
MAAK KENNIS MET DE 43 MARKANTE WONINGEN 

IN HET NIEUWSTE STUKJE LEEUWARDEN



WETTERHIEM
Je tijd ver vooruit

Wanneer je ’s ochtends onder de douche stapt, schijnt de zon al door het raam naar 

binnen en laat je badkamer in het gouden zonlicht baden. Na het ontbijt schuif je 

de schuifpui open en komt de buurvrouw aanwaaien. Samen drinken jullie een kop 

koffie in de gezamelijke binnentuin. Je geniet van het gelach van de kinderen. De 

kids bedenken het plan om van de lunch een gezellige picknick in de zon te maken. 

Dat is nog eens genieten!

Zou jij iedere dag zo relaxed willen beginnen? Maak kennis met Wetterhiem, een 

plek die in vele opzichten anders is dan je gewend bent.  Hier woon je met je buren 

in een bijzonder groene omgeving. Iedere dag geniet je van de gezamenlijke

binnentuin midden in jullie woonhof. Een plek waar de kinderen nog onbezorgd 

buiten kunnen spelen. Ouderwets? Juist niet. Wetterhiem is z’n tijd ver vooruit.

Wetterhiem is een project van Friso Bouwgroep en bestaat uit 43 woningen, die 

zich onderverdelen in vier karakteristieke woningtypen. Ontdek de statige

singelwoningen, de charmante straatjeswoningen, de stijlvolle pleinwoningen en 

de exclusieve paviljoenwoning. Drieënveertig hoofdrolspelers die Wetterhiem haar 

bijzondere ambiance geven. Een wijk waar je je gegarandeerd meteen thuis voelt.
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MIDDELSEE
Het nieuwste stukje Leeuwarden

Middelsee is de nieuwe wijk van Leeuwarden, direct onder het Van Harinxmakanaal. 

Geen brave nieuwbouwwijk maar een echt stuk stad. Compact opgezet maar met 

oog voor water en groen. Met een robuuste haven en een typisch Friese waterstad 

als sfeerbepalers.

In Middelsee komen in totaal 3200 woningen. Maar zo ver is het nog niet. De eerste 

woningen worden nu gebouwd in de Havenstêd en Wetterstêd, in totaal zo’n 750 

woningen, die stap voor stap ontwikkeld worden. Wetterhiem is hier onderdeel van. 

Intussen wordt er ook nagedacht over de invulling van de andere deelgebieden zo-

als Boksumerhoeke en De Fellingen. Niet alleen woningen, maar ook voorzieningen, 

openbaar groen en infrastructuur. Een compleet nieuw stadsdeel met alles erop en 

eraan.

Kijk voor de actuele ontwikkelingen op middelsee.nl
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Meer weten over de extra’s opties en 

over de exclusieve Paviljoenwoning? 

Alle details van de verschillende 

woningtypes vind je terug in de 

informatieleaflets. 

43



EEN STADJE IN EEN STAD
Fonkelnieuw, maar ouderwets vertrouwd

Op weg naar de winkel kom je de buurman tegen die de hond uitlaat. Jullie

passeren elkaar op de stoep terwijl de viervoeter enthousiast aan de groene

heggetjes langs de voortuinen van de singelwoningen snuffelt. Je ziet de schittering 

van de zon in de glaspartijen van de pleinwoningen. Even verderop loop je langs de 

straatjeswoning met de glanzende goudgele kajuit. En dan wordt je blik gevangen 

door de paviljoenwoning, uniek in zijn soort met prachtige glas-in-loodramen.

Je raakt niet uitgekeken.

De naam Wetterhiem is niet voor niets gekozen. In de architectuur van de

woningen wordt gerefereerd naar de Wetterstêd, de naam van de woonwijk waarin 

jouw nieuwe thuis staat. De overhangende kap, de mast in de gevel en het hout van 

de straatjeswoningen hebben te maken met het nautische karakter van het water. 

