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Onderwerp: Vergadering Adviescommissie Naamgeving 
 
Datum: 5-7-2021 

Tijd:  14.00 – 15.00 uur 
 
Locatie: Via MS Teams 

 

 

 

Aanwezigen: H. de Haan (voorzitter), K. Zandberg (HCL), A. Feenstra (Communicatie), J. Stuiver (Informatiemanagement/Shared Service Center),  
K. Struiksma (Stadsontwikkeling en -beheer), R. Koetje (Stadsontwikkeling en -beheer),  dhr. E. Boers (LC), mevr. B. Jongbloed (Buurtkomité 
Barrahûs), mevr. B. v.d. Sluis (Duurzame Omgevingskwaliteit/Fysiek Domein).  

 
Afwezig:      geen 
 
Secretaris: R. Koetje (Stadsontwikkeling en -beheer) 

 

Agendapunten     Behandeling       Besluiten    Actie 

                   
1) Opening.     Wethouder de Haan opent de vergadering van de  

commissie naamgeving.. 
Hij heet de aanwezigen van harte welkom bij deze online 
sessie. 

 
 
2) Vaststellen van de agenda    De agenda  wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
 
3) Vaststellen verslag van 22-4-2021  Het verslag wordt onder dankzegging aan de            Goedkeuring verslag d.d. 22-4-2021 
      secretaris goedgekeurd. 

      De secretaris geeft nog aan dat er na de vakantie een  
onthulling wordt georganiseerd van het Meindert Heegpaad   Onthulling na vakantie        Datum plannen door 
in Easterlittens.                 secretaris 

       



 

2 

 

Agendapunten     Behandeling        Besluiten   Actie 

                   
4) Ingekomen stukken (zie lijst) en  

mededelingen  
 

 

12-4-2021 Wijkpanel Oranjewijk  Toelichting straatnaambordjes Oranjewijk 
In de Oranjewijk wil men graag meer toelichting op de namen van  Wijkzaken heeft optie tot    Beantwoorden door 
de straten opnemen. Wie waren Willem Lodewijk, Maria Louisa,  een ouderwets uitziend        secretaris 
Johan Willem Friso, Gysbert Japicx, Emma en Romkes?  bv. op  bord. Voorbeeld =  
blauwe emaillebordjes een kleine toelichting met bv. 2 of 3 regels      bebording Eekhoffstraat. 
lijkt hen aardig. De secretaris vertelt telefonisch contact met hen 
te hebben gehad. Eerder een soort gelijke vraag in Westeinde.  
Deze wijk heeft het toen zelf betaald dat er nieuwe blauwe borden 
kwamen met vaste ondertiteling. Het plan was om deze zomer alle  
straatnamen op papier te voorzien van een ondertiteling.  
Dit plan is te vooruit strevend, kost ontzettend veel tijd en is op dit  
moment niet haalbaar qua drukte bij het secretariaat. Misschien dat In overleg kijken wat        Start met deze namen 
het een oplossing is om alleen met de namen uit deze wijk te  mogelijk is         secretaris 

      beginnen. Extra info over straatnamen Oranjewijk kunnen ook met  
stickers met QR-codes, die verwijzen naar het digitale straatnamen- 
boek op website.   

 
16-4-2021    Naamgeving militair   Suggestie naamgeving 
      Via de commissie naamgeving Sudwest Fryslan is het verzoek  
      binnengekomen van Defensie en RWS om een viaduct te vernoemen  
      naar een omgekomen militair uit Leeuwarden. 

Volgens RWS zou er geen plek meer in Leeuwarden zijn, omdat alle 
viaducten een naam hebben. Maar zou het misschien een idee zijn  
om een viaduct ‘om te dopen’? RWS vergoedt alle bordjes en dan  
is het alleen een advies en registratie in de BAG.  
Bij nader contact met de commissie naamgeving in Sneek blijkt dat  We wachten eerst hun         Beantwoorden door 
er eerst een beslissing in Sneek genomen moet worden.   besluit af.          secretaris 
In principe gaan we akkoord om hem in Sneek te benoemen.  

 
16-4-2021 M.C.J. Wielenga    Suggestie naamgeving 
      Recente naamgeving schaatsers in plandeel Blitsaerd-Oost: Tot  
      zijn spijt en verontwaardiging is de naam van Jeen van den Berg,  
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 Agendapunten    Behandeling        Besluiten   Actie 

       
      de winnaar van de Elfstedentocht 1954 én in feite die van 1956,  
      niet benoemd. De vraag is: is er nog ruimte om Jeen van den Berg  
      in Blitsaerd-Oost te vernoemen? Zo niet, ziet hij als enige oplossing  
      om de schaatstempel Elftedenhal in Leeuwarden om te dopen tot:   
      Jeen van den Berghal.         
      We bespreken onze uitgangspunten van het thema. Dit waren  
      elfstedenwinnaars die binnen de gemeente woonden of geboren  
      waren. Daar viel hij buiten. Hij stond wel op de keuzelijst in eerste Niet akkoord.    Beantwoorden door 
      instantie, tot het thema was vastgesteld.     Redenatie aangeven.   secretaris  

 

19-4-2021 M.C.J. Wielenga    Suggestie naamgeving 
      Pleidooi voor Nederlandse naamgeving in Middelsee. 
      We bespreken dit en wegen het Fries en Nederlands tegen elkaar af.  
      We wonen in Friesland en dit is de 2e rijkstaal. Verder ligt er het  

      Collegebesluit uit 1999 om: ‘Nieuwe namen in de buitenwijken van  
Leeuwarden, buitengebieden en dorpen worden in de Friese taal  Niet akkoord.    Beantwoorden door 
gegeven.’ We houden vast aan het Fries.     Redenatie aangeven.   secretaris 

 
28-4-2021 M.C.J. Wielenga    Mededeling 
      “52 Jaar lang ben ik naamgever van uw straatnaamcommissie,  
      officieel dan wel onofficieel.” 
      We nemen dit voor kennisgeving aan. Officieel is hij geen lid meer. Ter kennisname  Beantwoorden door 
                   secretaris 
18-5-2021 Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum Suggestie naamgeving 
      Benoemen kunstwerk (brug of pijp) met de naam Ulbe’Pypke. 
      De Afûk is door de secretaris om advies gevraagd in deze kwestie. 
      Zij geeft aan dat de spelling correct is, maar dat er een spatie  
      tussen de beide woorden moet staan: Ulbe’ Pypke. 
      In principe gaan we hiermee akkoord. We zullen nog uitzoeken wie  Positief advies aan B&W           B&W Nota maken 
      Ulbe precies was. Bekend is dat het Ulbe Kooistra betreft, dat hij  
      altijd vlakbij deze pijp/brug gewoond heeft.  
      Klaas Zandberg mailde na het overleg: 
      Ulbe Kooistra was zuiveldeskundige (Jelsum 9.10.1874-Lwd. 10.10. 
      1949). Directeur Coöp. Zuivelfabriek te Sint Jacobi Parochie en  
      Marrum. Secretaris Bond van Coöp.Zuivelfabrieken in Frl. (1909-39). 
      Zie: Bolwerk (sept. en nov. 1949). 

https://www.ensie.nl/encyclopedie-van-friesland/jelsum
https://www.ensie.nl/encyclopedie-van-friesland/zuivelfabriek
https://www.ensie.nl/encyclopedie-van-friesland/parochie
https://www.ensie.nl/encyclopedie-van-friesland/marrum
https://www.ensie.nl/encyclopedie-van-friesland/secretaris
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten   Actie 

 
1-6-2021 M.C.J. Wielenga    Suggestie naamgeving 
      ‘Een nieuw voorstel tot vernoeming van een persoon: de bijna  
      heilige professor Titus Brandsma zou vernoemd moeten worden.          Naam staat al op de   Beantwoorden door 

Daar heb ik over nagedacht. In de wijk Middelsee is al de   Portefeuillelijst   secretaris 
      historische naam van Redbad, Redbadwei en ook van Willibrord,  
      de Apostel der Friezen, die ongeveer een tijdgenoot van koning  
      Radboud was. Dat kan dan de Willibrordleane worden.    Het idee van Willibrord  Beantwoorden door 
      Titus Brandsma heeft tijdens zijn korte leven veel voor Fryslan  nemen we mee als optie. secretaris 
      betekend en als een held is gestorven en binnenkort heilig wordt  
      verklaard, is het ten volle waard benoemd te worden.  
      Professor Titus Brandsmaleane en dus niet "wei". ’  
      De naam van Titus Brandsma past niet in het thema Middeleeuwen  
      van Middelsee dat in dit gebied van Redbadwei is gekozen.  
 
7-6-2021 J. Bergsma    Bezorgdheid Barrahûs 
      Pleidooi voor het namen-voorstel van mevrouw Jongbloed en de  
      heer Andringa. Ook als ondernemer in dit gebied met onze woon- 
      zorgvoorziening Woonzorg Palsma Zathe is een simpele eenduidige  
      naamgeving voor het gebied van belang. We kunnen nu bezoekers  
      wijzen op de afslag Middelsee en het buurtschap Barrahûs.  
      Buurtschap Barrahûs staat nu enige tijd aangeduid met komborden  
      wat de afbakening van dit gebied goed aangeeft. Uiteindelijk wordt  
      in dit voorstel Middelsee opgesplitst in 7 gebieden, wat mij ruim  Dit standpunt nemen we mee   Beantwoorden door 
      voldoende lijkt. Dit in tegenstelling tot uw voorstel met   mee in de behandeling van secretaris 
      19 gebiedsnamen.       Agendapunt 5. 
                
10-6-2021 F. Bijman en S. Feersma-  Bezorgdheid Barrahûs        Idem.    Beantwoorden door 
 Hoekstra    Pleidooi als bewoners van Ald Barrahûs - idem als hierboven.        secretaris 
                    
 
16-6-2021 F.A. de Jonge   Suggestie naamgeving 
      Pleidooi voor benoeming van Ruth de Jonge, verzetsvrouw uit       Beantwoorden door 
      Leeuwarden tijdens WO  II,  toegevoegd met veel bijlagen.       secretaris 
      Haar naam zou passend zijn in de Vrijheidswijk. We zullen kijken of   
      hier nog een mogelijkheid tot benoemen is. Anders wijzen op de  Check mogelijkheid  Secretaris 
      mogelijkheid tot het plaatsen van ene plaquette op Zaailand 96. 
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten   Actie 

             
      Hier heeft Ruth de Jonge gewoond. 
      Misschien handig om dit door te spelen aan het Bevrijdingsfestival    Evt. doorgeven        Secretaris  
      /4 mei-comité om dit volgend jaar te onthullen en te regelen.  
 
             
5) Naamgeving in Middelsee    In de vorige vergadering kwam dit aan de orde. Daar we er niet 

{Bijlage 1, 2, 3 en 3a, later nog twee  uitkwamen wordt dit hierbij opnieuw geagendeerd.   
bijlagen van Projectbureau}     We nemen hierbij ook de laatste twee ingekomen stukken mee!  

Het gaat om vorming van benamingen van buurten in de wijk  
Middelsee.  
Op 28 juni 2021 is er een vergadering belegd met Buurtkomité  
Barrahûs, twee leden van het Projectbureau en leden uit de  
werkgroep van de commissie naamgeving.  
Samen zijn we in dit overleg tot goede namen gekomen, daar deze  
namen toch een eigen leven gaan leiden.   
Uit dit overleg kwamen de volgende keuzes (zie bijlage 3a voor de 
begrenzing): 
Havenstêd  / Wetterstêd  / Boksumerhoeke / Barrahûs.  
Verder is er voor gebied ‘buurtnaam ntb’ nog keuze uit:  
a. De Fellingen (Âlde namme foar mienskiplik fjilden) /  
b. Aldgilles / c. Redbadpark / d. Overdijk. 
En keuze in ditzelfde gebied voorgestelde opties voor een  
parknaam: Fellingenpark / Aldgillispark / Redbadpark /  
Overdijkpark. 
Barrahûs en De Werp (Buurtnaam horende bij de wijk  
De Zuidlanden) zijn al in eerder stadium door het college  
toegekend en afgebakend qua begrenzing.  
Doorfietsroute Middelsee – Blijft eerst als werknaam. 
  
Het Projectbureau liet voor de vergadering weten sterke voorkeur  
te hebben voor de naam Aldgilles en Aldgillespark, mooie stoere  
naam. Tevens een goede relatie met Redbad. Door zijn vader  
Aldgillis te verbinden met de belangrijke groenstructuur en  
daarmee 2 Friese koningen verbinden met de hoofdstructuren in  
het voormalige Middelseegebied wordt Redbadwei minder  
een uitzondering en geeft het deze structuren extra karakter mee. 
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten   Actie 

De Fellingen is in hun optiek als naam abstracter en daardoor  
minder karakteristiek. En er is wel aanleiding voor een karakteris- 
tieke naam: Er is de ambitie dat het park binnen Compact &  
Betaalbaar een grote rol vervult in de herkenbaarheid van de totale  
park-ringstructuur Middelsee-Zuidlanden (het Aldgillispark is wat  
hen betreft een belangrijk begin/eindpunt cq. bestemming).  
Vandaar de gedachte dat het wijkpark de basis legt voor de  
naamgeving van de buurt die er direct aan grenst. 
 
Tijdens deze vergadering wordt door de aanwezigen besloten  
tot de buurtnamen: De Fellingen en Redbadpark.  
De commissie naamgeving heeft de voorkeur uitgesproken voor: 
De Fellingen (Âlde namme foar mienskiplik fjilden), juist vanwege  
het abstracte specifieke karakter naar ons gevoel en het samen- 
voegen van diverse grondgebieden/kavels. Na een discussie wordt  
toch gekozen voor: De Fellingen en Redbadpark.  
Redbadpark vanwege de connectie met Redbadwei. Klinkt lekker /  
mooie naam. Aldgilles willen we dan in principe voor een brug in de  
Redbadwei  of als straatnaam bewaren.  
Alle aanwezigen vinden dit mooie namen. Daarmee wordt  
dit voorstel akkoord verklaard.        
Samenvattend: Buurtnamen in Middelsee: (zie bijlage 3a voor de 
begrenzing): 
Havenstêd  / Wetterstêd  / Boksumerhoeke / Barrahûs / De  
Fellingen  
De keuze in het gebied De Fellingen een parknaam: Redbadpark.      Positief advies aan B&W    B&W Nota maken 
De bovenstaande namen vormen samen de buurtnamen en de  
cbs-buurten in de wijk Middelsee. (zie bijlage 3a) 
 
Barrahûs en De Werp (Buurtnaam horende bij de wijk  
De Zuidlanden) zijn al in eerder stadium door het college  
toegekend en afgebakend qua begrenzing.  
Doorfietsroute Middelsee – Blijft eerst als werknaam bestaan. 
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten   Actie 

 
6) Naamgeving bruggen in Middelsee   De vorige vergadering is afgesproken om dit te agenderen  

{Bijlage 4}      voor deze vergadering.  
De bruggen zijn geen opvallende bruggen in de openbare  
ruimte, ze liggen min of meer in het straatbeeld en zijn  
daarmee niet opvallend om benoemd te worden.  
Een uitzondering maken we toch voor de drie bruggen in de  
Redbadwei. Vanwege de vindbaarheid in de openbare ruimte bij  
eventuele calamiteiten.  
Het voorstel was om deze bruggen te benoemen naar:  
Theudesinda / Aldgilles en Poppo. 

      Onze historicus Klaas Zandberg kwam vlak voor de vergadering met 
twee vrouwennamen rond de hofhouding van koning Redbad:  
Adelgarda en Liafburg. 
In het kader om meer vrouwen te benoemen kiezen we voor:  
Theudesindabrêge / Adelgardabrêge / Liafburgsterbrêge.   
De aanwezigen geven aan hiermee in te stemmen.  
Zo wordt dit dan ook aldus besloten.             Positief advies aan B&W    B&W Nota maken 
 
Adelgarda: Zij was de vrouw van Wursing, de grootvader van  
Liudger. Wursing had familiegoederen in Naarden, Werinon,  
Muiden, Utrecht en Attingahem. Wursing behoorde tot de  
Friese elite. Wursing behoorde tot de 'opportunistische elite  
die maar al te graag het christendom aannam en daarmee  
de Frankische overheerser in de kaart speelde. Wursing,  
zijn vrouw Adelgarda en hun oudste zoon Nothgrim lieten  
zich dopen. 

 
Liafburg: Zij was de vrouw van Thiadgrim, de zoon van  
Adelgarda en Wursing. Thiadgrim werd zelfs in Redbads  
hofhouding opgenomen. Liafburg stamde uit een  
vooraanstaande familie in het Vechtgebied, zeer waar- 
schijnlijk met Frankische sympathieën. Zij zouden de ouders  
worden van Liudger.  
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Naarden
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Werinon&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muiden
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten   Actie 

 
7) Rondvraag     Mevrouw Jongbloed vraagt of we eventueel ook de brug in  

de Brédyk gaan benoemen? Daar hebben ze deze middag een  
bespreking over met het Projectbureau. Wanneer blijkt dat  
dit een bijzondere brug gaat worden, kunnen we hem            Eventueel t.z.t. benoemen. 
eventueel t.z.t. benoemen. Zover we nu kunnen beoordelen  
is dit niet het geval.  

 
 
8) Sluiting     De voorzitter bedankt voor de voorbereiding van deze  

vergadering en een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.  
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering, waarbij hij  
aangeeft de volgende keer hoopt een ieder in levende lijve  
te kunnen zien, i.p.v. online via MS Teams. 

 


