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T w i j z e l e r h e i d e / T w i z e l e r h e i d e  

De bebouwing in het voormalige heidedorp Twijzelerheide is van oorsprong ruim-

telijk sterk gespreid. In de laatste decennia is de bebouwing verdicht en is een 

echte dorpskom ontstaan. Uitbreiding heeft plaatsgevonden in zowel oostelijke als 

zuidelijke richting. Twijzelerheide is qua ligging nauw verbonden met de dorpen 

De Westereen in de gemeente Dantumadiel en Zwagerbosch in de gemeente Kol-

lumerland c.a. 

 

 

 

Twijzelerheide heeft in het vigerende bestemmingsplan nog een woningbouwmo-

gelijkheid aan de Tuorrebout en de Wetterroas. De komende jaren zullen kavels 

worden uitgegeven in dit gebied. 

 

Een studiegebied wonen is opgenomen in het gebied Doarpstrjitte, Fokke Zwaag-

manbuorren en het Swaddepaed. Mogelijk komt dit gebied op de lange termijn in 

aanmerking voor de realisering van enige woningen. Op dit moment is echter voor 

deze buitenstedelijke locatie geen contingent aanwezig om hierin te voorzien. 

 

Een locatie aan de Bjirkewei komt in aanmerking voor een passende herinvulling in 

de sfeer van wonen (en eventueel voorzieningen). 

 

Bij het plangebied De Swadde is in het verleden uitgegaan van een verdere ont-

wikkeling van dit gebied in noordelijke richting. De komende jaren worden hier 

geen mogelijkheden voor gezien. Op de langere termijn kan nog een afronding 

plaatsvinden van het plan De Swadde aan de noordzijde van het dorp. 
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