De architecten van DOK uit Amsterdam hebben zich daarbij laten inspireren door 

de Friese steden Harlingen en Workum. Elke straat krijgt een rijke variatie aan 

verschillende woningtypen, ieder met een eigen herkenbare signatuur. Daardoor 

voelt deze fonkelnieuwe woonwijk gelijk ouderwets vertrouwd. 
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Middelsee wordt meer dan een woonwijk. Het is een gedeelde leefwijk met volop 

groenzones en waterpartijen. Net als in de stad vind je hier alle gemakken op

loopafstand. Van de kapper om de hoek tot je stamkroeg aan het water. Fietsers en 

wandelaars krijgen hier alle ruimte, net als watersportliefhebbers. Met een eigen 

haventje is Middelsee de perfecte plek om je bootje aan te leggen.

Bijzonder aan Middelsee is de nieuwe denkwijze over mobiliteit. In de wijk

ontbreekt de auto in het straatbeeld. Parkeren doe je achter de woning of bij een 

van de mobiliteitshubs in de wijk. Zo wordt de straat weer een plek waar kinderen 

tikkertje doen. Waar pubers een balletje trappen. En waar buren een gezellige 

barbecue organiseren. Kortom: de straat en gezamenlijke binnentuin 

vormen dé ontmoetingsplek in de wijk.

De woningen in Wetterhiem voldoen aan de laatste BENG-eisen voor Bijna Energie 

Neutrale Gebouwen. De woningen zijn zeer goed geïsoleerd, hebben de

laatste technische installaties in huis en kennen uitsluitend raampartijen voorzien 

van HR++ glas. Daarnaast krijgt iedere woning in basis 3 zonnepanelen. Om de

woning nog beter aan te laten sluiten op jouw individuele woonwensen, kun je 

kiezen uit extra opties, ook op het gebied van duurzaamheid.
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De straat als ontmoetingsplek



ONTDEK DE CHARME
VAN LEEUWARDEN

Altijd iets te doen

Na de lunch besluit je op pad te gaan. Je haalt je fiets uit de berging en trapt in nog 

geen kwartiertje naar de Leeuwarder binnenstad. Onderweg fiets je langs het water 

en zwaait naar de vrolijke zeilbootjes en hun bemanning. Je bedenkt je dat het 

hoog tijd is om de trossen van je eigen sloepje binnenkort ook weer los te gooien. 

Na een middagje shoppen trakteer je jezelf op een lekker drankje op een zonnig 

terras aan de gezellige Leeuwarder grachten.

Op de terugweg door de stad zie je de posters van diverse artiesten bij schouwburg 

De Harmonie. De krijtborden bij de bruine kroegjes en uitstekende restaurants

heten je van harte welkom. En de bioscoop Pathé heeft zelfs de rode loper al voor je 

uitgerold. Eén ding is zeker: vanavond hoef jij je niet te vervelen.
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SINGELW
O

NING
Meer weten over deze singelwoning? 

Alle details vind je terug in de informatieleaflet.  



20 STATIGE SINGELWONINGEN
Haal de kroonluchter maar van zolder

Bouwnummer 1 t/m 20

Zeg nou zelf, wat is er markanter dan een prachtig glas-in-loodraam in je eigen wo-

ning. Meestal gaan die gepaard met een huis op leeftijd dat kiert en tocht, en vaak 

flink wat onderhoud nodig heeft. Zo niet bij de 20 statige singelwoningen in

Wetterhiem. Hier komen karakter en comfort ongemerkt samen.

 

Niet alleen de prachtige details aan de buitenzijde zullen je doen verbazen. In de 

woning ontdek je een verhoogd plafond. Het plafond op de begane grond is maar 

liefst 3,20 meter hoog en ook de verdieping biedt een zee aan ruimte. Die

gedroomde kroonluchter zal in deze woning zeer zeker niet misstaan. Je kiest zelf of 

je de keuken aan de voor- of achterzijde van de woning wilt hebben. En wat dacht 

je van de zeer grote zolder die zich uitstekend leent als werkkamer, opbergruimte of 

hobbyatelier. Met een zolder van 35 m² (in de kopwoning 28 m²) kun je zelfs kiezen 

voor een stoere extra slaapkamer. Ruimte genoeg om te wonen en te leven zoals jij 

dat wilt!

Meer weten over de singelwoningen? Alle details van dit woningtype vind je 

terug in de informatieleaflet.  
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Zeer royale woningen met een woonoppervlakte van 146 – 153 m2 | Zeer hoge plafonds 

(3,20 m) op de begane grond | Schuifdeuren optioneel | Keuken aan de voorzijde is optioneel | 

3 Slaapkamers | Standaard erker en dakvenster aan de voorzijde | Energielabel A



STRAATJESW
O

NING
Meer weten over de straatjeswoningen? 

