
De Zuidlanden buurtschap ‘Techum’
14 ruime twee-onder-een-kapwoningen



Techum en de Zuidlanden
Landelijk wonen vlakbij Leeuwarden
Wonen in een landelijke omgeving, met alle voor
zieningen binnen handbereik. Dat is het mooie aan 
wonen in Techum, een gemoedelijk buurtschap tus
sen het Alddjip en de Wirdumervaart. Net onder 
Leeuwarden ligt deze typisch Friese wijk die rijk is 
aan groen en water. U hoeft slechts tien minuten 
te  fietsen en u bent in het centrum van de Friese 
hoofdstad. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van 
Techum was landelijk wonen. Dit ziet u terug in de 
ruime opzet en de weidse vergezichten. De speelse 
situering van de woningen, bewust niet in een strakke 
lijn geplaatst, maakt Techum extra bijzonder. Techum 
beschikt onder andere over een eigen basisschool, 
kinderopvang en peuterspeelzaal. In Techum woont u 
landelijk met de stad binnen handbereik.

Het plangebied
De Zuidlanden is de nieuwe woonlocatie ten zuiden 
van Leeuwarden en een heel gevarieerd woongebied: 
een stadsdeel waar je “buiten”woont en toch in de 
stad. Lommerrijk is één van de drie stadslandschap-
pen die kleur geven aan de Zuidlanden. De woningen 
staan op ruime kavels en liggen aan korte, dood-
lopende, woonstraatjes in het groen. Techum is het 
eerste buurtschap in Lommerrijk. Zo’n buurtschap is 
vergelijkbaar met een dorp; kleinschalig, verbonden 
met het landschap, in de nabijheid van de stad. Langs 
Techum loopt het Alddjip, een vaart welke de verschil-
lende deelgebieden verbindt en maakt dat het buurt-
schap is aangesloten op de recreatieve vaarroutes in 

Friesland. De derde fase van Techum/Lommerrijk ligt 
ten zuidwesten van het Alddjip. Het gebied is omringt 
door vaarten (de Opfeart en de Dwersfeart), welke 
bereikbaar zijn voor sloepen.

14 “bruikbare” éénsgezinswoningen
U kiest hiermee voor een bruikbare en ruime, ruime, 
betaalbare en duurzame woning met vele mogelijk-
heden. De woningen worden uitgevoerd met een 
aantal uitgangspunten uit het “Passiefhuis” principe. 
 Warmteverliezen worden zoveel mogelijk beperkt 
door de hoge isolatiewaarden van wanden, vloer 
en dak. Dat wil zeggen; de woning heeft een dikke 
warme jas. Tevens is gekozen voor onderhoudsarme 
en duurzame bouwmaterialen. Driedubbele beglazing, 
kunststof kozijnen en vloerverwarming zijn standaard. 
De begane grond is ruim opgezet met binnenmaten 
van 6,0 meter breed bij 10 meter diep. Optioneel kan 
gekozen worden voor een uitpandige bijkeuken en/
of garage. Sanitair en tegels voor badkamer en toilet 
zijn inbegrepen. De eerste verdieping heeft 3 ruime 
slaapkamers, een badkamer en een eigen overloop. 
De tweede verdieping is bereikbaar via een vaste trap 
en is voorzien van een ruime kap met de mogelijkheid 
om een vierde slaapkamer te maken. De woningen, 
met een inhoud van zeker 500 m3, zijn ontwikkeld 
door HRP Planontwikkeling en bieden u de mogelijk-
heid om te wonen zoals u dat wenst. Voor meer infor-
matie en advies kunt u terecht bij de makelaar.



Langsdoorsnede type A

Dwarsdoorsnede type A



Type A Begane grond

“Isolatiewaarden R ≥ 5,0 

voor wanden, vloer 

en dak”



Type A 1ste verdieping



Type A 2de verdieping

“Energiezuinig”



Type B Begane grond

“Vloerverwarming”



Type B 1ste verdieping

“Kunststof buitenkozijnen”



Type B 2de verdieping



Type C Begane grond

“Driedubbele beglazing”



Type A 1ste verdieping

“Ruim 500 m3”



Type A 2de verdieping



Ontwerp _ Architectenbureau L. Wijma

It West 60 • 9216 XE Oudega

Verkoop _ Makelaardij Hoekstra

Willemskade 9 • 8901 BB Leeuwarden 

t 058 233 73 33 f 058 233 73 34 

i www.makelaardijhoekstra.nl  

e leeuwarden@makelaardijhoekstra.nl

Ontwikkeling _ HRP planontwikkeling

Postbus 755 • 9200 AT • Drachten
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Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld, desondanks kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. 
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