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FOARWURD

Reduzum is nettsjinsteande dat it tal winkels 
en foarsjenningen yn de ôfrûne jierren min-
der wurden is, noch altyd in hiel oantreklik 
doarp om yn te wenjen. Hoe’ t it wenplezier 

behâlden wurde kin en om te hearren wat ferbettere 
wurde kin, hat Doarpsbelang yn 2019 de bewenners 
rieplachte fia keukentafelpetearen. 

Dy petearen wiene by de minsken thús. Der diene yn 
totaal sa’n sechstich Redústers oan mei. Der waarden 
troch fragen ferskate tema’s oan de oarder steld en 
de dielnimmers koene har winsken en tûkelteammen 
uterje. Dizze wize fan ‘ôftaasten’, hieltyd per desenni-
um, waard al foar de fjirde kear yn Reduzum hâlden.

De útkomsten fan alle petearen hat laat ta it Master-
plan 2020-2030. In pear plannen stiene al yn it foarige 
masterplan, lykas de fuotgongersbrêge oer it Swin. 
Besocht sil wurde dizze saken yn de kommende tsien 
jier noch ta stân te bringen. 

De hjoeddeiske tiidgeast hat soarge foar nije ûn-
derwerpen. Te tinken falt oan it lanlik tekoart oan  
wenningen, klimaatferoaring en de winsk om oant 
op hege jierren selsstannich wenjen bliuwe te kinnen. 
Dizze ûnderwerpen liede ta nije ideeën, lykas sirkulêre 
ekonomy, nije wenfoarmen en saken dy’t ferbân hâl-
de mei de direkte libbensomjouwing, sa as mear be-
weechromte foar de bewenners dy’t rinnend of yn ‘e 
rolstoel gean.

Al dizze ûnderwerpen hawwe laat ta plannen en ad-
vizen út it doarp oan Dorpsbelang. Doarpsbelang  
hechtet in protte wearde oan it Masterplan 2020-2030 
en oan alle ynbrochte ideeën. Litte we mienskiplik 
wurkje oan it ta stân bringen fan dizze ideeën.

Fetze Tigchelaar, foarsitter Doarpsbelang Reduzum.Kolofon
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YNLIEDING

Reduzum leit sintraal tusken Ljouwert, It Hearren-
fean en Snits. De rêst en romte fan it griene hert fan  
Fryslân, meitsje dat it noflik wenjen is yn it doarp. De 
tichteby lizzende A32 soarget foar in flugge ferbining 
mei de rest fan Nederlân. 

It doarp stiet bekend as eigensinnich. De ynwenners 
fiele in mienskiplike ferantwurdlikheid foar it doarp 
en hawwe dan ek in hege graad fan selsredsumens/
selsbestjoer. Saken wurde benammen oanpakt fia de 
wurkgroepestruktuer fan Doarpsbelang Reduzum. 
De Redústers hawwe yn de ôfrûne tsien jier it grutste 
part fan de stelde doelen fan it Masterplan 2010-2020 
realisearre. De noch net slagge plannen binne opnij 
beoardiele en as dy noch relevant en winske binne, 
oernommen yn dizze nije doarpsfyzje Masterplan 
2020-2030. 

Wurkwize
Doarpsbelang Reduzum sil mei har wurkgroe-
pen oan de slach mei alle ideeën út dit Masterplan 
2020-2030. It bestjoer is dêrby hieltyd inisjatyfnim-
mer en ein ferantwurdlike. By alle inisjativen sil de 
gearwurking mei de oanbelangjende wurkgroepen,  

doarpsbewenners, organisaasjes en oerheid hieltyd 
sintraal stean. De gemeente Ljouwert is dêrby ien fan 
de wichtichste partijen. 

In nije fyzje, mar ek in nije wet
Op syn betiidst yn 2021 fiert it Ryk de Omjouwings-
wet yn. De nije wet bondelet 26 hjoeddeiske wetten, 
dy’t te krijen ha mei ús omjouwing. De wet moat liede 
ta mear transparantens en mear partisipaasje fan yn-
wenners. It Ryk wol sa romte jaan om yn te spyljen op 
maatskiplike feroaringen. De ferwachting is dat yn de 
takomstige omjouwingsplannen mear algemiene re-
gels komme mei minder fergunningsplicht. Wol sille 
de inisjatyfnimmers - bygelyks by realisearring fan in 
nij projekt - mear sels dwaan moatte.

De kearnwearden dy’t de gemeente Ljouwert yn de 
nije Omjouwingswet beskermje wol, binne romte, 
wetter en mienskip. Kearnwearden dy’t de ynwen-
ners fan Reduzum oansprekke en dy’t folop mooglik-
heden biede. Reduzum is der wis fan dat wat yn de 
ôfrûne jierren jilde, ek jildt foar de kommende tsien 
jier: it giet derom kânsen, middels en minsken op it 
goede momint byinoar te bringen.

Reduzum leit yn de gemeente Ljouwert en telt sa’n 1.100 ynwenners. Kearn
wearden foar Reduzum binne respekt foar elkoar, rêst, romte, ferbûnens en 
selsredsumens. Redústers neame as sterkste punt fan it doarp de iepen en  
tolerante hâlding fan de ynwenners, daliks folge troch de oanwêzige foar
sjenningen (skoalle, berneopfang, sportakkommodaasje, doarpskafee) en it  

bloeiende ferieningslibben dat kontakt meiinoar jout. 
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DOARPSBELANG REDUZUM  
EN FRIJWILLIGERSWURK 

Reduzum hat noch net te krijen mei in tekoart oan 
frijwilligers, sa’t in soad oare doarpen en stêden wol 
fernimme. Dochs jouwe hieltyd mear Redústers oan 
har net foar langere perioaden bine te wollen oan in 
bestjoersfunksje. It sil dêrom hieltyd faker foarkomme 
dat saken op projektbasis oanpakt wurde, troch tyd-
like wurkgroepen. 