Alle details vind je terug in de informatieleaflet.  



16 CHARMANTE
STRAATJESWONINGEN

Ieder een eigen gezicht

Het is alsof je een levensgrote historische ansichtkaart binnenwandelt wanneer je 

langs de charmante straatjeswoningen loopt. De drie verschillende geveltypen

geven ieder huis een eigen gezicht. Van houten boothuis tot eigenzinnig

grachtenpand; hier vind je gegarandeerd een woning die precies past bij jouw 

smaak. 

Opvallend zijn de goudkleurige kajuiten met een brede sierlijst. Ze lijken de kroon te 

vormen op de bijzondere architectuur. Wanneer je goed kijkt, herken je materialen 

en vormen uit historische Friese binnensteden. Geen wonder, want de architecten 

lieten zich maar wat graag inspireren door Frieslands mooiste pareltjes.

Meer weten over de straatjeswoningen? Alle details van dit woningtype vind je 

terug in de informatieleaflet.  
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Bijzondere architectuur, ieder met een eigen herkenbare signatuur | Ruime woonkamer | 

Standaard zit de keuken aan de achterzijde, keuken aan de voorzijde is optioneel | 

3 Slaapkamer | Royale zolder | Energielabel A

Bouwnummer 21 t/m 26 & 33 t/m 42



PLEINW
O

NING
Meer weten over deze PLEINWONINGEN? 

Alle details vind je terug in de informatieleaflet.  



6 STIJLVOLLE PLEINWONINGEN
Een uitzicht om bij weg te dromen

Als er zes woningen een podium verdienen dan zijn het wel deze stijlvolle

pleinwoningen. Robuust, stoer en elegant tegelijk. En belangrijker nog: stuk voor 

stuk hebben ze vanaf de tweede verdieping een uitzicht om van te dromen. Je kijkt 

namelijk uit over het sfeervolle dorpsplein aan de Middelseefeart. 

Doet de buitenzijde je al naar adem happen? Kom dan vooral binnen en verbaas 

je over de zee aan ruimte. Door de grote glaspartijen is ieder zonnig vertrek een 

plaatje. Een plaatje dat je zelf compleet maakt met meer dan genoeg ruimte voor al 

jouw woonwensen. Dit magnifieke uitzicht is zelfs te bewonderen vanuit de

studeer- of werkkamer op de tweede verdieping. Maar denk erom: met zo’n uitzicht 

kom je niet meer aan werken toe.

Meer weten over de pleinwoningen? Alle details van dit woningtype vind je 

terug in de informatieleaflet.  
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4 slaapkamers | Tuin op het westen | Standaard zit de keuken aan de achterzijde, 

keuken aan de voorzijde is optioneel | Compleet uitgevoerde badkamer en toilet | 

Energielabel A

Bouwnummer 27 t/m 32



Groen wonen is in ieder detail doorgevoerd in het ontwerp. Laat je rozenstruik 

weelderig bloeien in je eigen achtertuin en vul het boeket aan met bloemen uit de 

pluksteeg. En terwijl de rozen groeien in de zon, laad je je eigen energie op voor alle 

apparaten in huis. Dit is groen wonen in het kwadraat. 

Om optimaal van de natuur om je heen te genieten, is ervoor gekozen om iedere 

woning een individuele bodemwarmtepomp te geven. Daarmee kun je de woning 

verwarmen in de winter en koelen (geen airco) in de zomer. Bovendien voorkom je 

lawaai en is het groene systeem perfect weggewerkt in je tuin. Precies zoals moeder 

natuur het heeft bedoeld.
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GROEN WONEN IN
HET KWADRAAT

Zoals moeder natuur het heeft bedoeld



WWW.WETTERHIEM.NL

Disclaimer: Ondanks dat deze brochure met zorg is samengesteld, zijn de artist impressions indicatief.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Willemskade 9
8911 AW Leeuwarden

058 233 7 333

Heb je een vraag over de woningen?
Neem dan contact op met de makelaar.

nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl


