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Nieuwe kijk op d
‘Nieuwe kijk op dorps-

Het ontwerponderzoek ‘Nieuwe kijk op oude dorpen’ (2005) is verricht als
reactie op de talrijke anonieme en onherkenbare nieuwbouwwijken die bij de

Inleidin
plannen’ gaat uit van de
ruimtelijke kwaliteit van

eindigt en het dorp begint. De vragen richtten zich toen op de wijze waarop

de landschap als kans

de dorpen zich kunnen ontwikkelen en eventueel uitbreiden als kansen voor

kwaliteit. Alleen uitbreiden gericht op groei, woningbouw en kwantiteit blijkt

de identiteit van het dorp en de samenhang met het landschap te verbreken.

lingen; het geeft geen

Identiteit en kernkwaliteiten van dorpen leveren inspiratie voor nieuwe ontwik-

eindbeeld aan maar is

kelingen.

een ontwikkelingsstra-

Het vastleggen van die kwaliteiten is op basis van de methodiek in ‘Nieuwe

kijk op oude dorpen’ ontwikkeld. Daarmee is het herkenbare verleden in kaart

tegie op basis van de

gebracht in het zogenoemde dorps-DNA. Juist die historische identiteit vormt

ruimtelijke kwaliteiten

de basis voor de kwaliteit, de gebiedsspeciﬁeke kenmerken en de typerende

die in het verleden zijn

bouwstenen van de dorpen waardoor elk dorp herkenbaar is. Eigentijdse

opgebouwd en in de

ontwikkelingen die voortbouwen op die historische identiteit versterken de
kwaliteit en samenhang van het dorp.

toekomst versterkt kun-

De strategie van de angst vernielt op den duur de dorpen. Niet meer bouwen

nen worden. Bij gebieds-

of slechts kleinschalig ontwikkelen is negatief denken. Denken vanuit positief

gerichte kansen is elke

Nieuwe kijk op dorpsplannen

gevraagd hoe ver de dorpen mogen groeien of waar het waardevolle landschap

dorpen en het omringen-

voor nieuwe ontwikke-
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dorpen zijn gebouwd; de zogenoemde postzegelplannen. Er is destijds niet

perspectief geeft enorme impulsen; met trots, visie en ambitie kunnen dorpen
de unieke kwaliteit omzetten in kansen. Kansen die niet alleen gericht zijn

plek van het dorp uniek

op het bouwen maar juist ook op het landschap met het water en de wegen.

en biedt weer nieuwe

Denken vanuit kwaliteit en kansen voor leefbare en vitale dorpen is vooral met

kansen met een gebieds-

betrekking tot de toekomstige woningbouw zeer actueel.
In de Ruimtelijke Kwaliteitsparagraaf zijn vanuit het dorps-DNA de dorps-

eigen ontwikkelingspro-

kansen in beeld gebracht: lange termijn ontwikkeling, beeldkwaliteit en ruim-

gramma.

telijke dragers voor de toekomst. Het is een proces waarbij de dorpsvisie en
-ambitie voorop staan en vanuit de kansen die op langere termijn zijn vastgelegd, gewerkt is naar concrete programma’s op korte termijn, de zogenoemde dorpsarrangementen. Deze dorpsarrangementen bieden nieuwe kansen en
kwaliteiten voor het groen, blauw, grijs en rood door vanuit gebiedsgerichte
ontwikkelingsplanologie te werken naar complete, actieve en vitale dorpen.

p dorpsplannen
Een nieuwe kijk op ontwikkelingen voor dorpen, niet gericht op groei maar op
leefbaarheid en duurzaamheid. Het is een methode om met dorpsbewoners,

ing

gemeenten en corporaties te komen tot nieuwe mogelijkheden voor het landelijke en dorpse bouwen en ontwikkelen.

Het rollenspel van dorpsbelangen en -ondernemers met de gemeenten,
provincie en wooncorporaties is van cruciaal belang voor het realiseren van
plannen. Verwachtingen zijn niet altijd realiseerbaar als in het verleden al
afspraken en posities zijn vastgelegd. Ruimtelijke kwaliteit kost tijd, zeker als
men zich ervan bewust is dat eerder genomen besluiten en grondposities
moeten worden bijgesteld. Het resultaat van ontwikkelingen op basis van
dorps-DNA wordt pas zichtbaar als locatiegerichte aanpak vanuit kwantiteitsprogramma’s wordt omgezet in een gebiedsgerichte aanpak vanuit kwaliteitsprogramma’s.

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT
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NoordPeil landschap & stedenbouw

Projectgebied

Het onderzoeksgebied is in het
donkergroen weergegeven
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Belvédère voor d
Ons platteland is een

Typisch voor dergelijke ontginningspatronen is de wederkerigheid tussen landgebruik en nederzetting. Agrarische occupatie omvatte altijd de ontwikkeling

Intro
cultuurlandschap,

van woningen en bedrijven, overwegend boerderijen. Landschapsvorming en

wildernis. Dwars tegen

dorpsvorming - groen en rood zouden we tegenwoordig zeggen - waren onlos-

de fysieke beperkingen

Die historische wederkerigheid is inmiddels ver te zoeken, maar de rurale

ondoordringbare veen-

ruimtelijke logica is zo interessant, zo gedifferentieerd en zo compleet dat ze
van een geograﬁsche verklaring een stedenbouwkundig voorschrift is geworden. Dorpen moeten voor de oude én de nieuwe bewoners altijd blijven uit-

overstroming in, is een

stralen dat ze die organische relatie met het onder- en aanliggende landschap

topograﬁe tot ontwik-

hebben. Dus ook hun uitbreidingen worden nog steeds vanuit dat perspectief

keling gebracht waarin

tegemoet getreden. In voorliggende publicatie wordt betoogd en getoond dat
het heel goed mogelijk is om de historische beeldkwaliteit van het dorp en zijn

tot uiting komt hoe met

omgeving te ondersteunen, echter niet door ruimtelijke ﬁxatie en musealise-

eenvoudige technische

ring maar door slim gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen in zowel het

middelen en met ver-

bouwen (rood) als het landschap (groen en blauw) en, zeker niet onbelangrijk,
de infrastructuur (grijs). Deze benadering (behoud door ontwikkeling) is be-

eende krachten, op basis

kend geworden als de Belvédèrebenadering en komt erop neer dat maatschap-

van een paar eenvoudige

pelijke en ruimtelijke dynamiek heel goed kunnen worden gebruikt om de vita-

spelregels en op grote
Nieuwe kijk op dorpsplannen

makelijk met elkaar verbonden.

van het zoute water, het

moeras of de periodieke
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van een topograﬁe van wegen, waterlopen en beplantingen én van een patroon

noest veroverd op de

schaal, mensen zich
meester maakten van
de natuur.

liteit en continuïteit van historische gebouwen en ensembles te waarborgen.

r dorpen
Nieuwe kijk op dorpsplannen geeft een actueel overzicht van Noord-Nederlandse casuïstiek. Als iets blijkt, is het dat er geen ruimtelijke recepten kunnen
worden gegeven voor dorpsuitbreiding juist omdat de variatie in uitgangssituaties en nieuwbouwprogramma’s zo groot is. Het gaat vrijwel altijd om
unieke situaties en die vergen stedenbouwkundige en landschappelijke ﬁjnzinnigheid gecombineerd met bestuurlijke beheersing en vasthoudendheid.
De ruimtelijke ontwerpers en plannenmakers hebben stedenbouwkundig en
landschappelijk onderzoek voor dorpen nauwelijks op het netvlies staan.
In de praktijk blijkt dat in relatief kleinschalige plannen, zoals bij de dorpen,
te weinig belang gehecht wordt aan de koppeling van historische identiteit
aan nieuwe ontwikkelingen. Het is niet eenvoudig om aandacht te krijgen
voor de kleinste korrel van samenleven in een context van metropoolvorming
en mondialisering. Toch is dat hoog tijd want ook de alsmaar groeiende
stedelijke samenleving, die zich ook bij de dorpen manifesteert, zoals bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken, begint zich zorgen te maken over de
kwaliteit van het platteland.
Eric Luiten
Landschapsarchitect BNT
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Hoogleraar Cultuurhistorie en Ontwerp Technische Universiteit Delft
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Oude dorpen bied
De schoonheid van het Friese platteland is
vaak uitbundig bezongen. Historische

worden gerealiseerd. De prijs heeft daarom tot doel
niet alleen een erkenning voor het proces van nu en
de Stichting te willen zijn maar tegelijkertijd dat het

dorpen, mooie vergezichten en oude dijk-

een stimulans is voor het vervolg en op uitvoering is

proﬁelen vormen samen een uniek ensemble.

gericht”.

Wie het eenmaal gezien heeft kan dat
slechts beamen.

In het vervolgonderzoek Nieuwe kijk op dorpsplannen
is de ontwerpmethodiek van het dorps-DNA gebruikt
voor het opstellen van een ‘ruimtelijke kwaliteitsparagraaf’ voor een zestal geselecteerde dorpen.

Dat landschap is echter sterk aan veranderingen

Het werkproces, een spannend traject door de tijd,

onderhevig. Andere landbouw, dorpsuitbreidingen

behoefde soms ook herdeﬁniëring van begrippen

en aanleg van nieuwe bedrijventerreinen bepalen in

en/of verlegging van accenten. Zo blijkt dat een ont-

belangrijke mate het huidige en toekomstige gezicht

wikkelingsvisie bepaald niet alleen gericht is op groei

van Friesland. Veranderingen zijn noodzakelijk om het

en uitbreiding van het dorp maar ook op versterking

platteland levend te houden, maar moeten wel passen

van de al en nog aanwezige waarden in dat dorp,

bij het unieke karakter van dat platteland. Dat vraagt

bijvoorbeeld bij herstructurering.

kennis van en respect voor de geschiedenis en de
cultuur van het gebied en kan inspirerend zijn.

Aan het project is gewerkt door vele deskundigen van

Helaas is dat lang niet altijd het geval. Stichting De

verschillende disciplines maar vooral ook door de

Nieuwe Kijk is daar bezorgd over maar wil ook graag

vele enthousiaste bewoners en ondernemers uit de

meedenken over hoe het anders kan.

deelnemende dorpen. Op de daarvoor georganiseerde

Nieuwe kijk op dorpsplannen

schetsavonden brachten zij, al of niet vanuit een reeds
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‘Nieuwe kijk op oude dorpen’ is in 2006 bekroond met

bestaande dorpsvisie, actief met papier, schaar en

de Harry de Vroome-penning (provincie Drenthe).

viltstift hun ideeën in, die hebben bijgedragen aan de

Aan die waardering en toekenning zat, aldus de jury,

totstandkoming van deze studie. De stichting wil alle

echter wel een opdracht vast en dat was dat het niet

betrokkenen en met name de deelnemers vanuit de

bij een mooie visie en een goed rapport moest blijven.

dorpen hartelijk bedanken voor de inspirerende inzet

Het juryrapport daarover: “Het project moet ook

tijdens de twee jaar durende onderzoeksperiode.

De Harry de Vroome-prijzen worden sinds 2002 uitgereikt aan personen
of organisaties die zich op een bijzondere wijze duurzaam, initiërend en/of
grensverleggend hebben bezig gehouden met het landschap in Noord-Nederland.
De prijzen zijn genoemd naar de landschapsarchitect Harry de Vroome
(1921 - 2001). Naast de prijs wordt ook een fraaie penning gegeven,
gemaakt door Guus Hellegers.

eden meer kansen
In het Streekplan Fryslân 2007 wordt hoge waarde
toegekend aan het behouden en versterken van de
ruimtelijke kwaliteit van het Friese landschap met
de karakteristieke dorpen en steden. Naar wij hopen
levert ook deze studie een inspirerende bijdrage aan
deze doelstelling.

Stichting De Nieuwe Kijk, opgericht
in 2004, heeft tot doel ‘het ontwikkelen
van vernieuwende plannen op het gebied
van de ruimtelijke ordening en de plattelandsontwikkeling gebaseerd op cultuur,
historische en archeologische kwaliteiten.’
De stichting stimuleert en faciliteert projecten die onderzoek verrichten naar de uitwerking van deze doelstelling en met name

Bestuurslid Stichting De Nieuwe Kijk

de wijze waarop de resultaten daarvan in
de praktijk kunnen worden toegepast.

Nieuwe kijk op dorpsplannen

Jan Doede Niemeijer
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Ruimtelijke kwali
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aliteit voor dorpen
Dorpskernen hebben een
herkenbare ruimtelijke
structuur gebaseerd op de
geomorfologie van het
landschap. Deze historisch
gegroeide samenhang bepaalt
nog steeds de ruimtelijke
kwaliteit en identiteit van het
dorp en is terug te vinden in de
groene (landschapselementen),
blauwe (water), grijze (wegen)

Nieuwe kijk op dorpsplannen

en rode (bebouwing) dragers.
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Dorpskern van Warten; alle ruimtelijke
kwaliteiten in één beeld; een mix van
openbaar en privé groen, bevaarbaar water
met een openbare oever, een openbaar
wandelpad en gevarieerde bebouwing

Bouwstenen voor d
Niet-Friezen die aan Friesland denken, asso-

buitenbuurten zoals Dokkum met de Streek, Leeuwar-

Essay
ciëren dit deel van de wereld doorgaans met
de Friese taal en met sporten als schaatsen,

den met het Vliet en de Schilkampen of Franeker met

het Vliet om maar enkele te noemen. Friesland is een
archipel van dorpen waarvan vele niet eens een be-

kaatsen, ﬁerljeppen en zeilen. Buitensporten

bouwde kern hebben maar op hun beurt een archipel

kortom. Dit klopt, want de doorsnee Fries

van boerderijen vormen. Zelfs het laatmiddeleeuwse

denkt, ook wanneer die uit de stad - waar

Groot-Friesland van Alkmaar tot Denemarken was een
archipel van kleinere Frieslanden. Deze landgemeenten

buiten nooit ver weg was - komt, bij zijn

langs de Noordzee, die onderling werden gescheiden

provincie in eerste instantie aan het land-

door zeegaten, baaien, rivieren en hoogveenmoeras-

schap en het buitengevoel, zowel op het wa-

ter in vloeibare of vaste vorm, als in het veld.

sen, werden toepasselijk Friese Zeelanden genoemd.

Nu mag zelfs het snoer van Noordzee-eilanden, in het
door Holland gedomineerde Nederland niet eens meer
naar Friesland heten. We noemen ze Waddeneilanden,

Alleen al om die laatste reden begrijpen westerlingen

waar ze overal elders in de wereld terecht Friese eilan-

niets van het ‘aaisykjen’, dè manier voor opgroeiende

den heten, zoals de Waddenzee een Friese zee is en

jongens en meiden om gewapend met de polsstok

nu nog een afspiegeling van het insulaire karakter dat

kennis te maken met de natuur. Zo ook schaatsen.

scheidt maar ons tegelijkertijd onderling bindt.