Oer it algemien binne Redústers tefreden oer it funk-
sjonearjen fan Doarpsbelang en de wurkgroepen. 
Fia de doarpskrante Linepraat en de doarps webside 
www.reduzum.com, ynklusyf har sosjale media-
kanalen, wurde ynwenners op de hichte holden fan 
alles wat der spilet. Dochs docht bliken út de keuken-
tafelpetearen dat kommunikaasje út it bestjoer en de 
wurkgroepen nei de ynwenners hjir en dêr wat mear 
omtinken fertsjinnet. 

Ynformaasjefoarsjenning yn it doarp 
Dêrnjonken docht bliken dat de ynformaasje-
foarsjenning út alle ferieningen fia de Linepraat en 
soms ek fia de doarpsside nei bûten ta, better kin. 
Dat bart faak op in ynformele wize, dêr’t (kontakt)
persoanen allinne mei de foarnamme neamd wur-
de. Foar nijkommers en bûtensteanders jout dit net 

genôch ynformaasje en smyt it betizing op. Ek fine 
in soad minsken dat in nije foarmjouwing de Line-
praat oantrekliker meitsje sil. De miks fan Frysk- en  
Nederlânsktalige teksten op de side en yn de 
doarpskrante wurdt op priis steld en moat sa bliu-
we. Redústers fine it needsaaklik dat wichtige ynfor-
maasje ek foar de Nederlânsktalige ynwenners lê-
sber is. Mar ynwenners fine it minstens sa wichtich 
dat de Fryske taal brûkt wurdt. It oergean fan platte-
lâns gemeente Boarnsterhim nei stedsgemeente  
Ljouwert fersterket it gefoel, dat dit nedich is.

DUORSUMENS, ENERZJY  
EN SIRKULÊRE EKONOMY

It begryp duorsumens wurdt te pas en te ûnpas 
brûkt. Yn it wurdboek wurdt duorsumens om
skreaun as ‘eigenskip om lang goed te bliuwen of 
bestean te bliuwen’ en ‘it stribjen om ferstannich 
om te gean mei foarmen fan enerzjy en it miljeu’.

Yn de ôfrûne desennia hie Reduzum de rol fan 
paadsljochter op it mêd fan de enerzjytransysje. Us 
doarpsmûne en de opbringsten dêrfan, waarden yn 
in protte presintaasjes en opinystikken brûkt as foar-
byld. De opbringsten waarden ynvestearre yn oare 
foarmen fan enerzjy (ûnder mear sinnepanielen op 
sportkantine, gymnastykseal en Trije Doarpen Skoal-
le), finansiering fan de skoalbus en it oanbringen fan 
duorsume ledferljochting (Swinlân). 

Lykwols, de ein fan de technyske libbensdoer fan de 
mûne hat de eigenskip om lang goed te bliuwen, in 
pear jier lyn al ynhelle. Om dy enerzjyboarne bestean 
te litten foar it doarp, moat de mûne ferfongen wur-
de troch in nije doarpsmûne, in gruttere mûne mei in 
hegere opbringst. 

Troch de ferbettere techniken sil de mûne kalmer 
draaie as de hjoeddeiske mûne en kin it mooglike 
slachskaad ta in minimum beheind wurde. It hat jier-
ren duorre, mar de polityk hat lang om let begrepen 
dat de enerzjy fan in gruttere mûne net allinnich ten 
goede komt oan de hjoeddeiske enerzjytransysje, 
mar ek oan de eigen mienskip. De fergunning is bin-
nen, it wachtsjen is no op de tasizzing fan de SDE+ 
subsydzje. Is dit ek rûn dan kin de nije mûne foar de 
ein fan 2020 draaie.
De stichting Doarpsmûne Reduzum hat noch mear 
plannen. Mei de al oprjochte enerzjy koöperaasje 
wol de stichting de opwekke enerzjy fan de  

nije doarpsmûne tsjin in geunstich taryf oanbiede 
oan de bewenners. 

Eigen inisjativen ûntwikkelje
De Redústers fine it fan grut belang dat it doarp sels 
inisjativen ûntwikkeljen bliuwt op it mêd fan duor-
sumens, enerzjy en sirkulêre ekonomy. Ferkeap fan 
lokale produkten wurdt stimulearre (minder enerzjy 
nedich foar transport) lykas it wergebrûk fan grûn-
stoffen en materialen. 

De oerheid wol dat de ekonomy yn 2030 foar 50% 
op wer brûkte materialen draait en yn 2050 sels foar 
100%. De Trije Doarpen Skoalle soarget der foar dat 
al moai wat jierren it âld papier ophelle wurdt. Ek 
de glês- en kleankonteners wurde goed brûkt. Oare  
inisjativen binne de rommelmerken en ruilbeurzen. 
Foar de kommende tsien jier moat mear omtinken, 
ynformaasje en stipe jûn wurde oan projekten foar 
it beheinen fan grûnstofgebrûk en it wergebrûk/  
weromwinnen hjirfan.

