemaakt. Daardoor kan enige tijd enig ongerief optreden (modderige straten en 
afsluitingen door werkzaamheden aan de straten). 
 
Riolering 
Lindewijk heeft een gescheiden rioleringsstelsel. Dat betekent dat regenwater en huishoudelijk 
afvalwater ieder zijn eigen afvoersysteem heeft. Voor bouwkavels die grenzen aan openbaar 
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water geldt dat deze hun hemelwater bij voorkeur rechtstreeks lozen op dit water. Plaats en 
detaillering van de uitmonding moet in overleg met de gemeente worden vastgesteld.  
 
Duurzaam, schoon en veilig 
 
Bij de ontwikkeling van de Lindewijk heeft de gemeente duurzaam, schoon en veilig hoog in het 
vaandel staan. Ook zelf kunt u een actieve bijdrage leveren aan deze thema’s. 
 
Duurzaam bouwen 
U dient minimaal te voldoen aan de wettelijke eisen. Uw omgevingsvergunningaanvraag wordt 
hieraan getoetst. Daarnaast zijn er inmiddels vele duurzame materiaal- en 
installatietoepassingen, die soms wel nog een extra investering vergen, maar bijvoorbeeld een 
lagere kosten voor energiegebruik tot gevolg hebben. Op www.senternovem.nl en www.vrom.nl 
vindt u nadere informatie over  de realistische toepassingen en eventuele 
subsidiemogelijkheden.  
 
Politiekeurmerk Veilig Wonen 
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een meetlat voor veilig wonen, opgesteld door de politie in 
samenwerking met een groot aantal andere belanghebbenden: brandweer, consumenten, 
verzekeraars, woningbouwers en –beheerders, beveiligingsexperts en de overheid. Bij 
nieuwbouw wordt geadviseerd de veiligheidseisen van het Keurmerk in de plannen op te 
nemen.  
 
Wolvega, 31 januari 2018 
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