Dat doe je door het land, al dan niet in georganiseerde
vorm, van A naar B, zonder het bigotte gehannes op
kunstschaatsen. Het is een land waar je het weer, met

Nieuwe kijk op dorpsplannen

name de wind, voelt en ziet.

14

Natuur in Friesland is het door de mens ingerichte
landschap, de bedijkte kleikwelders langs de kust, de

Intimiteit van openbare
ruimte moest plaatsmaken
voor grootschaligheid

ontgonnen veengebieden ertussen in en het zand met
zijn ‘smûk skaadzjend beamtegrien’ aan de landzijde.

Friesland is een voortdurende wisselwerking tussen

Al in de Middeleeuwen had iedere aanzienlijke familie

land en water (denk alleen al aan het hiervoor ge-

als het ware zijn eigen dorp. Een nederzetting met

noemde Wad), tussen natuur en cultuur. Die wis-

een kerk wel te verstaan, een eigen bestuur en vol-

selwerking vindt vooral plaats in en rond de dorpen,

machten in de grietenij. Vandaar dat er zoveel zijn, 335

waartussen de steden en enkele stadse vlecken in een

welgeteld, aangevuld met negen vlecken en buurten

regelmatig, welhaast Christalleriaans patroon liggen.

en een elftal steden en stadjes. Zo zijn naderhand nog

Elk van deze dorpen en steden heeft zijn eigen verhaal

een kleine 100-tal daaraan toegevoegd. Die konden er

en zijn eigen ruimtelijke kenmerken. Is een dorp dan

nog wel bij want ook de steden hadden al vroeg hun

zijn DNA? Ja en nee. Om met het laatste te beginnen,

r dorps-DNA
behelst de identiteit van een dorp uiteraard veel meer

De identiteit van Friesland zit voor een belangrijk deel

dan een door middel van een eigentijdse quickscan

verborgen in zijn zichtbare landschap en de verhalen

vast te stellen ruimtelijk planningskader zoals er naast

die daar op variërende diepten onder begraven liggen.

bouwstenen ook nog zoiets als architectuur bestaat.

Het DNA is één van de instrumenten om de ruimte-

Historische dorpen hebben nog altijd het kerkgebouw

lijke structuur vanuit cultuurhistorisch perspectief te

of het kerkhof in het midden en de ijsbaan en/of het

benaderen. Wie echter de gemiddelde Friese dorps-

kaatsveld in of aan de rand van het dorp. Ze hebben

foto van nog maar een eeuw geleden vergelijkt met

hun verenigingen en collectieve herinneringen die

het huidige beeld, ziet hoe de aanblik van de wereld

deels fysiek bewaard zijn gebleven en bovendien let-

is veranderd. Hoe de veldkeien, kasseien en klinkers

terlijk op het kerkhof liggen. Wanneer we dat beseffen

uit de straten verdwenen, evenals veel leilinden en

is het dorps-DNA een zinvol ontledingselement voor

iepen. Hoe industriemolens en vrachtschepen plaats-

de landschappelijke structuren zoals ze thans nog

maakten voor moderne bedrijfsloodsen en vracht-

zichtbaar zijn.

wagens. Hoe ijzeren en houten bruggen, maar ook

Maar daarmee zijn we er niet. Het gevaar bestaat dat

veel detail, terrein verloren aan saai beton en staal.

de onderlinge landschappelijke samenhang tussen de

Hoe de intimiteit van de openbare ruimte plaats-

dorpen, anders gezegd het gebied tussen de dorpen,

maakte voor grootschaligheid en borden (omdat we

aan de aandacht ontsnapt. Dat zou vreselijk jammer

anders de weg niet meer weten) en er door de snelheid

zijn. Veel van deze buitengebieden zijn al ‘vanouds’

waarmee dat gebeurde wel nostalgie, intrinsiek altijd

bewoond maar andere, zoals de mieden en meen-

reactionair, moest ontstaan. Zo bekeken is dorps-DNA

scharren, waren tot een halve eeuw geleden (vrijwel)

een eerste stap op weg naar een broodnodige zakelijke

leeg omdat ze te nat voor bewoning waren. Hun

herwaardering van wat Friesland en zijn archipel aan

toekomstperspectief is, alle mooie woorden ten spijt,

dorpen zo bijzonder maakt.

beperkt: natuurterrein of gerationaliseerd agrarisch
landschap. Daar dreigt de cultuurhistorie dus uit beeld
te verdwijnen, om nog maar te zwijgen over grootschalige stads- en dorpsuitbreidingen. Wie ziet nog,
om een paar concrete voorbeelden te noemen, het
verband tussen de ‘pleatsen’ op de huisterpjes van

Nieuwe kijk op dorpsplannen

huizen met hout en smeedwerk, latwerk en vooral
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Aldemiede en het moederdorp Suwâld, de bewoningsgeschiedenis van dit klei-op-veengebied, dat slechts
door het Langdeel wordt gescheiden van een wijk
(Zuiderburen) die zelfs met de stad nauwelijks ver-

Meindert Schroor

band houdt, of de relatie van deze Moenslanden met

Sociaal geograaf

de Burgumer ‘muontsen’?

Varenius

Zes dorpen in de Stadsregio L
De zes dorpen die hebben deelgenomen aan het
onderzoek zijn gelegen in de Stadsregio Leeuwarden,
een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen zes
gemeenten in de regio van Leeuwarden. Deze regio
bestaat uit de stad Leeuwarden met een negentigtal
dorpen. Bijna vijftig van deze dorpen hebben minder
dan 500 inwoners en kennen nauwelijks voorzieningen
(Lekkum, Miedum en Snakkerburen). Twaalf dorpen
met 500 tot 1000 inwoners bezitten nog enkele kleinschalige voorzieningen (Easterein, Beetgum en Aldtsjerk). Zo´n zeventien dorpen hebben een inwonersaantal tussen de 1000 en 2000. Deze dorpen kennen
verschillende functies en hebben meer voorzieningen
(Britsum en Warten). Twaalf dorpen zijn aangemerkt
als groeikernen met meer dan 2000 inwoners en bezitten bovenlokale functies.
In het gebied van de Stadsregio Leeuwarden komen
drie landschapstypen voor: het open en grootschalige
kleigebied met structurerende elementen als dijken,
kwelderwallen, slenken, terpen, vaarten en paden; het
grootschalige laagveengebied met opstrekkende verkavelingen en lineaire structuren van beeklopen, wegdorpen, vaarten en dijken en tenslotte het landschap
van de Noordelijke Wouden met het kenmerkende
kleinschalige patroon van lintbebouwing, houtwallen
en elzensingels en geleidelijke overgangen naar open
enclaves.

De dorpen liggen verspreid in dit weidse landschap,
soms op overgangen of aan de rand van de voormalige
Middelzee. Ze hebben elk hun eigen typologie behorend bij het landschap. Deze typologie heeft vooral
een ruimtelijk-landschappelijke grondslag op basis van
de ligging naar bodemtype, ontstaansgeschiedenis en
ruimtelijke structuur. Zo zijn er streekdorpen in het
veenweidegebied, de van oorsprong radiale terpdorpen
in het kleigebied, vaartdorpen aan de Dokkumer Ee en
waterdorpen in het laagveengebied.
Als gevolg van allerlei ruimtelijke, economische en
sociale processen gaan de ontwikkelingen de laatste
jaren snel. De komst van de Centrale As, de status van
Nationale Landschappen, demograﬁsche verschuivingen en het groeiend belang van recreatieve voorzieningen maken het gebied dynamisch met als gevolg
dat de verstedelijkingsdruk op de dorpen toeneemt.
Nieuwe woon- en werkfuncties verschijnen rondom en
voorzieningen liggen aan de dorpsrand. Het aanzicht van de Stadsregio verandert daardoor ook snel.
Daarmee gaat in het landelijk gebied steeds meer
het speciﬁeke karakter van de dorpen verloren. In de
Stadsregio zijn voldoende kansen voor een integrale
kwaliteitsverbetering van die dorpen door het versterken en ontwikkelen van het gebieds- en dorps-DNA.
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gemeentegrens

o Leeuwarden
Aldtsjerk
(Tytsjerksteradiel)

Aldtsjerk is een langgerekt streekdorp en
ligt op de overgang van twee landschappen, de noordelijke uitloper van de hoger
liggende zandrug in de Noordelijke Wouden (De Trynwâlden) en het kleiweidegebied. In deze overgangszone hebben ook
de landgoederen (states) zich ontwikkeld.

Beetgum is een terpdorp, ontstaan op
een kwelderdal ten zuidwesten van de
voormalige Middelzee. Tezamen met
Beetgumermolen ligt het op de grens van
het oude land van Westergo en het nieuwe land van de Middelzee (Het Bildt).
Beetgum
(Menaldumadeel)

Easterein
(Littenseradiel)

Lekkum/Miedum/
Snakkerburen
(Leeuwarden)

Warten
(Boarnsterhim)

Easterein heeft de radiale structuur van
een terpdorp en is onderdeel van een
nederzetting van na de bedijking van één
van de drie moederpolders van Westergo.
De Wynserdyk die overgaat in de Sibadawei is de dijk van die polder. In het gebied
van Westergo lagen terpen waarvan die
van Easterein er één is.
Lekkum, Miedum en Snakkerburen zijn
aparte dorpen maar vormen al eeuwenlang één gemeenschap (een ‘drielingdorp’). De van oorsprong terpdorpen
Lekkum en Miedum zijn gelegen aan de
opvaarten van de Dokkumer Ee.
Snakkerburen is een typisch vaartdorp.

Nieuwe kijk op dorpsplannen

Britsum
(Leeuwarderadeel)

Britsum is een terpdorp aan de Stienservaart, ontstaan op een kwelderwal ten
oosten van de voormalige Middelzee.
De Stienservaart is één van de vele vaarten, die vanaf de Dokkumer Ee afbuigen
naar het westen tot aan de voormalige
Middelzee. Ten noordwesten ligt in de
directe nabijheid de groeikern Stiens.
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Warten is een waterdorp, ontstaan langs
de oever van het riviertje “It Alddjip” dat
uiteindelijk uitmondde in de vroegere
Middelzee. Het ligt aan het belangrijke
vaarwater het Lang Deel en naar het
zuidoosten aan de Rogsloot. Warten
heeft goede verbindingen met zowel
Leeuwarden als het achterland.

Ruimtelijke kwaliteitsparag

Een voorbeeld

Nieuwe kijk op dorpsplannen

In de ‘ruimtelijke kwaliteitsparagraaf ’ is aangegeven waar en op welke wijze kansen zijn voor
kwaliteitsverbetering. De structuren van het
landschap en het dorp zijn daarbij uitgangspunt.
Het nederzettingspatroon, de landschappelijke
kernkwaliteiten en de samenhang van dorp en
landschap zijn vastgelegd. Versterken van gebruik
(functies), beleving (ruimtelijke uitgangspunten)
en toekomst (duurzame ontwikkelingen) vormen
de basis.
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De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf is samen met de
bewoners opgesteld. De kennis over de dorpen is grotendeels bij de bewoners aanwezig. Op twee avonden
is actief met de bewoners nagedacht en geschetst over
de toekomst van de dorpen. Op basis van de bestaande
dorpsvisies zijn door alle zes onderzoeksdorpen de
prioriteiten opgesteld - een top-3 - van wensen uit de
dorpsvisie. Vervolgens zijn de algemene kansen en knelpunten benoemd. Hiervan uitgaand is met de bewoners
het dorps-DNA geschetst en vastgesteld.
De kwaliteiten vanuit het dorps-DNA zijn in samenspraak met de bewoners omgezet naar kansen: kansen
voor nieuwe ontwikkelingen voor groen, blauw, grijs
en rood.
Het ‘dorps-DNA’© vertaalt de identiteit en de
landschappelijke structuren van het gebieds-DNA in
dragers: groene dragers (groenstructuur), blauwe
dragers (waterstructuur), grijze dragers (infrastructuur) en rode dragers (bebouwing). Deze speciﬁeke
ruimtelijke kenmerken van het dorp vormen samen
de basis voor het benoemen van toekomstkansen
en verdere kwaliteitsontwikkelingen. Versterking
van het dorps-DNA staat hierbij voorop.
Door de bestaande (cultuurhistorische) structuur te versterken, ontstaat een groen-blauw-grijs
raamwerk (casco) als basis voor een nieuw programma en ruimtelijke kwaliteit. Bij ontwikkelingen moet altijd gezocht worden naar combinaties
van groene, blauwe, grijze of rode dragers; zo
kunnen grote recreatieve en economische waarden en - waar wenselijk - hoge woonkwaliteit
worden gerealiseerd.

agraaf voor dorpen
Links: gebieds-DNA Aldtsjerk
Rechts: dorps-DNA Aldtsjerk
Het kenmerkende gebieds-DNA, het dorps-DNA
en de identiteit van het dorp (het paspoort) zijn
voor alle zes dorpen opgenomen in de ruimtelijke

Niet alleen de landschappelijke verbindingen (macro
niveau), ook de stedenbouwkundige structuur (meso
niveau) en de inrichting van de openbare ruimte
(micro niveau) bepalen de ruimtelijke kwaliteit van een
dorp. Alle niveaus zijn van groot aantrekkend belang
voor sociale binding en investeringen in de eigen
omgeving. Beide zijn in de toekomst noodzakelijk om
de vitaliteit van het dorp te waarborgen. In de praktijk
wordt bij ruimtelijke opgaven in een dorp met name
gekeken naar het meso en micro niveau. Deze architectonische stedenbouw is vooral gericht op gebouwen, normeringen en vormgeving. Om de dorpskwaliteiten te optimaliseren zou veel vaker gewerkt moeten
worden vanuit landschappelijke stedenbouw waarvan
de werkwijze meer is gericht op de cultuurhistorische
landschappelijke structuren van groen, water en infrastructuur.
De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf geeft duidelijkheid
over de ruimtelijke kwaliteit waaraan toekomstige projecten en ideeën moeten voldoen en op welke locatie
de ideeën zorgen voor versterking van de leesbaarheid
van het landschap in relatie tot het dorp. De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf geeft met de ontwikkelingskansenkaart niet aan wat er moét gebeuren, maar vooral
wat er voor of vanuit een dorp op termijn wel en niet
wènselijk is.
De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf heeft binnen het
onderzoek geleid tot actieve dorpen, dorpen die willen
nadenken over hun toekomst vóórdat er plannen door

gemeenten, ontwikkelaars of particulieren worden
gepresenteerd. De contouren van de ontwikkelingskansenkaart zijn geen harde grenzen. Zij geven een
ontwikkelingsrichting aan die past bij de structuur en
identiteit van het dorp. Het is geen doel op zich om
deze contouren op korte termijn op te vullen of een
snelle groei in deze richting te forceren. Het is een
inspiratiedocument voor nieuwe ontwikkelingen ter
versterking van de dorpsidentiteit en -kwaliteit.
Afhankelijk van toekomstige ruimtevragen kan binnen het casco - dat een basis vormt voor ruimtelijke
kwaliteit - voor elke functie binnen het dorp een plek
worden gevonden.
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kwaliteitsparagraaf (zie ook www.noordpeil.nl)
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Planproces en producten
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Organisaties en s
Doarpswurk
De organisatie die zich inzet

woonomgeving is een onderwerp in

bieden bij het maken van integrale

de dorpsvisies, maar in de praktijk

dorpsvisies. Ook is aandacht

vertaalt dit zich vaak in het formu-

gegeven aan de mogelijkheden

dorpen en het bevorderen

leren van knelpunten. De huidige

voor een zorgvuldig beheer van

dorpsvisies zijn meer knelpunt-

het dorp. De kansen voor ontwik-

gericht dan ontwikkelingsgericht.