In doarpstún op De Terp wurdt sjoen as in moaie 
oanfolling foar it doarp. It is der nea te wiet en sleats-
wetter is oanwêzich. De tún kin in moetingsplak foar 
jong en âld wurde en kin in edukative tafoeging biede 
foar de Trije Doarpen Skoalle.

Fierder fertsjinnet it duorsumer meitsjen fan 
wenten yn partikulier besit omtinken. Troch iso-
laasje, dûbel glês, sinnepanielen ensafh. binne  
wenten duorsumer te meitsjen en sil de útstjit fan 
CO2 minder wurde. Bykommend foardiel is dat in 
wenning better te ferkeapjen is. Sawol it Ryk as de 
gemeente ha hjirfoar subsydzjeregelingen iepensteld  
(www.energiesubsidiewijzer.nl).

PLANNEN EN ADVIZEN:

•  Realisearring ferfanging besteande wyn-
mûne 

•  Realisearring eigen enerzjykoöperaasje  
Reduzum 

•  It stimulearjen fan projekten út eigen doarp 
dy’t rjochte binne op duorsumens 

•  Ynformearje oer en stimulearje fan projekten 
oangeande sirkulêre ekonomy 

•  Mooglikheid fan in doarpstún ûndersykje
•  Ynformearje oer en stimulearje fan duor-

sumer wenningen yn partikulier besit

Yn Reduzum kin in protte. De meielkoar fielde ferantwurdlikheid foar de leef
berens yn it doarp soarget derfoar dat Redústers sels nije plannen ûntwikkel
je en útfiere. Doarpsbelang Reduzum spilet dêr in grutte rol yn. De feriening,  
dêr’t 84 persint fan de húshâldingen lid fan is, wurket al tsientallen jierren mei 
in wurkgroepestruktuer. Der binne tal fan fêste wurkgroepen aktyf, ûnder mear 

op it mêd fan wolwêzen, kultuer, wenjen, ferkear, grien en skiednis. 

PLANNEN EN ADVIZEN:

•  Ynwenners belutsen hâlde by it doarp
•  Yn oerlis mei de redaksjes fan side en doarps-

krante, en de pleatslike belangen fan Friens 
en Idaerd, Eagum en Hôflân, ûndersykje 
hoe’t de ynformaasjefoarsjenning ferbettere 
wurde kin

•  Trochgean mei de miks fan Frysk- en Neder-
lânsktalige teksten yn doarpskrante en op de 

  doarpsside
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Besteande wenningfoarried 
Der wiene yn 2019 sa’n 485 wenningen yn Redu-
zum. Hjirfan is 79% yn partikulier besit. Fan dizze 
huzen wurdt 7% (34) partikulier ferhierd. Wenning-
korporaasje Elkien ferhiert yn Reduzum 102 wen-
ningen (21%). Elkien fynt it oanbod net mear 
passend by de wenwinsk yn Reduzum (te folle gesins-
wenningen) en is fan doel it tal hierwenten te fermin-
derjen. It is dan ek saak foar de jongerein en de âl-
derein, dy’t yn Reduzum wenjen bliuwe wolle, him of 
har yn te skriuwen by de wenningkorporaasje, om sa 
boppe-oan de belangstellingslist te kommen. 

Nije kânsen
De kommisje Wenjen fan Doarsbelang Reduzum 
sjocht nije kânsen foar it doarp. De kommisje tinkt 

hjirby oan ynpasse, útwreiding, Kollektyf Partikulier 
Opdrachtjouwerskip, in doarpskorporaasje en kânsen 
op it mêd fan soarch en wenjen.

• Ynpasse: 
 By ynpasse wurde nije wenten realisearre binnen de 

beboude doarpsgrinzen, bygelyks troch sloop fan 
besteande gebouwen en it wer bouwen fan hier- of 
keapwenningen op itselde plak. Fan belang dêrby 
is de beskikberens fan in wenningkontingint foar it 
doarp en de maatskiplike balâns tusken hier- en ke-
apwenningen mei net út it each ferlern wurde. By 
ynpasse kin tocht wurde oan lytse húskes (tiny hou-
ses), dêr’t effisjint en duorsum wenromte foar jon-
gerein en/of âlderen makke wurde kin. Lytse húskes 
kinne ek in opsje wêze by útwreiding of KPO.

WENJE

• Utwreiding
 Nijbou binnen de geografyske doarpsgrinzen, mar 

op in lokaasje bûten de besteande bebouwing. 
De mooglikheden hjirfoar binne foar in grut part 
ôfhinklik fan lokaal of regionaal belied. Dit wen-
ningboubelied is derop rjochte om it tal nijbou-
projekten yn de regio te regulearjen. Fan belang  
is dat Doarpsbelang ynfloed útoefenje kin op it be-
lied troch oan te toanen dat fan útwreiding dúdlik 
ferlet is. 

• Kollektyf Partikulier Opdrachtjouwerskip (KPO)
 Yn in KPO kin yn prinsipe elke Redúster, mei syn 

takomstige buorlju, syn eigen wenning ûntwikkelje 
en it hûs bouwe dat er wol. By in KPO binne de ta-
komstige bewenners sels projektûntwikkeler en yn 
it hiele ûntwikkel- en boutrajekt, organisearre yn in 
feriening, ferantwurdlik foar it proses. Mei achtslaan 
op jildend gemeentlik belied nimme de bewenners 
sels de beslissingen oer de útwreiding. 

• Soarch en wenje 
 De âlderein wurdt achte hieltyd langer selsstannich 

thús wenjen te bliuwen en dat past ek by de winsken 
fan de minsken sels. De âlderein jout de foarkar oan 
wenjen op fertroude grûn. Dat jildt ek foar âldere 
Redústers, docht bliken út de yn 2017 hâlden petea-
ren mei Redústers fan 55 jier en âlder. Ut dy petearen 
docht fierder bliken dat de senioaren har soargen 
meitsje oer it gebrek oan genôch gaadlike wenten, 
stipe en fasiliteiten. In yntegrale oanpak is dan ek 
nedich, bygelyks fia in multyfunksjonele wenfoarm 
mei gaadlike wenromte foar âldere minsken sa as 
libbensrin bestindige apparteminten, oanfolle mei 
in mienskiplike romte om te moetsjen, te iten en te 
bewegen. Ek kin tocht wurde oan it útwreidzjen fan 
dizze wenfoarm mei in kombinaasje fan âlderein en 
jongerein. Dizze wenfoarm kin op ferskate wizen ta 
stân komme: troch middel fan KPO, as ûnderdiel fan 

in besteande fransjizeformule of yn behear fan in  
doarpskorporaasje. Reduzum hat meardere geskik-
te lokaasjes (ynpasse), mar ek nijbou is mooglik (út-
wreiding).

• Doarpskorporaasje: Om mear greep te krijen op 
‘e hiersituaasje yn it doarp, kin tocht wurde oan it 
opsetten fan in eigen wenningkorporaasje, yn de 
foarm fan in feriening. Sa wurdt it doarp minder ôf-
hinklik fan de merk. De doarpskorporaasje beheart 
in tal wenningen, dy’t bygelyks fan Elkien oernom-
men wurde kinne. Foardiel dêrfan is dat Reduzum 
in eigen wenideaal ta stân bringe kin; de feriening 
hat dan it behear oer de wenningen, buert of strjitte 
en kosten. It ûnderhâld kin yn eigen doarp behâl-
den bliuwe, wat ek foar wurkgelegenheid soarget. 
Foar de finansiering fan in eigen doarpskorporaas-
je kin tocht wurde oan mienskipsstipe, fergelykber 
mei dy foar de doarpsmûne.

PLANNEN EN ADVIZEN:
•  Foarljochting oan de jongerein fan 18 jier ôf 

en âlderen mei in feroarjende wenbehoefte 
oer it ynskriuwen by de wenningkorporaasje

•  Mooglikheden ynpasse ûndersykje
•  Mooglikheden útwreiding en KPO (kollektyf 

partikulier opdrachtjouwerskip) ûndersykje
• Mooglikheden libbensrinbestindich wenjen 

ûndersykje
•  Mooglikheden lytse húskes (tiny houses) ûn-

dersykje
•  Helberheidsûndersyk opsette om de bedri-

uwsfiering eigen wenningkorporaasje te ûn-
dersykjen

•  Oerlis mei de gemeente om wenkontingint 
te krijen

De kommisje Wenjen fan Doarpsbelang hat yn 2019 in fyzje opsteld mei 
as doel om yn Reduzum in plak te jaan oan minsken mei allerhanne wen
behoeften, fan starters oant húshâldingen en âldere minsken mei spe
sifike soarchbehoeften. Troch yn te spyljen op de feroarjende wrâld fan  
folkshúsfêsting kin Reduzum in oantreklik en tagonklik wenplak bliu
we en hoege minsken net te ferhúzjen nei de stêd of in oar doarp. In  
gearfettingfan de wenfyzje stiet yn dit haadstik. De folsleine wenfyzje is te finen 

op: www.reduzum.com/reduzum/doarpsbelang/wonen/
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FERKEARSFEILIGENS 
EN TAGONKLIKENS

Ek de situaasje fan de Haedstjitte rjochting De Trije 
Romers jout druk. De splitsing is foar in protte mins-
ken min te oersjen, hat in ûndúdlik flak yn it asfalt 
en in ûnhandige foarrangssituaasje. Boppedat hat 
de rekonstruksje fan de Haedstrjitte sjen litten hoe 
kwetsber Reduzum is as it knooppunt Haedstrjitte/
De Trije Romers blokkearre is. De Ayttawei is de east-
like tagongsrûte nei it doarp, mar dy is net te brûken 
troch grutte frachtauto’s (molkauto, brânwacht) yn 
ferbân mei de hichte fan de spoartunnel. Dêrmei is 
dizze dyk ek net in trochgeande rûte. 

Parkearje yn it doarp 
Troch de tanimming fan it tal auto’s yn it doarp wurdt 
it parkearjen in grutter probleem. Troch de weryn-
rjochting fan de Haedstrjitte is de sitewaasje dêr fer-
bettere. Mar it parkearjen by it kafee en de Prinsetún 
is bytiden net oersichtlik. Mocht de Haven opnij yn-
rjochte wurde dan is hjir faaks mear parkeargelegen-
heid te kreëarjen.

Ek yn de D.S. Bangmastrjitte ûntstean ûnoersicht-
like situaasjes trochdat auto’s bûten de parkear-
plakken set wurde. Hjir wurdt te min hanthavene.  

It parkearterrein by it sportfjild wurdt faak brûkt foar 
opslach fan materialen en konteners en dúdlike par-
kearfekken binne net oanjûn. 

