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T w i j z e l / T w i z e l  

Twijzel is van oorsprong een boeren streekdorp aan de verbindingsweg van Leeu-

warden naar Groningen. Het dorp heeft door woningbouw ten westen van het lint 

een kleine dorpskom gekregen. Het dorp wordt doorsneden door de drukke provin-

ciale weg de N355. De voorgenomen herinrichting van deze weg zal de leefbaar-

heid verbeteren. 

 

 

 

De komende jaren zal het plan De Boppelânnen worden ontwikkeld. Gelet op de 

prognose van de woningbehoefte worden in de structuurvisie geen mogelijkheden 

voor verdere dorpsuitbreiding gezien. In het dorp komen enkele (voormalige) agra-

rische bedrijven voor. Deze boerderijen bieden wellicht mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van kleinschalige woonconcepten. 

 

Vanuit de gemeente is een aantal personen uit Twijzel gevraagd mee te werken 

aan een initiatief van de provincie en na te denken over de wijze waarop het dorp 

Twijzel ook in de toekomst voor jongeren en ouderen een leefbaar dorp kan blij-

ven. Onder de werktitel ‘het ondernemende dorp’ is nagedacht welke ontwikke-

lingen, ter behoud of verbetering van de minimaal noodzakelijke voorzieningen, 

de komende jaren in Twijzel plaats zouden moeten vinden. Hiertoe is door de 

werkgroep een plan opgesteld. 

 

Om het huidige voorzieningenpeil te behouden/op te waarderen en te versterken 

zijn de volgende samenhangende ideeën opgevat: 

- Realiseren kunstgrasveld op bestaande sportaccommodatie met nieuwe 

gezamenlijke kantine-/kleedvoorziening en parkeerruimte waardoor hui-

dige sportactiviteiten geclusterd kunnen worden. Hierdoor komt het hui-

dige korfbalveld vrij voor andere ontwikkelingen waardoor bovenstaande 

mogelijk (deels) kan woren bekostigd. 

- Clusteren van de twee basisscholen in een Multifunctionele Accommodatie 

(MFA) naast het nieuwe kunstgrasveld of een aansprekende locatie elders. 

- Geschikt maken van de huidige korfbalvelden voor woningbouw of MFA. 

WONEN 

HET ONDERNEMENDE DORP 
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- Realiseren (starters)woningen en/of (senioren)appartementen op de hui-

dige schoollocaties en/of op de plek waar zich thans gedateerde ouderen-

woningen bevinden. 

- Ontwikkelen van de gronden waar momenteel de ouderenwoningen staan. 

 

De gemeente staat in beginsel positief ten opzichte van de door de Werkgroep 

genoemde initiatieven. Deze zijn namelijk passend binnen de uitgangspunten van 

de structuurvisie. De gemeente is benieuwd naar de concrete uitwerking van de 

initiatieven door de werkgroep en zal ook zelf actief de mogelijkheden bekijken. 

Kansen worden vooral gezien wanneer sprake is van het clusteren van de twee 

basisscholen in het dorp waardoor ook op lange termijn kwalitatief goed onderwijs 

in het dorp kan worden gewaarborgd. 

 

De provinciale weg N355 (Optwizel) is een drukke weg die het dorp in tweeën 

splitst. Ter vergroting van de verkeersveiligheid heeft de provincie een herin-

richting van de weg in voorbereiding welke bovendien de ruimtelijke kwaliteit zal 

verbeteren en zal bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid. 

HERINRICHTEN WEG 



Legenda

wonen

studiegebied wonen

studiegebied zorgwonen

bedrijven geprojecteerd

studiegebied bedrijven

uitbreidingsrichting 
begraafplaats

provinciaal plan in studie

uitbreidingsrichting wonen

voorzieningen en wonen

bedrijven

uitbreidingsrichting bedrijven

herinrichten weg

opwaarderen weg 

opwaardering voorzieningen

rondweg 

mogelijke rondweg 

studiegebied voorzieningen 
en wonen 

ontwikkeling stationsgebied

studiegebied groen/ 
recreatieve voorzieningen

te realiseren/te versterken 
verbinding

wonen geprojecteerd
(?: in onderzoek)