keling zijn geschetst. Daarmee

De meeste dorpsvisies krijgen

wordt opnieuw een stap gezet

een vervolg in uitvoeringsplannen

om de processen die leefbaarheid

zoals woonplannen, groenplannen

beogen, naar ruimtelijke, sociaal-

het Friese platteland, kent
een lange traditie in het
begeleiden van het opstellen

(Doarpen yn it Grien) en plan-

van dorpsvisies, door en

nen die meer doen met water in

voor het dorp. Deze visies
hebben vaak een zwaartepunt in de fysieke aspecten.

het dorp of de verkeersveiligheid
vergroten. Samengevat: visie op
hoofdlijnen, uitwerking in concrete
werkplannen.
Dorpsbewoners hebben wel

De provincie Fryslân signa-

degelijk invloed op de ontwikke-

leert dat ook in haar Nota

ling van het dorp. Projecten van de

Plattelânsbelied 2004-2008
en staat integrale dorpsvisies
voor: sociaal-economisch,
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door dorpen ondersteuning te

voor de leefbaarheid in de

van sociale samenhang op
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De ruimtelijke kwaliteit van de

ruimtelijk en cultureel.

provincie als ‘Kwaliteit vanuit de
Kern (1996)’ en van Doarpswurk
‘Wenjen yn Lytse Doarpen (2005)’
zijn eerdere voorbeelden van een
meer integrale aanpak van dorpsontwikkeling. De belangstelling
voor de dorpshistorie is sterk

economische en culturele kwaliteit
te leiden. Voor dorpsbewoners,
Doarpswurk-consulenten, ontwikkelende partijen, gemeenten en
vakdeskundigen is het de uitdaging
om een goede gereedschapskist te
ontwerpen en te vullen.
Idealiter zouden alle groepen
binnen een dorp, bestuur dorpsbelang, bewoners, ondernemers
en belangstellenden en recreanten
actief mee moeten kunnen doen.
De vormgeving van het werkproces
en de communicatie tussen de
actieve deelnemers en de overige

groeiend. In veel dorpen is een

dorpsbewoners vergt veel aan-

werkgroep of vereniging dorps-

dacht omdat daarmee uiteindelijk

historie actief. Dorpen presenteren

draagvlak binnen het dorp wordt

zich ook met historisch materiaal

gerealiseerd. Doarpswurk zal de

(www.dorpen.nl). Recent is in

opgedane ervaringen benutten bij

Fryslân het Doarpswurk-project

de begeleiding van dorpsvisietrajec-

‘Dorpsarchieven’ gestart

ten in de toekomst. De betrokken-

(www.dorpsarchieven.nl).

heid van het hele dorp organiseren
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is een belangrijk aandachtspunt.

een belangrijke bijdrage geleverd

n samenwerking
Landschapsbeheer
Friesland
Landschapsbeheer Friesland helpt
kansrijke ideeën tot een projectplan en adviseert inzake mogelijke
subsidies. Het gaat daarbij om het
proces dat leidt tot versterking van

Plattelânsprojekten, loket voor
projecten en subsidies
Plattelânsprojekten bestaat uit een zestal project-

de (historische) landschapsstructuur.

bureaus van de Provinsje Fryslân, verdeeld over

Samen met groencommissies, de

de hele provincie, die in samenwerking met de

motoren van de dorpen, wordt de

diverse gemeenten streven naar gebiedsgerichte

kennis van het gebied verder ontwikkeld. Bij de realisatie van de plannen
functioneert Landschapsbeheer als
intermediair.

aanpak van projecten waarbij de ruimtelijke kwaliteit een belangrijke ambitie is. De initiatieven,
plannen en projecten in een gebied worden zoveel

Succesvolle projecten zoals Doarpen

mogelijk via het projectbureau geleid. Het bureau

yn ’t Grien (met dorpsbewoners

is het loket voor nieuwe projecten en assisteert

maken en uitvoeren van groenplan-

bij het opstellen van de plannen en subsidie-

nen) en Historische wandelpaden,
Ommetjes rond het dorp (herstel
van historische paden en aanleg van
paden om het dorp) worden al jaren

aanvragen. Jaarlijks gaat het om zo’n 500 projecten in de gehele provincie, ingebracht door
dorpsbelangen, organisaties en gemeenten.

op diverse plaatsen in Friesland uit-

Ook plannen die voortvloeien uit dorpsvisies

gevoerd in samenwerking met Ver-

passeren veelal deze projectbureaus, waarbij

enigingen Plaatselijk Belang. Voor

landschappelijke inpassing, verbetering van

dorpsbelangen, buurtverenigingen,
bewoners en grondeigenaren geeft
Landschapsbeheer Friesland ondersteuning en advies op het gebied van
natuur en landschap.

natuur, leefbaarheid en cultuurhistorie belangrijke
streefdoelen zijn. Voorbeeldprojecten zijn:
‘Markante panden’ (behoud van en nieuwe functies voor beeldbepalende gebouwen), ‘Dorpsveldjes’ (ontmoeting in het dorp, ruimtelijke kwaliteit
met een sociaal doel), ‘Oude paden - Nieuwe
wegen’ (herstel van cultuurhistorische routes).
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initiatieven te ontwikkelen, verwerkt
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Denken in kansen
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Denken in kansen is ook denken aan nieuwe
gebruiksmogelijkheden voor de dorpen. Kenmerkend voor dorpen is de mix van de functies
wonen en werken en de diversiteit van bouwvolumes en kavelgroottes in de dorpskern. Het
plan- en projectmatig ontwikkelen van na 19501960 heeft geleid tot uniformiteit van gebouwen
en kavels maar ook tot het scheiden van functies.
Combineren van functies en ontwikkelen van
nieuwe functies op basis van gebiedskwaliteiten
kan leiden tot inspirerende projecten.
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Woongebieden zijn separaat ontwikkeld van de werkgebieden, de bedrijventerreinen.
Deze bedrijventerreinen liggen meestal aan de toegangsweg naar het dorp, de dorpsentree, en zijn daardoor ook bepalend voor de eerste en vaak negatieve
indruk van het dorp. Zowel Easterein als Aldtsjerk,
Warten en Beetgum geven aan dat kwaliteitsontwikkeling van de bedrijventerreinen een groot aandachtspunt is. De vraag van lokale ondernemers naar
vestiging op het bedrijventerrein blijft en wordt niet
structureel opgelost door een kwaliteitsverbetering,
maar incidenteel en kleinschalig, door het bestaande
terrein iets te vergroten en daarmee dus de totale
kwaliteit te verkleinen. In Warten, Britsum, Beetgum
en Aldtsjerk heeft de toekomstige woningbouw een
ontwikkelingslocatie aan de rand van het dorp, ver van
de kern. Deze ontwikkelingslocatie is het gevolg van
eerdere planmatige woningbouw, veelal niet geïnspireerd op de gebiedskenmerken. Voortbouwen aan de
planmatige zijde van het dorp zal niet bijdragen tot
het versterken van de identiteit van het dorp, maar zal
voldoen aan een woonbehoefte.
Verkeersveiligheid staat hoog genoteerd op de wensenlijst van de dorpen. Punt is niet de snelheid waarmee
men langs het dorp kan rijden maar op welke wijze en
door welke deelnemers het verkeer door of langs het
dorp gaat. Warten, Beetgum en Aldtsjerk geven aan dat
afwaarderen van de rondweg prioriteit heeft. Het gaat
niet alleen om herbestraten en een ander proﬁel kiezen
maar belangrijk is om daarbij de totale infrastructuur
van het dorp te bekijken op basis van de identiteit van
de bestaande dorpsproﬁelen, dorpsstraten, woonstraten, stegen en landbouwwegen. Schaalvergroting
van de infrastructuur door middel van de aanleg van
een rondweg leidt tot afwaardering van de infrastructuur van de dorpsstraten, een ontwikkeling die zeker
recreatief niet altijd gewenst is. Rondwegen om dorpen
ontkoppelen deze van het landschap, de dorpsrand
wordt een infrastructurele rand en de natuurlijke rafe-

ligheid verdwijnt. Vormgeving van de infrastructuur,
d.w.z. de wegen, dorpsstraten, paden en stegen is de
opgave voor een goede dorpse structuur, gericht op
samenhang tussen bestaand en nieuw.
Het opstellen van de Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf
met de dorpsbewoners heeft als resultaat dat men
denkt vanuit kansen. Het vastleggen van toekomstbeelden met wensen op lange termijn moet zeker niet
verward worden met de concrete verwachting op korte
termijn. Toekomstgericht denken is denken aan een
gewenste situatie over 20 tot 50 jaar. Korte termijn
denken gaat daarentegen over uitvoerbaarheid en
haalbaarheid, gericht op planologische en ﬁnanciële
mogelijkheden op eerdere termijn. In ons huidige
politieke stelsel denkt men over het algemeen aan
periodes van 4 tot 8 jaar waarbinnen resultaten zichtbaar moeten zijn. Het realiseren van locatiegebonden
projecten (kwantitatieve ontwikkeling) binnen een
bepaalde periode is eenvoudiger dan het opstarten van
gebiedsgerichte projecten waarbij realisatie en haalbaarheid pas mogelijk zijn op langere termijn (kwalitatieve ontwikkeling).
Door het vormen van combinaties van diverse functies
en programma’s zijn inrichtings- en omgevingskwaliteiten haalbaar die in monofunctionele woon- en
werkgebieden niet meer gerealiseerd kunnen worden.
De vraag is daarbij welke kwaliteiten en functies op
speciﬁeke locaties ontwikkeld kunnen worden die ook
voor andere functies een positief effect hebben. Vooral
functies op het gebied van recreatie en zorg alsook
gecombineerde woon- en werkfuncties bieden nieuwe
mogelijkheden voor de dorpen. Vanuit een integrale
gebiedsontwikkeling, het zogenoemde dorpsarrangement, ontstaan nieuwe programma’s voor groen,
blauw, grijs en rood. Opvallend in het onderzoek is dat
alle dorpen aangeven dat het versterken en opknappen
van de kern als integrale opgave (groen, grijs, blauw en
rood) in combinatie met het ontwikkelen van nieuwe
functies prioriteit heeft.

Legenda bij functiekaarten

Aldtsjerk
Opvallend contrast van functies en kwaliteiten tussen
de westzijde van het dorp, het bedrijventerrein en
de excentrisch gelegen dorpskern aan de vaart met
de oostelijke uitbreiding. Belangrijke kwaliteit aan de
zuidzijde is het water dat door de doorgaande weg
(in toekomst afwaarderen) gescheiden wordt van het
dorp en het statige groen van De Klinze.

Beetgum
Vier zijden met vier functies: aan de noordkant de bedrijven, de oostkant de sportvelden, de zuidzijde het
woongebied en aan de westzijde nog een deel van de
dorpskern, die verder grotendeels in het midden van
het dorp is gesitueerd. Het dorp, waar het bedrijventerrein aan de dorpskern ligt, wordt gescheiden door
de doorgaande weg. Het afwaarderen van de weg kan
integrale kwaliteitimpuls voor het dorp betekenen.

Britsum
Een dorp zonder bedrijventerrein, aan de noordzijde
de dorpskern gelegen aan de vaart, richt zich op het
open landschap naar Stiens. Deze ruimte vraagt om
een integrale ontwikkeling waarbij Stiens en Britsum
gezamenlijk werken aan een nieuwe duurzame kwaliteit gericht op nieuwe functies (recreatie).

Easterein
Het bedrijventerrein vormt de noordelijke entree.
De noordelijke toegangsweg met aan weerszijden
bedrijfsgebouwen heeft dezelfde lengte als de weg
door het dorp. De impact van de loodsen in het
landschap is groot en vraagt om een integrale
kwaliteitsverbetering waarbij de opvaart kansen
biedt voor nieuwe functies.

Drie dorpen van verschillende grootte gelegen aan
en bij de Dokkumer Ee en aan een opvaart van de
Dokkumer Ee. Compacte dorpen met rafelige dorpsranden in het open kleiweidegebied. De bebouwing
van Leeuwarden begrenst met de dorpsbebouwing
van Snakkerburen en Lekkum het groengebied waarvoor een duurzame functie moet worden gezocht.
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Lekkum, Miedum en Snakkerburen

Warten
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Een langgerekt dorp met aan weerszijden watergebonden bedrijventerreinen. De dorpskern is redelijk centraal gelegen aan de vaart en biedt mogelijkheden voor nieuwe functies in combinatie met
recreatie. Ontwikkelingen aan de zuidzijde richten
zich op natuur en recreatie.
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Actieve d
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e dorpen
Samen kijken naar het
verleden en durven dromen
over de toekomst van het dorp
leidt tot inspirerende ideeën.
Met enthousiasme en
dorpstrots kunnen dorpen
andere partijen verrassen
met vernieuwende plannen

Nieuwe kijk op dorpsplannen

en initiatieven.
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Bewoners buigen zich over de kaart
van hun eigen dorp; durven dromen over
de toekomst

I N T E R V I E W

Buiten kaders denken is a
Door de oogharen gezien is
het een idyllisch plaatje. Het
sfeervolle dorp Aldtsjerk, met
de huizen schijnbaar willekeurig
rondgestrooid bij de kerk, en
de brug over de Murk. Met op
steenworp afstand het statige

Nieuwe kijk op dorpsplannen

landgoed De Klinze.
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In vroeger tijden streken hoge heren en dames neer op de bosrijke
zandrug die de Trynwâlden scheidt
van het zompige laagland. Ze trokken zich onder meer terug in De
Klinze, voor het eerst vermeld in
1567 en tegenwoordig rijksmonument. Het buiten was met zijn
mooie state en tuin een ideale biotoop voor edellieden. Het gewone
volk bleef doorgaans op afstand.
De klassieke tegenstelling landgoed-dorp speelt nog altijd.
Goed, de eigenaar van het tegenwoordige conferentiecentrum
annex hotel is geen edel- maar een
horecaman. En met het dorp heeft
hij net als zijn voorgangers weinig,
stelt voorzitter Han Westerhof van
Dorpsbelang.
In Nieuwe kijk op dorpsplannen
speelden voor Aldtsjerk de toekomstplannen van De Klinze een
nadrukkelijke rol. Het hotel wil
recreatiewoningen realiseren naast
de state en liet het oog vallen op
grond waarop ook het dorp tijdens
de sessies aan het plannen was.
“Het stuk waar wij wel woningbouw willen, is voor eenderde

grond waarop De Klinze een nieuw
parkeerterrein wil aanleggen. Voor
ons is die plek belangrijk: het is
de ideale plaats om bij de Murk te
bouwen.”
Grondonderhandelingen voeren
met de Klinze zal niet meevallen,
schat Westerhof in. “In het bestemmingsplan heeft De Klinze alles al
geregeld.”
Toch wil Dorpsbelang het gesprek
aangaan. Dat moet niet allemaal
heel ofﬁcieel, vindt de voorzitter.
“Gewoon, op de achterkant van
een sigarendoos schetsen wat
iedereen wil en hoe we er uit kunnen komen.”
Stel dat het lukt, dan levert een
nieuw wijkje naast het landgoed
nog andere hoofdbrekens op. De
ontsluiting is lastig: of er moet een
weg komen door het beschermde
gebied van het rijksmonument, of
er moeten woningen verdwijnen.
Een autoluw concept zou wel eens
de oplossing kunnen zijn, denkt
Westerhof. “En anders hebben we
nog een tweede scenario: bouwen
in het land ten noorden van de
Aldtsjerkster Feart, aan de andere
kant van de Murk.”
Hier zou landgoedwonen mogelijk
kunnen zijn. Toevallig lopen enkele
inwoners met plannen hiervoor
rond. Ze willen Sminiastate, ooit
toebehorend aan de Klinze, herbouwen.
“We gaan om tafel met de wethouder om te zien wat haalbaar
is. Gewoon, heel praktisch. Laten
we wel wezen, het gaat om tien tot

vijftien woningen. We hebben geen
zin in een ingewikkeld circus.”
Samenwerking is de strategie om
wat te bereiken, bezweert Westerhof.
Dat is ook het mooie van het project Nieuwe kijk op dorpsplannen.
“Het is een mooie methode om
dorpen meer te betrekken in ruimtelijke ontwikkelingen. Dat vindt
de gemeente volgens mij ook.
Wel gewaagd dat ze ons aan het
stuur durven laten.”
Tegelijkertijd vraagt dat wel wat
van een dorp als Aldtsjerk. “Het is
meer dan alleen tijd erin stoppen.
Je moet als groep gaan nadenken
en de discussie aangaan; je kwetsbaar opstellen. Door de methode
zijn we gedwongen geweest om
buiten de gebaande paden te gaan.
Buiten kaders denken vind ik trouwens altijd goed.”
Ook Dineke Lei van de werkgroep
is enthousiast over Nieuwe kijk op
dorpsplannen. “De stappen die we
hebben gezet, zijn goed. Je krijgt
een mooi beeld van je dorp, hoe
het was en hoe het kan worden.”
Westerhof tekent aan dat alles wel
lang heeft geduurd. “We wisten dat
we niet in een half jaar klaar zouden zijn, maar nu zijn we al twee
jaar verder en zijn we er nog niet.
We zijn overtuigd van de aanpak,
maar het kost tijd om mensen
enthousiast te maken.”
Voor veel Aldtsjerksters bleek de
werkwijze abstract. Zoals het verdubbelen van het dorp. Dat leidde
tijdens die sessie meteen tot veel

s altijd goed

discussie, herinnert Westerhof zich.
Ook de stellingenbijeenkomst,
waarbij dorpelingen in ijl tempo
keuzes moesten maken voor mogelijke lokale ontwikkelingen, deed
stof opwaaien. “Het was wat heftig
allemaal,” zegt Lei. “Daar murmelt
men nu nog over na,” zegt Westerhof.
Westerhof en Lei proeven verder
ongeduld in het dorp. “Op de
ledenvergadering van Dorpsbelang
was de vraag wanneer de schop

de grond in gaat. Maar tot nu toe
is alles nogal schetsmatig. Toch
gaan we ervan uit dat er resultaten
komen.”
Hoe dan ook heeft het project
zaken in gang gezet. “Al sinds jaar
en dag wil Aldtsjerk er huizen bij.
Nu hebben we middelen tot onze
beschikking om iets te bouwen
dat op de langere duur uitstraling
heeft. We hoeven geen pukkeltje
aan het dorp.”
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Wij wonen op het land
Een beetje Beetgumer is nuchter. Dat bleek tenminste bij de
stellingenavond voor Nieuwe
kijk op dorpsplannen, waar de
vraag voorlag of de dorpelingen wel aan het water wilden

Nieuwe kijk op dorpsplannen
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Maar even nuchter krabbelde de
werkgroep uit Beetgum later terug.
Wonen aan water, dat bestaat niet
in Beetgum, legt Mineke Lodder
van Dorpsbelang uit. “Dat heeft
hier nooit een rol gespeeld. Wij
wonen op het land.” De woonwens
verdween uit de teksten.
Beetgum is een oud terpdorp,
preciseert Hessel Rienks, die net
als Lodder aan Nieuwe kijk op
dorpsplannen deelnam. “Doordat
Het Bildt er na de inpoldering rond
1500 bijkwam is het uitzicht naar
het noorden nogal veranderd. Al
zie je de oude structuren hier nog
steeds. Het is een agrarisch dorp,
een rood dorp ook.”
Een verhaal over Beetgum is niet
compleet zonder over buurdorp
Beetgumermolen te vertellen. Dat
wilde niet meedoen aan Nieuwe
kijk op dorpsplannen. Spijtig,
vindt Lodder. “Ons DNA hebben
we gezamenlijk, we zijn een tweelingdorp.”
Een dynamisch duo waren beide
buren door de eeuwen heen. Beetgumermolen, oorspronkelijk een
deel van Beetgum, kreeg steeds
meer het karakter van een apart

dorp voor de gegoede burgerij.
Gereformeerde Beetgumers trokken in vorige eeuwen geleidelijk
naar Beetgumermolen, waar ze een
eigen kerk stichtten. De scheiding
dreunde in de jaren zestig van de
vorige eeuw na toen het kerkelijke
deel van de gezamenlijke voetbalclub bij de zaterdagamateurs ging
spelen. Veertig jaar later kunnen
Hessel Rienks en Sikke Lautenbach, destijds fervente voetballers,
er nog over verhalen.
Anno 2008 speelt de dubbele verhouding met Beetgumermolen nog
altijd, al zal dit voor jongeren minder gelden. Rienks: “De dorpen zijn
gescheiden, maar hebben elkaar
nodig. De scholen zijn daar, en
voor een bloeiend verenigingsleven
zijn we ook tot elkaar veroordeeld.”
In de ruimtelijke visie van de Beetgumers keert deze verstandhouding terug in een plan voor de lommerrijke tussenzone. It Bosk moet
als groene buffer blijven bestaan:
zo blijven we twee zelfstandige
dorpen, legt Lodder uit.
Lautenbach wijst op de historie,
toen Martenastate tussen beide
dorpen nog het beeld bepaalde.
“De state had een grote tuin. Met
wandelpaden willen we de contouren van die Roodbaardtuin weer
zichtbaar maken. De tekeningen
zijn er nog, ze zijn zo weer aan te
leggen.”
Verder is de Alddyk, de rondweg
die om de kern van Beetgum ligt,
aan een aanpak toe. “Daar rijden
veel mensen te hard. De weg oogt

breed: reden om ﬂink op het gas
te trappen. Daar willen we een
dorpsweg van maken.” En ook het
gebied rond de vijver krijgt een
ﬂinke oppepper, als het aan de
Beetgumer werkgroep ligt.
De ideeën waren er al, want kort
geleden verscheen een mooi uitgegeven boekwerkje met daarin de
dorpsvisie. “Dat kwam via keukentafelgesprekken tot stand. Eigen
inwoners hebben het geschreven
en vormgegeven. Ons idee was:
de uitkomst van het project moet
sporen met wat we in de visie al
naar boven hebben laten borrelen.
Nu het op een andere manier naar
boven kwam, kunnen we zien dat
wat we zelf bedachten, nog niet
zo gek is. Het DNA-verhaal is het
verlengstuk van onze dorpsvisie.”
Het onderzoek duurde veel te lang,
luidt de voornaamste kritiek van de
werkgroep. Maar door de methode
met dorps-DNA is er wel meer bewustzijn over het dorp bijgebracht.
Daarvan is Lautenbach overtuigd.
“Je kijkt weer net iets anders tegen
je eigen omgeving aan. Het project
heeft een heleboel mensen aan het
denken gezet.”
Dat beaamt Lodder. “Je ziet de
kwaliteiten van je eigen dorp meer.
Ik was echt bewust bezig met de
mooie plekjes, en welke mooier te
maken zijn.”
Het gekke is, zegt Rienks, ben je op
vakantie dan slurp je alles op in je
tijdelijke omgeving. Thuis zie je het
mooie vaak niet. Lautenbach begint
te grinniken. “Als je er al komt. Ik

ben in m’n hele leven pas één keer
in het Poptaslot geweest, terwijl dat
hier vlakbij is.”
Rienks vindt het een sterk punt dat
er zoveel organisaties betrokken
raken door de methode. “De provincie, de woningstichting, onze nieuwe wethouder. Zo’n heel verhaal op
papier, daar schiet je weinig mee op
als het in een la belandt. Maar als
de wethouder bij zo’n onderzoek
betrokken is, dan voelt dat als een
steun in de rug. Het dorpenproject
werkt puur draagvlakvergrotend.”
Beetgum ziet kansen voor ontwikkeling. De gemeente Menaldumadeel
ziet volgens Lodder al in dat de
rondweg te ruim bemeten is.

”We zijn zelf met een plan gekomen om de vijver fraaier aan te
kleden. En met een projectontwikkelaar moeten we gaan kijken of er
een vervolg is voor de nieuwbouw
bij Beetgum. Er zijn de laatste jaren
dertig woningen bijgebouwd. Er is
nog contingent voor negen stuks.”
De werkgroep wil verder nog een
derde arrangement: een betere
landschappelijke inpassing van het
kassengebied, met meer groen er
omheen. Ook de lichtuitstraling is
ergerlijk. Lodder: ”Er is nu wel
genoeg glas aan de westkant van
ons dorp. We willen de tuinders
echt niet wegpesten, maar genoeg
is genoeg.”
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Het schootsveld van Menno
Wie er per auto naar toe wil,
komt eerst heel dicht langs grote zus Stiens. Britsum benader
je via de Menno van Coehoornweg, vernoemd naar de beroemde zoon van dit dorp die tot ver
over de Friese grenzen enorme
vestingen bouwde. Dat is dan
wel weer heel eigen. Maar de
nabijheid van oprukkende buur
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Ook voor Miranda Zondervan,
Henk Inia en Tom Vis, die vanuit
Dorpsbelang aan Nieuwe kijk op
dorpsplannen meededen. “Stiens
heeft grootse plannen. Woningbouw aan de Stienser Feart, nog
dichterbij. Wij vinden dat de ruimte
tussen onze dorpen open moet
blijven,” zegt Inia.
Dit is meteen het heetste hangijzer,
en onderdeel van de arrangementen zoals de onderzoekers ze met
Britsum opstelden. Op de tekening
steekt het ‘Koningsveld’ als een
punt in een vesting van Menno de
open ruimte in, richting Stiens. Het
dorp doet er goed aan dit schootsveld te benutten voor voorzieningen, zoals een multifunctioneel
centrum of een sportveld.
“Het was bij de eerste sessies leuk
om zonder limieten na te denken
over je dorp, zonder met de haalbaarheid rekening te houden,” zegt
Inia, “maar ik vind dat je daarin
niet moet doorschieten.”

De drie dorpelingen wijzen op de
nabijgelegen Vliegbasis Leeuwarden, die uitbreiding zwaar kan
hinderen. “We zullen altijd met
geluidscontouren blijven zitten.
Dat moest bij de onderzoekers
eerst even doordringen,” zegt Vis.
“Maar wie weet zijn over een jaar
of tien die straaljagers een stuk
stiller en komen er toch meer
mogelijkheden voor ons.”
Britsum heeft een charmante kern,
met heel wat historische bebouwing in een ring rond de oude kerkterp. Hier vandaan is nog altijd een
open blik naar het noorden, als een
belvédère. Reden temeer om het
landschap richting Stiens open en
groen te houden. De dorpsring zelf,
en dan vooral het openbare gebied,
kan wel een goede opknapbeurt
gebruiken. De straten bieden hier
en daar een wat droevige aanblik,
legt Zondervan uit.
Dan zijn er nog de trekkershutten,
aldus Inia. Ze vormen een onderdeel van verdere opwaardering
van de jachthaven aan de rand van
Britsum. Zondervan vult aan: “We
kunnen vast een graantje meepikken van de vernieuwde Elfstedenvaarroute.”
Ideeën genoeg dus, maar de gang
kwam er maar moeilijk in in Britsum. Het dorp had net ‘Dorpenspiegels’ achter de rug, een initiatief
van de gemeente Leeuwarderadeel
om lokale wensen en behoeften in
beeld te brengen.
“De eerste fröbelsessies, zo noem
ik het knippen en plakken met

dorps-DNA maar, waren voor ons
dubbelop,” vertelt Inia. Soortgelijke
dingen hadden ze ook al voor de
Dorpenspiegel gedaan. Laat daar
nou, behalve een prioriteitenlijst tot
2015, nog weinig concreets uitgekomen zijn. “Dat temperde ons
enthousiasme voor Nieuwe kijk op
dorpsplannen wel wat.”
Nu ze de ruimtelijke paragraaf hebben als basis voor een dorpsvisie,
zien Inia, Vis en Zondervan het
voordeel van het Nieuwe kijkproject wel in. “Door het onderzoek
kregen we een professioneel uitziend stuk in handen.”
Hun werkgroep moest heel wat
in het werk stellen om ook andere
dorpsbewoners mee te krijgen.
“We hebben er enorm aan moeten
trekken. Voor veel mensen is het
gewoon lastig om het onderscheid
met de Dorpenspiegel te zien.
Bij de stellingenavond kwamen er
maar vier inwoners. Die is daarom
afgeblazen en later opnieuw georganiseerd,” vertelt Zondervan.
Door goed reclame te maken kreeg
de werkgroep de zaal toen toch vol,
met een stuk of zestig mensen.
Nu komt het aan op de uitvoering
van plannen. De band met de
gemeente is goed, stelt het drietal.
Gemeentebestuurders komen
trouw naar de jaarvergadering van
Dorpsbelang. Maar het is wel jammer dat Leeuwarderadeel niet veel
te besteden heeft, meent Vis. “Wat
dat betreft verwacht ik voor onze
arrangementen meer van bijvoorbeeld corporaties.”

Inia is blij met het aanbod van de
onderzoekers om te helpen met het
zoeken naar bijvoorbeeld subsidieverstrekkers. “Die kennis hebben
zij. Aan de methode mankeert niet
veel, maar er moeten wel geldschieters zijn. We hebben behoefte
aan informatie over hoe we onze
doelen kunnen bereiken.”
Ook als het bij mooie plannen
zou blijven, heeft het DNA-project
sprankjes dorpstrots gebracht
onder Britsumers. Hoewel Vis daar
anders tegen aan kijkt. “Trots is een
heel groot woord. Maar om met andere ogen naar gewone dingen in je
dorp kijken, zoals in dit project, dat
is wel bijzonder.”

Sommige foto’s uit Britsum kunnen zo in een vakantiefolder. De
boerderij middenin het dorp viel
Vis al lang niet meer op. “Totdat je
er een foto van maakt en hem op je
computer terugziet. Dan zie je pas
hoe mooi het hier eigenlijk is.”
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Als een kind in de snoepwinkel
De opzet voor Easterein was
van meet af aan duidelijk in
Nieuwe kijk op dorpsplannen:
een DNA-verantwoorde plaats
vinden voor zestien nieuwbouwhuizen. Dit beschikbare bouwquotum was voor de gemeente
Littenseradiel aanleiding het
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Natuurlijk kwam er uit de sessies
meer dan een extra wijkje alleen.
De mogelijke dorpsuitbreiding ligt
nadrukkelijk aan de Sebeare, de
vaart van Easterein. Wonen aan
water dus. De dorpelingen denken
ook aan een nieuwe verbindingsweg voor verkeer tussen Itens en
Wommels langs de nieuwe buurt.
Dit zou een mooie oplossing zijn
voor de aloude verkeersdrukte in
de dorpskern, op de onoverzichtelijke T-splitsing voor het vermaarde
Kafé Bergsma.
Bootjesmensen zijn hier juist
welkom: zij kunnen na een impuls
voor het vaartoerisme via de Sebeare middenin Easterein terecht.
Dit alles met nadruk op de kwaliteit van de ruimte, analoog aan de
trend; zie ook het nieuwe provinciale streekplan. Een verademing,
vindt Johanna Stout van Dorpsbelang, die deelnam aan de
werkgroep voor Nieuwe kijk op
dorpsplannen. “In ons project ligt
de nadruk op water, een historisch
element in ons dorp. Kijk maar
naar de oude gracht om de kerk.

Bij de schetssessie voelde ik me als
een klein kind in de snoepwinkel.
Hoefde niet te letten op wat een
plan kon kosten. Maar opwaardering van de Sebeare is zeker
haalbaar.”
Als in zoveel dorpen blonk de
bouwkunst de laatste decennia ook
in Easterein niet uit in originaliteit.
“Tot voor kort was het bouwen,
bouwen, bouwen. Alles lijkt op
elkaar. Hier heet de nieuwbouwwijk
De Boomgaarden en die valt niet
op door originaliteit.”
Het contrast met de oude dorpskern is enorm. Werkgroepslid
Gerlof Gerlofsma is afkomstig uit
Achlum en woont alweer vijftien
jaar in Easterein. Toen hij er neerstreek, herinnerde hij zich weer hoe
het dorpsschoon hem als kind op
bezoek bij familie trof. “Dat was
ik niet vergeten, ik had het opgeslurpt.” Tijdens de eerste sessies
kwam de dorpstrots als vanouds
omhoog. “Want trots waren we
al”, zegt Stout. Gerlofsma vult aan:
“We zijn ons nog meer bewust geworden van de ontstaansgeschiedenis van Easterein. Het was echt
terug naar de basis.”
Gerlofsma wijst graag nog op een
sterk punt van zijn woonplaats dat
niet in het onderzoek voorkomt.
“Dat is ons verenigingsleven, een
keiharde kwaliteit. Dat maakt het
dorp voor zeker de helft.”
Een voorbeeldje uit de jaren zeventig. Er moest een nieuwe sporthal
komen. In veertien dagen zamelde
Easterein 60.000 gulden in. Recen-

ter was de zelfwerkzaamheid voor
het nieuwe verenigingsgebouw
(‘Us Gebou’) op het sportveld.
Hiervan maken sportclubs, andere
dorpsverenigingen en de kerk
gebruik.
Een deel van de voorvechters kwam
in de werkgroep voor Nieuwe kijk
op dorpsplannen terecht. Volgens
Stout en Gerlofsma is ook bij anderen in het dorp de boodschap van
Nieuwe kijk op dorpsplannen aangekomen. “Mensen zijn er nieuwsgierig naar. Vooral als het gaat om
het kiezen van een goede plek voor
nieuwbouw.” De methode is volgens Stout daarvoor wel geschikt.
“Het ﬁleren van de openbare ruimte in groen, grijs, blauw en rood,
is heel duidelijk. Als dat kwartje
eenmaal gevallen is, kun je ook als
leek de omgeving goed ontleden.
Al mag het hele proces de volgende
keer wel een stuk sneller.”
Gerlofsma vindt dat de discussie
over ruimtelijke kwaliteit echt is
aangezwengeld. “Het is toch
geweldig om aan het project mee
te doen. Een unieke kans om met
professionals in je dorp aan de slag
te gaan. Ook voor de gemeente,
want die heeft net als wij, de expertise zelf niet in huis.” Gerlofsma en
Stout willen nu verder. “We gaan
aan tafel met woningbouwcorporatie Welkom en de gemeente, om te
zien welke kansen er voor Easterein
liggen. We merken dat Littenseradiel graag wil meewerken. We hebben ook een prettig contact met
wethouder Franke Doting.”

Het eerste concrete plan zou het
wijkje uit de jaren zeventig in het
dorp kunnen betreffen. Daar is wel
een ‘kwaliteitsslag’ nodig. Nu is het
er eentonig, met overvolle straten
door geparkeerde auto’s. Welkom
verhuurt er een aantal woningen,
sommige verpauperen wat. Er moet
maar eens met kritische blik gekeken worden naar de eigen woningvoorraad, vindt Stout.
Al zijn de contacten met de instanties goed, de twee dorpelingen
beseffen dat ze de kar vooral zelf
moeten trekken. “Dat is in ons
eigen belang.”
Nu wonen er ongeveer duizend
mensen in Easterein, er is een

school en een slager. Op de langere
duur is de rek wel uit de Friese
bevolkingsgroei. Het voorzieningenniveau in dorpen als Easterein
staat hierdoor straks onder druk.
Met nieuwbouw valt het tij nog
wat te keren, denkt Stout. “Als we
daarmee de jeugd kunnen houden,
kan in ieder geval de school blijven
bestaan. Dat is een belangrijke
ontmoetingsplek voor ons dorp.”
Ze durft het bijna niet hardop te
zeggen, maar het contingent is
slechts tot 2010 geldig. “Voor die
tijd gaan bouwen, dat zal wel niet
reëel zijn. Een herstructurering van
de jaren zeventig-buurt valt hier
buiten. Dus dat is een kans.”
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Klein paradijs onder de rook v
Laten we het eerst even over
een klein paradijs hebben, net
buiten Snakkerburen.
De Doarpstún, helemaal van
onderop opgebouwd. Op een
doordeweekse ochtend scharrelen er zomaar een stuk of tien
mensen rond. Wat lijkt op een
ﬂorerende volkstuin, blijkt bij
nadere beschouwing veel meer
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Stichter Theo van der Molen vertelt
over de ontstaansgeschiedenis.
“Zes jaar geleden lag dit stuk grond
braak. Van deze anderhalve hectare
hebben we echt iets gemaakt. We
hebben een gebouw neergezet
dat ook wel dienst doet als ontmoetingsplaats. We hebben een bestuur. Er zijn vijf mensen in dienst
die hier reïntegreren, en een stuk of
veertig mensen uit de dorpen en de
stad die hier hun groenten halen.”
Er komt geen professional aan te
pas, aldus Van der Molen. Alles
doen ze zelf. Ook het oprichten
van kunstwerken en siermuurtjes,
gemaakt van het puin dat overal in
de bodem blijkt te zitten.”Maar uitstraling heeft de Doarpstún wel: er
komen schoolkinderen uit Lekkum;
in het najaar naar de snerttuin bijvoorbeeld, waar alle groenten staan
die nodig zijn voor erwtensoep.”
Van der Molen laat het stuk grond
achterin zien waar het nieuwste
project start. Hier komt de teelt

van oude regionale gewassen,
zoals Friese woudbonen. Een heel
andere benadering van genetica,
die weliswaar mooi aansluit op het
onderzoek naar het dorps-DNA in
Snakkerburen, Lekkum en Miedum.
Deze drie-eenheid onder de rook
van Leeuwarden wil een ‘dorpsweiland’. Dit open gebied zal als
groene zone fungeren bij de stadsgrens. Sinds bouwvakkers begonnen aan Blitsaerd rukt Leeuwarden
steeds verder op, het landelijke
gebied in.
Afzetten tegen de stad kan verleidelijk zijn, maar Van der Molen
waarschuwt ervoor. “Ik ben liever
constructief en inhoudelijk bezig.
Anders beland je al snel in een
achterhoedegevecht. Op een opbouwende manier samenwerken,
kan er voor zorgen dat je je dorp
leefbaarder houdt.”
De aanpak van de Doarpstún kan
ook in het dorpsweiland werken,
denkt Ytsje Noordenbos. Zij
was met Van der Molen actief in
Nieuwe kijk op dorpsplannen.
“We zouden graag zelf een stuk
land in beheer willen nemen voor
biologische veeteelt. Dat sluit mooi
aan bij de educatieve boerderij die
particulieren even verderop willen
beginnen.”
Noordenbos woont al jaren in
Snakkerburen en geniet er nog
dagelijks. “Wij hebben een uniek
plekje, zo vlak bij de stad. Ik sta
meestal vroeg op: de intense stilte
die je hier dan hoort, op steenworp
afstand van Leeuwarden.”

Er moet grond en lucht blijven
tussen de stad en de drie dorpen.
Wat dat betreft kwam Nieuwe kijk
op dorpsplannen als geroepen.
We zien nu goed de samenhang
tussen natuur, water en wonen. Als
wij niks doen, doet de gemeente
Leeuwarden het. Dan wordt er over
ons beslist, schetst Van der Molen
het schrikbeeld.
Noordenbos: “Het project werkte
voor ons heel goed om een denkrichting te ontwikkelen. We hebben
van de onderzoekers geleerd om
integraal te denken. En het spreekt
ons heel erg aan dat telkens werd
benadrukt zelf de regie in handen
te nemen.”
Toch rezen er ook vragen bij de
dorpelingen. “We hadden ons er
meer van voorgesteld. Toen we
begonnen met het project was het
idee dat we na een jaar de spade in
de grond konden steken.”
Het eindresultaat is Van der Molen
ietwat te globaal gebleven. “We
rekenden op een meer vastomlijnd
plan. Aan andere kant hebben we
wel geleerd heel veel verschillende
organisaties erbij te betrekken.”
Andere partijen komen al gauw in
beeld als de dorpelingen hun plannen zouden verwezenlijken. “Wil
je iets met water, dan heb je het
waterschap nodig. Voor infra is dat
de gemeente, voor woningbouw
de corporaties of investeerders en
voor groen de boeren of pachters.
Daar zit de moeilijkheid,” zegt Van
der Molen. Hij is voorstander van
een vervolg waarbij een organisa-

k van de grote stad

tie als Doarpswurk zorgt voor het
bijeenbrengen van zoveel mogelijk
betrokkenen. “Als er eenmaal een
netwerk is, kunnen we als dorp
heel veel zelf.”
Zo staan de twee te popelen om
een projectontwikkelaar of corporatie af te sturen op de boerderij,
die al drie jaar leegstaat in Snakkerburen. Het dorp ziet wel been in
een zorgboerderij of appartementen voor ouderen. “Daar is het
pand heel geschikt voor. Maar het

plan staat of valt met de particuliere eigenaar.”
Noordenbos heeft nog een kanttekening bij de gepropageerde zelfredzaamheid. “Als dorpen zelf aan
de slag gaan, is het vrijwilligerswerk. Iedereen heeft ondertussen
gewoon een baan of andere bezigheden. Er zit dus een keerzijde
aan de vrijheid die je op je bordje
krijgt.”

Nieuwe kijk op dorpsplannen
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Warten wil uitzicht houden
Zelfredzaamheid? In Warten is
het ruim aanwezig. Acht jaar
geleden had deze watersportplaats al een dorpsvisie en even
geleden is de dorpshaven met
hulp van de inwoners via een
heuse integrale aanpak op de

Nieuwe kijk op dorpsplannen

schop gegaan.
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Diverse partijen rondom de haven
waren erbij betrokken. De oude
scheepshelling is opgeknapt en
zowel museum It Earmhûs als de
pont naar de Alde Feanen kregen
een oppepper. Dat smaakt naar
meer. Warten wil wel.
“Alleen jammer dat we in de verkeerde gemeente liggen,” zeggen
Gretha Buter en Liesbeth van der
Werff van Dorpsbelang, met enig
sarcasme. “Echt visiedenken staat
misschien ver van de gemiddelde
dorpeling af,” zegt Van der Werff,
“maar de mensen zijn wel enthousiast. Drie jaar geleden al kwamen
hier allemaal ideeën naar boven,
over nieuwbouw, betere ﬁetsverbindingen en hoe we onze band met
natuurgebied de Alde Feanen konden verbeteren. Maar de gemeente
Boarnsterhim vond dat we teveel
wilden. Prioriteiten stellen moesten
we.”
Ondertussen was er al heel wat
gebeurd in Warten. In 2003 ging
scheepswerf Bijlsma failliet. Meer
dan zeventig medewerkers stonden
op straat. Een ander hot item was
de sluiting van het dorpscafé.

“Daardoor is er bijvoorbeeld geen
ruimte meer voor het dorpstoneel,
dat nu moet uitwijken naar Wergea.
De sportkantine en de gymzaal zijn
zwaar toe aan onderhoud, maar
zullen ook daarna niet geschikt zijn
voor wedstrijden. En overal komen
we vrijwilligers tekort,” somt Buter
de lijst met tegenvallers op. Een
multifunctioneel centrum (mfc)
zou in Warten een hoop zorgen
wegnemen.
De meest ideale plek voor zo’n
gebouw is aan de overkant van de
huidige rondweg. Beter daar dan in
de dorpskom, vooral vanwege mogelijke verkeers- en parkeerdrukte.
De rondweg die zijn functie verloor
als sluiproute sinds de nabijgelegen Wâldwei verdubbeld is, kan een
meer dorpse uitstraling krijgen.
Het gaat ons om leefbaarheid,
maar ook om meer, vindt Van der
Werff. “Met Nieuwe kijk op dorpsplannen kunnen we de ruimte
slim indelen en zaken koppelen.
Het mfc, de verdere toeristische
ontwikkeling en de uitbreiding van
Warten.”
Over dit laatste zijn beide werkgroepsleden duidelijk: wonen moet
aan het water. Dat geeft lucht en
openheid, belangrijke karaktertrekken van het dorp. “Logisch, denk je
aan Warten, dan denk je aan water.
Dat, en het feit dat het een lintdorp
is, vormen onze kwaliteit. Iedereen
heeft uitzicht”, verklaart Buter.
Zij vindt dat toekomstige uitbreiding daarom geen puist moet vormen. “Verder is belangrijk dat het

water toegankelijk is. Met visplekken, paden en openbare steigers
langs het water.”
Een even vurige wens lijkt op het
oog simpel te verwezenlijken. Het
ﬁetspad naar Grou. Nu moeten
ﬁetsers de weg delen met langsrazende automobilisten, met als
gevolg dat bijna niemand zich er
op de pedalen waagt.
“Het ﬁetspad staat op de politieke
agenda sinds de laatste raadsverkiezingen in 2006. Het enthousiasme is er, maar het stomme is dat
de gemeente ﬁnanciële problemen
heeft.”
Daarmee heeft Van der Werff
meteen het grootste struikelblok
van Nieuwe kijk op dorpsplannen
in Warten benoemd: de uitvoering.
Niet voor niets bood het dorp zichzelf kort geleden demonstratief aan
andere gemeenten te koop aan.
Op korte termijn mag Warten er
volgens het provinciale contingent
vijftien huizen bijbouwen.
Maar wonen aan het water past
niet in de plannen van Boarnsterhim, aldus Van der Werff en Buter.
“Dat kost teveel. De grond ligt al
klaar voor een rechttoe-rechtaan
nieuwbouwplannetje. Dat maakt
het voor ons lastig om met een
visie te komen.”
Ook de strijd om een multifunctioneel centrum is verre van gemakkelijk, vrezen beide dames. “Het
mfc-plan verkeert momenteel in
een slaapstand. Soms kun je beter
stoppen dan gefrustreerd raken.”
Toch zien ze wel kansen voor hun

dorp. Neem het toerisme. Sinds de
bouw van Zuiderburen bij Leeuwarden komen steeds meer dagjesmensen per ﬁets naar de natuur
van de Alde Feanen. “Misschien
komt Leeuwarden ons te hulp met
het ﬁetspadenplan.”
Met het dorps-DNA in handen, zit
Warten op de goede weg. “Onze
ideeën zijn nu meer onderbouwd in
één stuk, dat is prettig. Dit bevestigt dat we op de goede weg zitten.
En het leeft in het dorp. Zoiets
geeft toch houvast”, zegt Van der
Werff. Ze gaan niet zitten wachten
op een gemeentelijke herindeling,
hoewel een ‘overname’ door

bijvoorbeeld Leeuwarden niet gek
zou zijn. Mogelijk zijn er creatieve
wegen te vinden om dingen zelf
van de grond te krijgen, bijvoorbeeld het realiseren van een nieuw
ommetje.

Nieuwe kijk op dorpsplannen
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Gouden tips voor d

Oudega en Koudum aan het woord
Voor dorpen die zichzelf willen ontwikkelen

De Oudegaasters hebben nog een ander advies: zorg

is veel te winnen. Dat ondervonden de Friese

dat het project breed gedragen is. Beleg informatie-

dorpen Oudega (W.) en Koudum. De pioniers
uit deze dorpen hebben nuttige tips voor
dorpen die ook willen vernieuwen.

avonden voor het hele dorp, en vraag of de verantwoordelijke wethouder erover wil vertellen op de jaarvergadering van dorpsbelang.
Zorg verder dat je enthousiasme aanstekelijk werkt bij
de instanties. “Ze moeten op het gemeentehuis zien dat

Oudega nam deel aan Nieuwe kijk op oude dorpen en

je er als dorpsbewoners aardigheid in hebt om creatieve

krijgt spoedig een zelf ontworpen woonwijk met ruim-

dingen te bedenken. We hebben hier als Dorpsbelangen

telijke kwaliteit. De gemeente Wymbritseradiel maakt

de laatste jaren een mooie ploeg mensen. Enthousiasme

er nu de grond bouwrijp.

werkt altijd.”

Nieuwe kijk op dorpsplannen

“De buurt krijgt diepe kavels. Het groen met volkstuintjes
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blijft bestaan. Er is een brede school gepland en een noor-

In Koudum is aan werklust eveneens geen gebrek.

delijke ontsluitingsweg die veel verkeer uit de dorpskom

Dorpsbewoners zijn er al twintig jaar bezig met een

zal weghouden,” somt secretaris van Dorpsbelangen

grote vernieuwingsslag. Met de gemeentelijke herin-

Nynke van den Berg de grootste kwaliteiten op.

deling medio jaren tachtig verloor het dorp zijn status

De huizen krijgen een sloot met bruggetjes voor de

als hoofdplaats. “Koudum dreigde in een dood dorp te

deur, zoals ook bij de entree van het dorp. Eigenlijk

veranderen. Ondernemers stond het water aan de lippen,”

had Oudega conform het dorps-DNA meer vaarwater

memoreert Gerben Zwerver van de Stifting Trochgean.

in het plan gewild. Een nieuwe watergang met dorps-

Deze lokale stichting zette zich in voor een nieuw-

haven - aan de noordkant van het dorp - staat nog wel

bouwwijk, waarna later een metamorfose van het

op de langetermijnplanning. “Het is schipperen tussen

centrum volgde, een nieuwe school voor middelbaar

het ideaal en wat er van te verwezenlijken is,” zegt voor-

onderwijs van Bogerman en nog veel meer. Twee jaar

zitter Ygram Ykema met enige berusting.

geleden kwam de beloning. Koudum won een Euro-

“Toch hadden we nooit een dergelijk plan gehad als het

pese dorpsvernieuwingprijs.

op de standaard manier tot stand was gekomen. Dat is

“De prijsuitreiking was voor ons het voorlopige hoogte-

positief,” vindt Van den Berg. Ykema vult aan: “Daarom

punt,” zegt Zwerver. “Ons dorp heeft lef getoond. Voor

wilden we meedoen aan Nieuwe kijk op oude dorpen, om

het eerste grote project, het Morraplan, hebben dorpelin-

meer inspraak te krijgen bij de nieuwbouw in het dorp.

gen op eigen risico grond gekocht.”

We wilden niet net als bij de vorige uitbreiding een inwisselbaar wijkje.” De dorpelingen die aan het pilotproject

Naast durf is voor een succesvolle onderneming goede

meededen, moesten ﬂink aan de slag om de vaart er

samenwerking nodig, zegt Zwerver. “In het dorp hebben

in te houden. “Je moet er echt zelf achteraan. Na elke

we zoveel mogelijk partijen gebundeld, zoals Trochgean,

vergadering hebben we met de wethouder gebeld om te

dorpsbelangen en de ondernemersvereniging. Daardoor

horen hoe ver de gemeente was met de plannen. Zo houd

hadden we een stem in het kapittel bij gemeente en

je druk op de ketel.”

provincie, waarmee de samenwerking ook goed was.”

r dorpsvernieuwers

De dorpen Oudega en Koudum halen de krant
met diverse dorpsvernieuwingsprojecten
die door bewoners zelf met een ﬂinke portie lef
tot stand zijn gekomen

De Koudumer vergelijkt de klus die het dorp
had aan alle vernieuwingsprojecten met een
wespennest. “Het valt niet mee om bijvoorbeeld een ﬂinke inbreiding tot een goed resultaat te brengen. Er spelen talloze belangen,
eigendomsrelaties en emoties.”
belangen, aldus Zwerver. “We beseften dat het heel

maximale bereikt. We hebben alle voorzieningen in het

belangrijk was om draagvlak te creëren. De oude methode

dorp gehouden.”

met bestemmingsplannen en inspraak achteraf werkte

Intussen is het dorp ook in ruimtelijke zin opgeknapt.

hier niet. Bezwaarmakers kunnen de boel ontzettend

Er zijn 44 winkels en woningen in de dorpskom

ophouden. Door onze actieve houding was slechts 0,1

gerenoveerd. De kerk pronkt weer als een parel in het

procent tegen het centrumplan en de rest was uitgespro-

midden. “Een prachtig plaatje, doordat de rommelige

ken voorstander.”

bebouwing in de directe omgeving is opgeruimd.”

Twintig jaar ontwikkelen vereist een heel lange adem.

Zwerver heeft een gouden tip voor dorpsvernieuwers:

Volgens Zwerver was het vol te houden doordat de

spreek af om elke maand te vergaderen. “Dat deden we

betrokkenen rustig bleven. “Hoe meer je overlegt, hoe

voor het centrumplan consequent, zes jaar lang. Zo houd

meer wijsheden naar boven komen. De plannen zijn in

je tempo in processen en komen partijen verplichtingen

al die tijd drie keer zo mooi geworden. En we hebben het

eerder na.”

Nieuwe kijk op dorpsplannen

Er waren in het dorp honderden mensen met
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Thema’s voor de dorps
Benoemen van waarden en versterken van
kwaliteiten bieden nieuwe ontwikkelruimte.
De zes dorpen hebben ieder een eigen model
voor ontwikkelingskansen maar de thema’s die
de dorpen aandragen komen overeen.
Als op kwaliteit wordt ingezet zullen er keuzes gemaakt
moeten worden. Met het beperkte programma voor
dorpen moet de aandacht worden gericht op een
gebied waar een kwaliteitsslag kan worden gemaakt.
Versterken van de dorpskern bijvoorbeeld kan niet
worden gerealiseerd als tegelijkertijd aan de rand
wordt uitgebreid.

Deze overlappende thema’s vragen om integrale
oplossingen. Het loslaten van locatiegerichte ontwikkelingen (postzegelplannen) veelal vanuit rood
(monofunctioneel) naar de gebiedsgerichte opgave
(integrale plannen) vanuit groen, blauw en grijs
(multifunctioneel) vraagt van alle partijen om integraal te denken en elkaars taal te spreken. De opgave
om een aantal woningen op een bepaalde locatie te
ontwikkelen is verleden tijd. De opgave is nu om een
groen-blauw-grijs casco te ontwikkelen dat meerdere
functies aantrekt en een bepaalde behoefte aan rood
oplevert. Onder die voorwaarde is een zestal dorpsarrangementen benoemd die vanuit dit onderzoek
naar voren zijn gekomen.

dorp
dorp

dorp

kern

kern

kern

landschap
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Krachtige dorpskernen
De kernkracht is essentieel voor
vitale en levendige dorpen. De
laatste decennia zijn de dorpen
met name aan de randen uitgebreid zonder dat de dorpskern is
meeontwikkeld. Wenselijk is een
inhaalslag om de dorpskern te
versterken en te werken aan een
nieuwe ruimtelijke opgave (water
in de kern, het dorpsplein) met
nieuwe functies voor leegstaande
gebouwen (project ‘Rotte Kiezen’).
Recreatie van en voor het dorp is
een kans. Geen geïsoleerde recreatieparken meer maar bijvoorbeeld
het dorp als (recreatie)ondernemer.

√ Aldtsjerk
√ Beetgum
√ Britsum
√ Easterein
√ Lekkum/Miedum/Snakkerburen
√ Warten

2

De rondweg als tweede
dorpsstraat of als dorpsrand
Infrastructuur is de ontwerpopgave
voor de komende jaren. Wandelen
en ﬁetsen vanuit de dorpskern via
straten, stegen en paden langs
tuinen en dorpsweitjes in de nabijheid van het landschap is uniek
voor de dorpen. De opgave om
rotondes en rondwegen een meer
dorps karakter te geven met dorpse
proﬁelen is actueel. Infrastructuur
kan gezien worden als identiteitsdrager en belevingsader van een
dorp. De inrichting hiervan bepaalt
mede de aantrekkingskracht
van een dorp. Een aantrekkelijke
dorpskern en een fraaie route daar
naartoe versterken de leefbaarheid
in een dorp. Versterk de informele
rafeligheid die zo karakteristiek
is; rondwegen zijn immers geen
dorpsranden. Afwaarderen van
rondwegen betekent integreren:
de rondweg als onderdeel van de
dorpstructuur.

√ Aldtsjerk
√ Beetgum
 Britsum
 Easterein
 Lekkum/Miedum/Snakkerburen
√ Warten

dorp/stad

3

Het dorpslandschap als
dorpsweiland
Opvallend is de hechte relatie tussen dorp en landschap. Dit geldt
met name voor dorpen die in de
nabijheid van een groeikern of stad
liggen. De ruimtelijke buffer tussen
verschillende gebieden (dorp en
stad of dorpen onderling) vraagt
om een integrale opgave waarbij
verrommeling van het dorpslandschap moet worden voorkomen.
De bewoners bepalen mede het
gemeenschappelijk referentiekader
en het toekomstig gebruik van het
dorpslandschap en zijn goed in
staat om nieuwe functies vanuit
het verenigingsleven aan de waardevolle groene ruimten te geven
(project De Doarpstún, Lekkum).

 Aldtsjerk
 Beetgum
√ Britsum
 Easterein
√ Lekkum/Miedum/Snakkerburen
 Warten

psarrangementen
Dorpsarrangement
Een dorpsarrangement is een integrale opgave
waarmee het dorp zich op gewenste wijze
en met het gewenste resultaat vanuit de ruimtelijke
kwaliteitsparagraaf voor groen, blauw, grijs en rood
in de nabije toekomst kan ontwikkelen.

dorp

kern

kern
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Bedrijfserven als dorpsentrees
Bedrijfsterreinen vormen steeds
vaker de nieuwe dorpsentrees. De
historisch gegroeide sociale en
functionele relatie tussen dorp en
bedrijvigheid is waardevol maar
kwetsbaar. Schaal en dynamiek van
bedrijven en de structuur van het
dorp moeten weer met elkaar in
relatie worden gebracht. Bedrijventerreinen zijn niét de optelsom van
verschillende bedrijfstuinen met
reclameborden en extensief te onderhouden sierplantsoen. Bedrijfskavels vragen om erfbeplanting,
beplanting met een landschappelijk
karakter, singels of houtwallen
maar ook hagen en grote solitaire
bomen. Het groene casco van het
dorp zal integreren met de ervenstructuur van de bedrijven
(project Doarpen yn ’t Grien) www.landschapsbeheerfriesland.nl.

√ Aldtsjerk
√ Beetgum
 Britsum
√ Easterein
 Lekkum/Miedum/Snakkerburen
√ Warten

dorp

5

Waterstructuren in en om de dorpen
Water als opgave voor nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen is voor
dorpen van grote waarde. Niet om
het eventueel historische beeld te
herstellen maar omdat deze structuren waardebepalend voor een dorp
kunnen zijn. Ontwikkeling van water
gericht op de recreant vraagt om
herstel of verbreding van bestaande
(op)vaarten waardoor aansluiting
kan plaatsvinden op bestaande regionale waternetwerken. Ontwikkeling van water gericht op bewoners
(wonen aan het water, met openbaar
toegankelijke oevers) biedt kansen
voor een informele verbinding tussen dorp en landschap. Verbeteren
en verruimen van de (historische)
waterstructuren betekent ook verbetering en verruiming van de boezem, aansluitend op het beleid dat
door Wetterskip Fryslân wordt uitgedragen en zo mogelijk medegeﬁnancierd - www.wetterskipfryslan.nl.

√ Aldtsjerk
 Beetgum
 Britsum
√ Easterein
√ Lekkum/Miedum/Snakkerburen
√ Warten

kern

6

Multifunctionele dorpen
Het proces van de monofunctionele opgave (wonen of werken)
naar de multifunctionele opgave
betekent dat gezocht moet worden
naar diversiteit en menging van
verschillende functies (kantoor,
recreatie, zorg, welness). Stimuleren van geïntegreerde bedrijfserven
(wonen en werken) als alternatief
voor de bedrijventerreinen kan
nieuwe doelgroepen aantrekken.
Dat geeft een economische impuls
aan en versterkt de ondernemingsgeest van het dorp.

√ Aldtsjerk
 Beetgum
 Britsum
√ Easterein
√ Lekkum/Miedum/Snakkerburen
 Warten
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Rollenspel
Relatief kleine plannen
op verschillende
schaalniveaus, vele
betrokken partijen en
talloze belanghebbenden,
eigendomssituaties
en emoties,

Nieuwe kijk op dorpsplannen

wie heeft welke rol?
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Dorpen met een duidelijk stem,
wie pakt de ideeën op?

Aan wie de r
Het dorp is zelf de belangrijkste bewaker van
ruimtelijke kwaliteit. Bij het maken van dorpsplannen met ruimtelijke kwaliteit staat het dorp
daarom centraal. De vraag is echter waar een
dorp met haar ambities terecht kan. Is het bij de
corporatie die vaak vele gebouwen in het dorp
beheert? Is het bij de gemeente die het beleid
bepaalt? Of is het bij de ontwikkelaar die plannen
wil realiseren?

Nieuwe kijk op dorpsplannen

Bij ruimtelijke plannen krijgen dorpen te maken met
veel partijen die elk op andere schaalniveaus opereren.
Op het macro schaalniveau van het landschap speelt
met name de provincie een grote rol. De ontwikkeling van dorpen is een gemeentelijke kwestie (meso)
waarin binnen de gemeentegrenzen het programma
en de ﬁnanciële middelen verdeeld dienen te worden.
Door de hoeveelheid dorpen (in de provincie Fryslân
meer dan vierhonderd) is deze dorpsontwikkeling
tevens een provinciale kwestie. Daarnaast is er het
microniveau met voor elk dorp haar unieke positie.
Het vergt maatwerk om op dit niveau van dorpsbelangen, bewoners en ondernemers aan de slag te gaan.
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Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening krijgen gemeenten, dorpen en marktpartijen meer ruimte voor
eigen initiatief. Beleid, dat vooral op het locale schaalniveau bepaald wordt en verschilt per gemeente, dorp
en plan, brengt wel het risico met zich mee dat het
landschap verrommelt. De vraag is dus hoe ruimtelijke
kwaliteit in dorpen breed en vergelijkbaar kan worden
doorontwikkeld, waarbij de uniciteit van elk dorp
gewaarborgd blijft. En hoe dorpsontwikkeling, die
sterk gekoppeld is aan het landschap, kan proﬁteren
van regionale kansen.
De gezamenlijke uitgangpunten en de gezamenlijke
‘taal’ voor dorpen, zoals benoemd in de ruimtelijke
kwaliteitsparagrafen, bieden kansen en kaders voor
dorp, gemeente en provincie als het gaat om ruimtelijke kwaliteit van een dorp. Het dorp is als initiatiefnemer zeer betrokken geweest bij de opstelling van
de paragraaf. Er is in nauwe samenwerking met de

e regie?
gemeente gewerkt. Door vroegtijdig met alle partijen
om tafel te gaan zitten, zijn te hooggespannen verwachtingen van de verschillende partijen voorkomen.
Het werken aan de paragraaf heeft geresulteerd in
een omslag in het denken over het eigen dorp.
Door het benoemen van het dorpscasco van groene,
blauwe, grijze en rode dragers kan het dorp bovendien
deskundigen beter van repliek dienen. Met deze gemeenschappelijke
taal biedt het document een prima
basis voor nieuw te formuleren
beleid en het vinden van dorpsarrangementen.
Het bijstellen van de koers vraagt
om aanpassing van alle aspecten
van het planproces en van alle
partijen die erbij betrokken zijn:
de gemeente als opdrachtgever,

die wordt door deze partij ook als zodanig opgepakt.
Provincie, gemeenten, architecten, stedenbouwkundigen en welstand zien de corporaties meer als onderdeel van een samenwerkingsverband.
Dergelijke tegenstellingen in verwachtingen en vaagheid van rollen maken het moeilijk om tot integrale
plannen met ruimtelijke kwaliteit te komen. Dorpsini-

De Provinsje Fryslân, Doarpswurk,
corporaties en Landschapsbeheer
Friesland zien de gemeente inderdaad als opdrachtgever van dorpsontwikkelingen. Voor architecten, stedenbouwkundigen en welstand is de gemeente meer een partij in het
samenwerkingsverband. De gemeenten zelf echter
geven aan dat meedenken aan dorpsontwikkelingen
teveel verwachtingen schept, en nemen daarom de rol
van opdrachtgever niet op zich.

tiatieven en dorpsarrangementen stranden namelijk in
onduidelijkheid en bureaucratie. Dan is de verleiding
groot om toch te kiezen voor postzegelplannen op basis van grondposities en met goedkope infrastructurele oplossingen, waardoor er nog steeds niet gebouwd
wordt mét ruimtelijke kwaliteit.

De nieuwe rol van de provincie als stimulerende
en sturende partij wordt door gemeenten welkom
geheten. De corporaties, Landschapsbeheer Friesland,
Doarpswurk, architecten, stedenbouwers en welstand
vinden echter dat de regierol bij de gemeente hoort.
Ook de provincie legt de eerste verantwoordelijkheid
bij de gemeente.
Corporaties met eigen woningbezit in dorpen hebben
een verantwoordelijke rol als kwaliteitsontwikkelaar en

Deelname aan het proces Nieuwe kijk op dorpsplannen heeft bij enkele dorpen echter wel geleid tot de
heroverweging van te nemen politieke besluiten.
De dorpsarrangementen hebben ook andere partijen
geënthousiasmeerd. Omdat vele deelnemende partijen
zich bewust zijn van het regionale belang en de noodzaak van een vitaal platteland met levendige dorpen,
is de hoop gerechtvaardigd dat deze mooie initiatieven
tot uitvoering komen.
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verantwoordelijk voor de wijze
waarop het dorp zich ontwikkelt,
de provincie als stimulerende en
sturende partij en de corporaties
met eigen woningbezit als kwaliteitsontwikkelaars.
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De kracht van lokale g
Plannen maken voor kleine dorpen: het kan.

nen. Een lastig punt, geeft Andriesen toe. “Er ligt een

Dat is de stellige overtuiging van gedeputeer-

grote verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Ze hebben

de Anita Andriesen. Dorpen in Fryslân zitten

heel veel te winnen, zoals betere dorpsvisies; maar als een
gemeente toch niet wil, kan de provincie niets afdwingen.”

niet op slot. In het nieuwe streekplan staat

Ze is van de lichting bestuurders die er liever in

dat dik onderstreept.

gezamenlijkheid de schouders onder zet. “Laten we
het met elkaar oplossen en er niet een competentiestrijd

De laatste decennia ging het her en der helemaal mis

van maken. Gelukkig is er een mooi begin gemaakt. Alle

met dorpsuitbreidingen, dat ziet Andriesen ook. Een

gemeenten hebben het manifest ‘kwaliteit fan de romte’

steen des aanstoots is wat haar betreft het bedrijven-

vorig jaar ondertekend.”

terrein bij Aldtsjerk. “Dat ligt precies op de scheiding
van twee karakteristieke landschappen, de Noordelijke

De provincie wordt steeds strenger in het beoordelen

Wouden en de klei.”

van landschapseisen. Op grond van het nieuwe

Dit illustreert dat teveel nadruk op economische groei.

streekplan kan de provincie nee zeggen tegen nieuw-

lelijkheid met zich mee kan brengen. Andriesen noemt

bouwplannen. Andriesen signaleert echter tenminste

daarom Nieuwe kijk op dorpsplannen, waarbij de

twee problemen. In de nieuwe wet op de ruimtelijke

basis voor ontwikkelingen ligt in de geschiedenis en

ordering, die deze zomer van kracht wordt, keurt de

het dorps-DNA, een “prachtig project”.

provincie geen bestemmingsplannen meer goed;
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andere instrumenten moeten worden ingezet.
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“Het mooie is dat je nu concrete plannen ziet ontstaan in

Daarnaast is er bij heel veel bestemmingsplannen

dorpen die al langer meedoen aan Nieuwe kijk-projecten,

binnenplans vrijstelling mogelijk voor ontwikkelingen.

zoals Easterlittens, Boazum en Oudega. Je kunt wel

“Dan komt er verder niemand meer aan te pas. Hoewel

vierhonderd visies maken maar het beste is om te laten

je ziet dat tegenstanders bepaalde ontwikkelingen kunnen

zien dat er daadwerkelijk iets gebeurt.”

tegenhouden zoals bijvoorbeeld de inmiddels afgeblazen

Het zal niemand verbazen dat Andriesen Nieuwe kijk

bomenkap voor een Bolswarder bedrijventerrein bij de

op dorpsplannen prima vindt aansluiten op het streek-

A7. Dorpsbewoners kunnen zelf de beste bewakers van de

plan. Ze voorziet een stimulerende rol voor de provin-

ruimtelijke kwaliteit zijn.”

cie bij vervolgprojecten. “We zullen zeker uitstralen dat
we het een positieve ontwikkeling vinden. De provincie

De provincie trapt evenwel niet op de rem als lokale

kan dorpen ondersteunen bij het maken van plannen.

ondernemers in dorpen ambities hebben. “Onze rol is

En natuurlijk is het onze rol om op planologisch gebied

toetsend maar ook ontwikkelingsgericht. Lokale bedrijvig-

medewerking te verlenen.”

heid mag gefaciliteerd in de kern en als dat niet kan, aan
de rand. Voor de leefbaarheid zijn ondernemers cruciaal.

In de loop van het Nieuwe kijk-onderzoek bleek het

De keus is: inbreiding of nieuwbouw landschappelijk

voor enkele dorpen moeilijk om hun gemeente mee te

inpassen. Dat beleid is volop in uitvoering. Hierover ben ik

krijgen bij de uitvoering van de zelf ontwikkelde plan-

met gemeenten in gesprek.”

e gemeenschappen
Terug naar Nieuwe kijk op dorpsplannen. Andriesen
gelooft in de kracht van lokale gemeenschappen.
Tevens ziet ze in dat lastige puzzels, zoals integrale
ruimtelijke dorpsplanning, vele vrijwilligersuren vergen. Ondersteuning van de provincie is een mooie
gedachte, al is er een bezwaar. “Er moet niet een
enorme claim opgelegd worden, dat kost heel veel geld.”

Anita Andriesen

Bovendien is in dorpen veel kennis en ervaring aan-

gedeputeerde van

wezig. “Er wonen altijd wel mensen met tijd en visie.

de provincie Fryslân

Bijvoorbeeld ouderen die precies weten waar vroeger die
oude vaart liep.”

“In Fryslân zijn we eigenwijs en doen we
de dingen dus op eigen-wijze. Als provin-

Dorpen doen er volgens Andriesen goed aan samen
te werken met woningbouwcorporaties. “Die gaan
ruimtelijke kwaliteit steeds meer op waarde schatten.
Ze hebben bovendien geld. In alle delen van de provincie
hebben ze sleutelposities. Het zijn bij uitstek de instellingen die de rotte plek in een willekeurige dorpskern
aanpakken. Van oudsher zijn corporaties natuurlijk de
partners van gemeenten maar die denken niet echt
multifunctioneel.”

ciebestuurder wil ik daarom graag zaken
oppakken die vanuit de gemeenschap zelf
komen en die aansluiten bij bestaande
sociale processen. De gemeenschapszin is
in Fryslân nog sterk. We kennen elkaar en
mogen vertrouwen in elkaar hebben.
Ik merk in mijn eigen werk dat dat realiteit
is, bijvoorbeeld tijdens het maken van het
streekplan.”

vormt geen beletsel voor ambitieuze dorpsplannen,

samenwerking te zoeken met relevante partijen om

vindt Andriesen. Het is beter het teveel aan groei-

dingen beter en mooier te maken.

denken te temperen. “Plannen maken blijft zinvol. We

Energie is er genoeg. In dorpen, bij maatschappelijke

moeten niet krampachtig doen over krimp. Wel moet de

organisaties, in de economie. “Het zou geweldig zijn

woningvoorraad in dorpen op peil en vitaal blijven om de

als krachtige dorpen meedoen aan een vervolg op Nieuwe

leefbaarheid te waarborgen. Puisten willen wij en ook de

kijk. Wellicht is er een mooie rol weggelegd voor dorpen

dorpen niet meer zoals ik nu al jaren van hen hoor.”

die al eerder aan gebiedsontwikkeling hebben gedaan.
Als dorpscoach kunnen ze met hun ervaring veel onder-

Werken aan ruimtelijke kwaliteit is alsof je een mam-

steuning bieden. Gemeenten moeten dan wel de ontstane

moettanker op een andere koers probeert te brengen,

plannen op de agenda zetten en zich committeren aan de

zo besluit Andriesen. “Als ik door Fryslân rijd, zie ik heel

projecten die hieruit voortvloeien. Je kunt niet creativiteit

veel lelijkheid. Daar moet je niet gedeprimeerd van raken

aanboren en daar dan vervolgens niks mee doen.”

want dat heeft geen zin.” Beter is het volgens haar de

Dát zou de dood in de pot zijn.
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De te verwachten bevolkingskrimp in het Noorden
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Investeren in d
Het begrip
‘ruimtelijke kwaliteit’

We kunnen denk ik constateren dat er nu anders tegen de kwaliteit van de
ruimte wordt aangekeken dan 25 jaar geleden. Toen werd gedacht in termen

Essay
is relatief nieuw maar

de begrippen ‘kwaliteit,
passendheid, verantwoord, uitstraling’

en dergelijke zijn al

langer in gemeenteland
in gebruik bij het invullen van de ruimte.

van ‘groei en ontwikkeling’, nu ligt de nadruk meer op de bestaande kwaliteit,
de waarde van het landschap en de omgeving waarin we wonen en werken.
De kwaliteit van onze woon- en werkomgeving wordt ‘gewaardeerd’ en dat
vraagt van gemeenten dat we goed nadenken over nieuwe ontwikkelingen in
onze omgeving en over het verbeteren van bestaande woonwijken en bedrijventerreinen.