Fytsers, fuotgongers en struibelied
Der is ferlet fan in feilige fytsferbining fan de eastkant 
fan Reduzum nei Grou. Dy kin útfierd wurde troch yn 
Idaerd de ôfslach Buorren/Hôflânswei (dearinnend) 
oan te sluten op it Hôflân (ek dearinnend), paral-
lel oan de rykswei A32. Ek it feiliger meitsjen fan de  
Ayttawei foar fytsers en kuierders, bygelyks troch fi-
suele fersmelling mei reade stroken of beplanting, 
hat wat de ynwenners oanbelanget prioriteit. De fer-
kearsgroep fan Doarpsbelang hat hjiroer plannen yn-
tsjinne by de gemeente. 

De tagonklikens fan fuotpaden yn it doarp is in pro-
bleem. Redústers wolle fan Reduzum in fuotgongers-
freonlik doarp meitsje, mar op ferskate plakken binne 
lantearnepeallen yn trottoirs pleatst, lizze der op- en 
ôfritten yn en hâlde trottoirs ynienen op. Dat bets-
jut dat ferskillende strjitten foar kuierders en mins-
ken mei bernewein, rollator, rolstoel of scootmobyl 
in hindernisbaan wurdt. As it skulpepaad by Swinlân  

PLANNEN EN ADVIZEN:
•  Tagonklikens fan Reduzum ferbetterje
•  Ferbetterjen parkeargelegenheid yn it doarp
•  Werynrjochtsjen fan de parkearfekken mei 

dúdlike markearring op it parkearterrein by it 
sportfjild

•  Undersyk nei in nije fytsrûte nei Grou
•  De begeanberens fan de trottoirs ferbetterje
•  Undersykje oft de ferkearsfeiligens Haedstrjitte/

De Trije Romers ferbettere wurde kin
•  Omtinken freegje foar it útwreidzjen fan it ge-

meenlike struibelied mei de rûten Swinlân,  
D.S. Bangmastrjitte en Legedyk

De tagonklikens fan Reduzum komt hieltyd mear ûnder druk. It ferkear fan en 
nei de N354 (by de Blauwe Tinte) hat benammen yn de spits lêst fan de drokte 
op dizze dyk, sadwaande is it yn en útfoegjen lestich. Dit soarget geregeldwei 

foar gefaarlike situaasjes. In ovonde soe hjir útkomst biede. 

ferhurde wurdt, is it better begeanber foar bernewei-
nen en scootmobilen. 

De lêste jierren is it struibelied fan de gemeente  
Ljouwert minder wurden. De gemeente is net fan 
doel om har struiskema út te wreidzjen. Wol hat de 
gemeente begjin 2020 by de brêge fan it Swinlân in 
struibak pleatst. Frijwilligers sille struie as it nedich is. 
De gemeente is foarearst net fan doel wat te dwaan 
oan it fytspaad de Legedyk en de D.S. Bangmastrjit-
te, nettsjinsteande dat dizze in trochgeande rûte fan 
en nei de Trije Doarpen Skoalle is. Omdat glêdens op 
dizze beide plakken foar gefaarlike situaasjes soarget, 
moat Doarpsbelang hjir omtinken foar freegjen bliu-
we. Technyske ûntwikkelingen kinne op termyn faaks 
in oplossing biede.
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WURKGELEGENHEID FOARSJENNINGEN  
EN TSJINSTEN

Wat ienkear fuort is, komt meastal net wer werom. 
Dizze sin út it masterplan Reduzum 20102020 dekt 
noch hieltyd de lading. Reduzum is hast in doarp 
sûnder winkels wurden. Mar om in doarp leefber 
te hâlden, binne foar alle ynwenners jong en âld 
goede en tagonklke berikbere foarsjenningen op 
it mêd fan sport, kultuer, ûnderwiis, tsjinsten en 
soarch en wolwêzen nedich. Kin dat net yn it eigen 
doarp, dan moatte dy yn de buert te finen wêze. 
Dit betsjut dat de busferbiningen op peil bliuwe 
moatte. Om’t de measte Redústers foar de ekstra 
foarsjenningen op Grou oanwiisd binne, soe der in 
busferbining mei dat doarp komme moatte.
 
Wat de Redústers perfoarst yn eigen doarp hâlde 
wolle is in goede basisskoalle, in multyfunksjoneel en 
publyk tagonklik sportfjild (keunst- en echt gers), in 
tennisbaan, in kafee en de tsjerke. In wichtich punt 
fan omtinken dêrby is de kwaliteit fan de akkommo-
daasjes. 

Aldere Redústers sjogge graach in jildautomaat en in 
postagintskip werom yn it doarp. Mei it each op de 
resinte ûntjouwingen yn it betellingsferkear en om de 
feilichheid (plofkreaken) is dat net helber. De brieve-
bus moat bliuwe en der kin ûndersocht wurde as in 
sammelpunt foar pakkettsjinsten handich is. Dat soe 
skele yn de ferkearsbewegingen yn it doarp. 

In wichtige foarsjenning is berne-opfang. Jonge 
húshâldingen komme hjir earder te wenjen as der in 
goede skoalle en in goed organisearre berne-opfang 
is. Yn Reduzum is foldwaande goede berne-opfang. 
Wol ûntbrekt de foarskoalske opfang. Dat bliuwt in 
‘zorgenkindje’. De hjoeddeiske opfang kin net foars-
jen yn de foarskoalske opfang en ek de Trije Doarpen 
Skoalle hat hjir op dit stuit gjin romte foar. Fan de 

skoalle in yntegraal bernesintrum meitsje, kin in op-
lossing wêze. 

Underwiis 
De sertifisearre trijetalige Trije Doarpen Skoalle spilet 
in wichtige rol by de leefberens yn Reduzum. In goed 
ûnderhâlden en skjin skoalgebou is fan grut belang, 
lykas it ynvestearjen yn nije ûntjouwingen. Redústers 
fine de belutsenheid fan de skoalle yn it doarp essin-
sjeel. Beide partijen moatte hjir oan wurkjen bliuwe. 
De skoalle hat in protte learlingen, ek út de omlizzen-
de doarpen Friens en Idaerd. Dêrom rydt dêr in goed 
funksjonearjende skoalbus.

Der wurde gauris kursussen foar jongeren en fol-
woeksenen yn Reduzum jûn. Mooglik is der romte 
foar mear.

Reduzum telt yn totaal tachtich bedriuwen, it 
grutste part is ssp’er (zzp’er). It doarp is posi
tyf oer de besteande bedriuwen yn Reduzum.  
 
Op dit stuit is der gjin ferlet fan in bedriuweterrein, 
omdat der maklik útwykt wurde kin nei Grou, It Hear-
renfean en Ljouwert. De iennichste mooglikheid dy’t 
logi styk in opsje wêze kinne soe, is it terrein yn de bu-
ert fan de Blauwe Tinte. Wol is der yn Reduzum ferlet 
fan de kombinaasje wenjen en wurkjen.

Foar benammen ûndernimmers is fluch ynternet 
tige wichtich om goed te funksjonearjen. De doarps-
kearn fan Reduzum hat fluch ynternet. De gebieten 
yn Reduzum sûnder fluch ynternet (‘wite gebie-
ten’) binne de Oeriselskestrjitwei, in part fan De Trije  
Romers, Nijlânsdyk, Ienswei en in part fan de  
Ayttawei. Kabelnoord is fan doel glêsfezel oan te 
lizzen yn it bûtengebiet fan Ljouwert, omdat ge-
nôch bewenners har oanmeld hawwe by ien fan  

de providers. De lêste update op de webside fan  
Kabelnoord (d.d. 24-12-2019) jout oan dat de bewen-
ners yn it bûtengebiet fan Ljouwert har noch sûnder 
kosten oanmelde kinne foar glêsfezel. It liket der dus 
op dat it net al te lang mear duorje sil dat yn en om 
Reduzum fluch ynternet beskikber komt. Dochs is it 
fan belang dat Doarpsbelang en Sakeklup each hâlde 
foar de ûntjouwingen op dit mêd, sadat ûndernim-
mers goed fasilitearre bliuwe.

PLANNEN EN ADVIZEN:
•  Derfoar soargje dat de besteande bedriuwen 

yn it doarp bliuwe kinne 
•  Mooglikheden biede foar de kombinaasje 

wenjen en wurkjen 
•  De ûntjouwingen op it mêd fan algemiene 

nutsfoarsjenningen yn ’e gaten hâlde

PLANNEN EN ADVIZEN:
•  It yn stân hâlden fan in kwalitatyf goede ba-

sisskoalle en wurkjen bliuwe oan de belut-
senheid tusken de skoalle en it doarp 

•  Underhâld akkommodaasjes yntiids sinja-
learje en aksje ûndernimme

•  It yn stân hâlden fan in goede berne-opfang 
•  Undersyk dwaan nei foarskoalske opfang 
•  De busferbiningen op peil hâlde en de nije 

ferbining Reduzum-Grou ûndersykje 
•  Sykje nei de mooglikheden fan ferfier fan âl-

derein nei foarsjenningen en pinautomaat yn 
Grou 

•  Undersyk nei sammelpunt foar pakkettsjin-
sten yn it doarp

MASTERPLAN REDUZUM 2020 - 2030
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SPORT EN ÛNTSPANNING 

Yn Reduzum kinne ferskate sporten beoefene wur-
de: biljerte, bridge, gymnastyk, jeu de boules/koers-
bal, keatse/muorrekeatse, kuorbal, follybal, tennis en 
by in knappe winter: reedride. Sûnt koart is der ek in 
beweechpark. Foar oare sporten moatte Redústers 
útwike nei oare doarpen en stêden. It bliuwt foar 
de jeugd in gemis, dat der gjin fuotbalferiening yn 
it eigen doarp is. De kommunikaasje fan de sport-
ferieningen mei wol breder (bygl. fia Reduzum.com) 
sadat net allinnich de leden fan de ferieningen ynfor-
mearre wurde, mar ek oare belangstellenden - en po-
tinsjele leden – berikt wurde.

Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. 
Sportbelangen, de oerkoepeljende stichting, dy’t 
de belangen fan de sportferieningen yn Reduzum 
behertiget, hat yn 2018/2019 har struktuer feroare, 
sadwaande is de stichting wer takomstbestindich. 
Sportbelangen beheart de kantine en klaaihokken 
op it sportfjild. Yn 2019 is dêr ek Sportbar Qlubb (de 
eardere jeugdsoas) oan tafoege. Dêrtroch binne de 
sportaktiviteiten foar de jeugd en de oare jeugd-
aktiviteiten bondele. 

BV Sport 
It behear fan it sportfjild en de sportseal is yn op-
dracht fan de gemeente yn hannen fan BV Sport.  
Dat hat neidielen. De tariven binne gâns heger wur-
den. Dêrtroch kin de gymnastykferiening minder 
aktiviteiten oanbiede. Boppedat smyt it reservear-
ringssysteem fan BV Sport beheiningen op foar  
de sportaktiviteiten.

Sport is fan grut belang yn Reduzum, foar alle nivo’s en leeftiden. Sport  
ferheget de prestaasjes op gâns gebieten, ferminderet de soarchfraach, ferster

ket de sosjale kontakten en ferheget de fitaliteit. 

PLANNEN EN ADVIZEN:
•  Soargje dat de sport yn it doarp bliuwt
•  Kantine, klaairomten en Sportbar Qlubb yn 

eigen behear hâlde 
•  Tariven foar fjild en sealhier leech hâlde
•  Reservearringssysteem gymnastyklokaal foar 

skoalle ferromje
•  Omtinken jaan oan nije inisjativen en dy 

mooglik stimulearje
•  Sjen nei ferbettermooglikheden op it mêd 

fan kommunikaasje en ynformaasje út de 
klups nei it doarp

REKREAASJE 
EN TOERISME 

Der binne dan ek genôch oanknopingspunten foar 
rekreaasje en toerisme. Om passanten en toeristen 
langer yn Reduzum te hâlden, binne der ekstra maat-
regels nedich. In wettertappunt, in fytspomp en opla-
ders foar elektrysk fytsen en farren soe winsklik wêze. 
Ek in (miny)camping en in trekkershutte kinne toe-
risten lûke.

It útwreidzjen fan kuier- en fytspaden is sawol foar 
de eigen ynwenners as passanten in positive ûntjou-
wing. Der is ferlet fan nije kuierpaden. De winsk is om 
fan Reduzum in kuierdoarp te meitsjen.

In pear rûten binne:
• De âlde Tsjerkepaden wer begeanber meitsje en ie-

penstelle. 
• Kuierpaad Swette-Wytgaard-Reduzum 
• Kuierpaad fan tsjerkhôf rjochting Wytgaard. 

Om mear omtinken te fêstigjen op de rekreaasje-
mooglikheden yn Reduzum is it fan belang om de 
passanten en toeristen goede ynformaasje te jaan. 
Ynformaasjebuorden en weiwizers mei QR-koaden 
binne it ûndersykjen wurdich.

PLANNEN EN ADVIZEN:
•  Realisearjen wettertappunt foar kuierder en 

fytser 
•  Realisearjen oplaadpunt foar elektrysk farren 

en fytsen
•  Utwreidzjen fan kuier- en fytspaden yn en 

om it doarp
• Utwreidzjen ynformaasjefoarsjenning foar 

passanten en toeristen

Troch Reduzum rint it Jabikspaad foar kuierders en fytsers. De wettertoeristen 
kinne Reduzum berikke fia de SwinSwette farferbining en it doarp leit ticht
by de Alvestêderûte. Yn de ôfrûne jierren binne in fytspaad lâns de Swette nei 
Easterwierrum en in fytsferbining nei Mantgum oanlein. It swimplak by De Terp 

wurdt yn de simmerperioade in soad brûkt troch de eigen ynwenners. 
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KULTUER

Nederlanners hawwe op kultureel mêd mear eas
ken krigen. Men wol fariaasje en eveneminten 
moatte ferbjusterje en ferrasse. Boppedat is it 
kultueroanbod yn doarpen en stêden groeid. Ek 
yn Reduzum is dat dúdlik te merken. It is minder 
fanselssprekkend wurden, dat men meidocht oan 
eveneminten of aktiviteiten. 

Dochs fine Redústers it wichtich it oanbod yn eigen 
doarp op peil te hâlden. Kulturele aktiviteiten soarg-
je foar ûntspanning, mar se fersterkje foaral de fer-
bûnens tusken de bewenners en se binne fan belang 
foar persoanlike ûntwikkeling. It suksesfolle lokaas-
jeteäterspektakel Oeds fan Fierwei yn 2018 hat al dy 
punten noch ris befêstige. 

De argyfgroep, de kulturele kommisje Swinswette, de 
aktiviteitekommisje, de Merkekommisje, toanielferie-
ning ROTO, Theatergroep Fier, koar Sjongnocht, pop-
koar Leave 17 en Muzuder Rock wiene yn Reduzum yn 
de ôfrûne jierren aktyf op kultureel (histoarysk) mêd. 
Foar de aktiviteiten binne ferskate akkommodaas-
jes beskikber. In ekstra romte is dan ek net perfoarst 
needsaaklik. In sintraal plak yn de iepen loft is wol 
winsklik. By in mooglike takomstige werynrjochting 
fan de Haven of de terp achter it kafee kin dêr oan 
tocht wurde. 

Om it kultueroanbod yn Reduzum oerein te hâlden, is 
in goede kommunikaasje en gearwurking tusken de 
ferieningen en organisaasjes oer en wer needsaaklik. 
Dêrneist moat it jaan fan ynformaasje nei bûten it 
nedige omtinken ha. Dêrby moat ek sjoen wurde 

nei fysike reklame yn en oan de rânen fan Reduzum.  
It reklameframe by de krusing mei de N354 hat in oar 
plak krigen en hat dêrmei attinsjewearde ferlern. 

De belangstelling foar de histoarje fan Reduzum nimt 
ta. Op www.reduzum.com is in soad ynformaasje te 
finen, mar net yn it doarp sels. Ynteraktive ynformaas-
jebuordsjes mei QR-koaden yn it doarp kinne dan sa-
wol foar de eigen ynwenners as foar al dy kuierders 
en fytsers in weardefolle oanfolling wêze. Troch de 
deadebetinking op 4 maaie yn it doarp breder út te 
dragen, bliuwt by jong en âld yn it omtinken dat it 
libben yn frijheid net fanselssprekkend is.

JEUGD EN ÂLDEREIN

‘De jeugd hat de takomst’ wurdt gauris sein en dat 
jildt sûnder mis ek foar Reduzum. De lêste jierren 
is it tal jongelju yn ús doarp reedlik stabyl bleaun. 
Foar jonge bern binne der in soad en goede foar
sjenningen. 

Jeugdsoas Qlubb hat yn 2019 in trochstart makke 
as QlubRED en rjochtet him no mear op de bern yn 
de trije heechste groepen fan de basisskoalle en de 
earste klasse fan it fuortset ûnderwiis. It gebou is fer-
boud ta Sportbar Qlubb en is ûnderwilens in wichtich 
moetingsplak foar dizze groep bern. Sportbar Qlubb 
is geskikt om mear en in ferskaat oan aktiviteiten foar 
dizze doelgroep te organisearjen, mooglik ek foar in 
âldere groep jeugd oant 18 jier. 

It is wichtich om de jeugd aktyf te belûken by alles 
wat him om en yn it doarp ôfspilet. Dat makket it ek 
makliker om mei harren yn petear te bliuwen en ûn-
derwerpen lykas drugs- en drankgebrûk en it ferlet 
fan in eigen plak mei harren te bepraten.

De âlderein
Mei in goede thús- en buertsoarch is it mooglik dat 
de âldere generaasje oant de ein yn eigen doarp 
wenjen bliuwt. ‘Nij’ neibuorskip kin dêryn in wichti-
ge rol spylje. De Wolwêzengroep, in wurkgroep fan 
Doarps belang Reduzum, leveret mei in tal aktivitei-
ten in flinke bydrage, sa as it mei- inoar ite of kof-
jedrinke. Dy aktiviteiten blike net altyd genôch by 
de ynwenners bekend te wêzen. Itselde jildt foar de  

frijwillige putsjetsjinst. De fêstiging fan Caffemed  
oan de Legedyk yn 2018, groepsbegelieding foar 
minsken mei demintens op jonge leeftyd, is in moai 
inisjatyf en wurdt troch it doarp wurdearre. 

Fierder is der ferlet oan stipe by it brûken fan mo-
derne techniken as kompjûter en ynternet. Aldere 
Redústers sûnder auto, misse in lokaal inisjatyf om 
har sosjaal netwurk te ûnderhâlden en ferbreedzjen.

PLANNEN EN ADVIZEN:
•  Rekken hâlde mei in sintrale pleinfunksje by 

in mooglike takomstige werynrjochting fan 
Haven of terp 

•  Ferbetterjen kommunikaasje en gear wur-
king tusken de kulturele ferieningen en 
wurkgroepen 

•  It jaan fan ynformaasje oer aktiviteiten en 
eveneminten moat breder as allinnich op de 
eigen webside en sosjalemediaplatfoarms 

•  Fysike reklame yn en oan de râne fan it doarp 
ferbetterje 

•  Pleatsen fan ynteraktive ynformaasjebuor-
den mei OR-koaden oer skiednis Reduzum 

•  Deadebetinking breder útdrage/belibje

PLANNEN EN ADVIZEN:
Jeugd
•  De foarsjenningen foar de jeugd behâlde en 

ûnderhâlde
•  Each hâlde foar kommunikaasje en yn petear 

bliuwe mei de jongerein

De âlderein 
• De besteande aktiviteiten better ûnder de 

oandacht bringe 
•  Undersyk dwaan nei ‘nij’ neibuorskip
• In stipepunt jaan foar âlderen dy’t fragen  

hawwe op technologysk gebiet 
• Derop tasjen dat it soarchoanbod yn  

Reduzum op peil bliuwt
•  Ferfiersmooglikheden foar âlderen ûnder-

sykje
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REDUZUM EN 
DE GEMEENTE

Foaral op it mêd fan wenningbou is dat it gefal. De 
doarpen sitte op slot en dêrmei komt de leefberens 
yn ’e knipe. Yn it foarige Masterplan kaam de fraach 
oan de oarder oft de Ljouwerter politisy har ynlib-
je kinne yn de gemeentlike doarpsproblematyk en 
hoe’t dit fermogen fierder ûntwikkele wurde kin. De 
fraach is noch altyd aktueel. 

Reduzum wol har ynsetten bliuwe om it doarp te 
fersterkjen. Dat sil foar in part yn eigen behear bar-
re, wêrby’t de stipe fan de gemeente essinsjeel is. 
Ek is it fan belang dat Reduzum saken yn eigen  

behear hâldt op it mêd fan sport, kultuer, wolwêzen  
en foarsjenningen.

PLANNEN EN ADVIZEN:
•  Hieltyd wer omtinken freegje by gemeente 

Ljouwert foar de leefberens fan har
  plattelânsdoarpen 
•  Ferskillende projekten yn eigen behear útfie-

re mei stipe fan de gemeente (û.o. Heechhout 
Swinlân en swimplak/strantsje)

It oergean fan Reduzum fan de gemeente Boarnsterhim nei de gemeente  
Ljouwert wurdt oer it generaal as posityf ûnderfûn. Wol libbet by de Redústers 
it gefoel dat de gemeente syn eigen doarpen oan it kreëarjen is (Techum,  
De Súdlannen, De Klamp en Middelsee) en dat dêr in hiele protte enerzjy yn 

stutsen wurdt. De al besteande doarpen moatte net fergetten wurde. 