Karakter van de dorpen

De gemeente Tytsjerksteradiel kent een zeer gevarieerd landschap met zeer
verschillende dorpen die passen in dat landschap. Dorpen die hun eigen karakter en historie hebben en hun eigen verhaal vertellen. In de meeste dorpen
is dat eigen karakter heel goed bewaard gebleven. In een aantal andere dorpen
hebben zich grootschaliger ontwikkelingen voorgedaan waardoor het karakter
van deze dorpen is veranderd. Niet per deﬁnitie in negatieve zin overigens: de
gemeente kent diverse voorbeelddorpen waar forse investeringen in centrumvoorzieningen zoals winkels en appartementen en het verplaatsen van
bedrijven geleidt hebben tot een sterke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
van de kern.
Andere dorpen in de gemeente hebben hun historische dorpscentrum behouden. Met enige (ﬁnanciële) hulp hebben bewoners daar zelf de handen uit de

mouwen gestoken en ervoor gezorgd dat oude panden prachtig zijn gerestau-
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reerd en de openbare ruimte opnieuw is ingericht, met een fraai resultaat.
Durf bij ontwikkelingen over grenzen heen te kijken
De totstandkoming van dergelijke dorpsprojecten vraagt dat je als gemeente
over grenzen heen moet durven kijken. Plannen tot vernieuwing en met lef,
roepen meer controverse op dan behoudende plannen. De consequentie is
dat je niet iedereen uit het dorp tevreden kunt stellen. Dat laatste betekent
voor de gemeente dat het maken van plannen een kwestie is van lange adem:
er is veel overleg met de inwoners nodig om te zorgen voor voldoende draag-
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vlak. Het algemeen belang en de persoonlijke belangen komen niet altijd overeen en dat roept weerstand op. In Gytsjerk is in het kader van de vernieuwing
van het centrum een werkgroep gevormd uit het dorp, die stap voor stap meedenkt in het hele proces. Deze werkgroep is bevorderlijk voor het creëren van
draagvlak. Nu de plannen bijna klaar zijn, is de gemeente nog in gesprek met
eigenaren en een aantal omwonenden; de verwachting is dat deze gesprekken

n duurzame dorpen
binnenkort met een positief resultaat worden afgerond. Dan kunnen we echt
aan de slag om ervoor te zorgen dat Gytsjerk over een paar jaar een heel mooi
centrum heeft.
Actieve dorpen
In Hurdegaryp bestond reeds een actief dorpsbelang. Met deze groep is vanaf het begin actief
samengewerkt aan een grootschalig plan waarbij

Plannen tot vernieuwing
roepen meer controverse op
dan behoudende plannen

sprake is van nieuwbouw van een kindercentrum
en een multifunctioneel centrum. Verschillende functies worden hier geclusterd, oude gebouwen worden afgebroken en de omgeving wordt fraai ingericht. Door de belangrijke rol van Dorpsbelangen Hurdegaryp in het proces is
sprake van een breed draagvlak van de inwoners, worden heel veel mogelijkheden benut en is de voorbereidingstijd relatief kort. Het geheel vraagt een
zeer grote investering van de gemeente maar daar staat dan ook een grote
verbetering van de woonomgeving tegenover.
Ook in andere dorpen ontstaan initiatieven ter verbetering van de woonomgeving. De gemeente speelt hier graag op in; omdat de uitvoering van dergelijke initiatieven echter een grote (tijds)investering vraagt, moet er wel worden
gefaseerd.
De gemeente Tytsjerksteradiel is blij met de handvatten die geboden worden
door Nieuwe kijk op dorpsplannen. Samen met de inwoners kijken naar het
toekomstige ontwikkelingen, dwingt ons om rekening te houden met de speciﬁeke kwaliteiten van
een dorp en zijn omgeving!
Maaike Prins
Wethouder gemeente Tytsjerksteradiel
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dorps-DNA en nadenken over wat dat betekent voor
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De nieuwe opgave v
De corporatie en haar maatschappelijke functie
Wooncorporatie Welkom is al generaties lang verbonden met het wonen in vooral kleine en middelgrote
kernen in Fryslân. De corporatie heeft woningen in
zo’n 78 dorpen en kleine steden, veelal karakteristieke
plaatsen, waar de ontstaansgeschiedenis nog aﬂeesbaar is en ruimtelijke kenmerken en situering in het
landschap gewaardeerd worden.

Nieuwe kijk op dorpsplannen

Het dorp als eenheid is voor Welkom belangrijk
bij beslissingen omtrent haar woningvoorraad. De
laatste jaren is vooral ook de dorpsgemeenschap daar
nadrukkelijker bij betrokken. Vroegtijdig samen een
toekomstbeeld van het dorp ontwikkelen voorkomt
later botsingen. Bewust omgaan met en integreren van
sociaal-economische functies in de fysieke omgeving
bieden de basis voor een duurzaam aantrekkelijk dorp
waar men graag woont en werkt.
Een corporatie is vaak de laatste krachtige investeerder
in de kleinere dorpen en bezit vaak meer dan 1/3 deel
van de woningen. Daarmee heeft ze ook direct fysieke
invloed op het dorpsbeeld. Dat vergt o.a. verantwoordelijkheid, betrokkenheid en herkennen van historische kenmerken. Wijkvernieuwing, sloop, renovatie of
nieuwbouw maar ook voorzieningen die bijdragen aan
een goede woonomgeving (leefbaarheid) zijn dan ook
van belang voor een aantrekkelijk dorp.
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Duurzaam vitaal en leefbaar
Corporaties zoeken de afgelopen jaren nadrukkelijk
naar de maatschappelijke rol die het best bij hen past.
Welkom vindt dat ze niet alleen moet zorgen voor een
goed huis, maar ook voor goed wonen. Dat kan pas
als de bewoner ervaart dat de woonomgeving vitaal
en wervend is. Wervend, om er te komen én om er te
blijven, ook als de persoonlijke situatie verandert. Het
gaat om sociale cohesie, bereikbare voorzieningen en
diensten, en een ruimtelijk aantrekkelijke omgeving.
Het stimuleren van acties en projecten kan de basis
vormen voor een vitale toekomst. Dat betekent dat zowel de fysieke als de sociaal-economische duurzaamheid onze aandacht heeft.
Wijk- en dorpsvernieuwing, de nieuwe opgave
Vanzelfsprekend wordt geïnvesteerd in bestaande en
nieuwe panden voor een woningaanbod dat qua type,

comfort en prijs past bij de vraag. Een vraag die ons
de komende jaren voor een uitdaging plaatst. De groei
van de bevolking neemt af, de vraag naar één- en tweepersoonswoningen voor met name senioren groeit en
voor de starters op de woningmarkt is het nog steeds
moeilijk om de juiste woning op de juiste plek te
vinden. Dan is er een naoorlogse woningvoorraad die
ingrijpend verbeterd of vervangen moet worden. Ook
hebben wijkvernieuwing, speeltuinen, dorpshuizen,
winkels en ruimtelijke kwaliteit de aandacht van de
corporatie.
Voor al die projecten zijn dorpsvisies nodig om afspraken te kunnen maken over een uitvoeringsagenda.
Pas dan kunnen we spreken over dorpen mét toekomstwaarde.
De potentiële meerwaarde van dorps paspoort en
ruimtelijke kwaliteitsparagraaf
Duidelijkheid over de historische essentie en de kernkracht van een dorp, voorkomt voortdurende discussies. Een ruimtelijk kwaliteitspaspoort is een pakket
kenmerken, geldend voor een lange periode, en biedt
ook een corporatie duidelijkheid en rust. Daarnaast
moet er voldoende oog zijn voor de sociale kaart van
het dorp, met speciﬁeke historisch bepaalde kenmerken, zoals dorpsaard en karakter. Het begrip ‘dorp’
slaat immers zowel op de fysiek ruimtelijke eenheid als
op de gemeenschap.
Voordeel van een ruimtelijk kwaliteitspaspoort is dat
verschillende partijen elkaar snel vinden in de speciﬁeke kenmerken van het dorp.
Een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf is aanleiding voor
een corporatie om tot het opstellen van uitvoeringsagenda’s te komen. Niet dwingend maar samenbindend, en zowel op korte als op lange termijn structuurversterkend bijdragend aan een solide en vitaal dorp.
Bovendien kan de paragraaf een inspiratiebron zijn
voor nieuwe plannen.
Het is nu een gezamenlijke uitdaging, om het ruimtelijke kwaliteitspaspoort en de ruimtelijke kwaliteitsparagraaf ook in te zetten om veranderingen ten gevolge
van krimp zo optimaal mogelijk aan te grijpen en
daarmee lokaal de ruimtelijke kwaliteit te versterken.
Kortom: of we het nu hebben over organische groei,
planmatige uitbreiding, wegnemen of versterken van
minder geslaagde delen van een dorp: in alle gevallen
is dat dorp gebaat bij het opstellen van een dorpspaspoort én een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf.

e van corporaties
WoonFriesland
Bij woningbezit in dorpen is niet alleen het

is een goed voorbeeld van de gezamenlijke

bezit van belang maar vooral de leefbaarheid

wens het dorp te faciliteren, stimuleren en

in het algemeen. Daarbij horen ook

continueren. Woonbedrijf kan daarbij een

voorzieningen voor jongeren en ouderen. Het

belangrijke rol spelen mits er sprake is van

is een integrale opgave voor alle betrokken

samenwerking met alle partijen.

partijen. Leefbaarheid is een kwestie van
signalen opvangen uit de dorpsgemeenschap
en kijken naar de kansenkant, zowel wat
betreft woningbezit en maatschappelijk
vastgoed als nieuwe ontwikkelingen. Koudum

Wonen Noordwest Friesland
Nieuwe kijk op dorpsplannen maakt heel duidelijk hoe belangrijk het is dat de

inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen. Dat wordt oprecht ondersteund en ook als
randvoorwaarde gesteld bij de start van nieuwe projecten, met name bij dorpvisies.
Verschillende instanties kunnen een actieve rol vervullen bij het begeleiden van de
dorpsvisie. Maar de visie van het dorp kan afwijken van de visie van de betreffende
gemeente. In de praktijk ontbreekt het dan aan begeleiding. Wonen Noordwest
Friesland wil ook dit proces faciliteren, de sociale basis van het dorp opwaarderen en
vanuit het gezamenlijke ruimtelijke kwaliteitbesef alle partijen enthousiasmeren. De rol
van een dorpscoach, een dorp dat al ervaring in het verleden heeft opgedaan en kan
adviseren in het proces, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.
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dorpen vanuit hun eigen visie kijken naar de identiteit en historische kwaliteiten als
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De borging van r
Ruimtelijke kwaliteit is een breed (container-)

beeldaspecten. Aan ruimtelijke beeldkwaliteit, van

begrip, waarover bibliotheken zijn vol ge-

landschap tot dakkapel, ontbreekt derhalve een ade-

Essay
schreven. Google geeft 191.000 resultaten.

quate kwaliteitstoets op de hogere schaalniveaus van
landschap en stedenbouw.

Vanaf de introductie van het begrip ruimte-

lijke kwaliteit in de Vierde Nota extra, begin
jaren negentig, zoekt men een manier om

Te vaak worden de eisen die aan ruimtelijke kwaliteit
worden gesteld, geformuleerd nadat de planvorming
heeft plaatsgevonden. De kwaliteitsformulering en

dit begrip te deﬁniëren, zowel inhoudelijk

-borging vervullen dan feitelijk lippendienst aan het

als wat betreft de implementatie in beleid

resultaat. Ruimtelijke kwaliteit is een continuüm op

en instrumentarium.

alle schaalniveaus. Een ruimtelijk beeld bestaat niet
alleen uit landschap of alleen uit stedenbouw of alleen uit architectuur: wat je ervaart, omvat al deze

Een veel gehanteerde deﬁnitie staat in de publicatie

beeldaspecten tegelijkertijd. Het is dan ook opvallend

Welstand op een nieuwe leest, naar een gemeentelijke

dat alleen op het laatste genoemde onderdeel van de

welstandsnota: ‘Met ruimtelijk kwaliteitsbeleid wordt

ruimtelijke kwaliteitsbeleving, dat van de gebouwen,

beoogd het tot stand brengen van een betekenisvolle

sprake is van een wettelijk verankerd instrumentarium

fysieke omgeving en het heeft betrekking op alle aspec-

van kwaliteitsborging: welstand en monumentenzorg.

ten daarvan: de esthetische en functionele kwaliteit,

De enige uitzondering geldt de door het rijk aangewe-

de duurzaamheid en de cultuurhistorische betekenis.’

zen beschermde stads- en dorpsgezichten, waarvoor

Nieuwe kijk op dorpsplannen

een beschermend bestemmingsplan moet worden
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Ruimtelijke kwaliteit gaat kortom over een oneindig

opgesteld. Voor vrijwel alle andere plannen op het

aantal samenhangende aspecten waarbij tegelijkertijd

schaalniveau van landschap en stedenbouw ontbreken

de beleidsformulering, de besluitvorming en de uitvoe-

feitelijk en formeel ruimtelijke beleidsvisies en daarvan

ring zijn losgekoppeld. Wij praten in al deze processen

afgeleide kwaliteitstoetsen. Voor welstand is in de

wel over ruimtelijke kwaliteit, maar niemand ziet erop

Woningwet vastgesteld, dat de gemeente kan bepa-

toe dat die ook echt geborgd wordt.

len of en waar er sprake is van een ruimtelijke kwaliteitstoets, alsook aan welke ruimtelijke criteria een

Ruimtelijke kwaliteit is opgenomen in een groot aantal

onafhankelijke, deskundige door de raad benoemde

wetten en nota’s op het gebied van wonen, landinrich-

commissie de bouwplannen op ruimtelijke kwaliteit

ting en natuurbescherming, allemaal met hun eigen

moet adviseren.

uitvoeringsregimes.
Toch ontberen de gemeenten (en de provincies) een

Nieuwe kijk op dorpsplannen hanteert een werkwijze

ruimtelijke kwaliteitstoets op landelijke en steden-

die de bestaande ruimtelijke kwaliteiten beschrijft op

bouwkundige schaal, die initiatiefnemers (particulieren

basis van een grondige analyse van de ontstaans- en

en overheden) dwingt tot nadenken over de relevante

ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap en het

n ruimtelijke kwaliteit
dorp. Op grond van die voor de identiteit van het

niveau kan waarborgen. Een breed samengestelde

gebied/het dorp/de buurt/de straat kenmerkende func-

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (landschaps-

tionele en ruimtelijke karakteristieken wordt een visie

architecten, stedenbouwers en architecten), die aan

ontwikkeld, die aangeeft in welke mate welke ruimte-

de hand van de door de raad vastgestelde ruimtelijke

lijke aspecten daarbij van belang zijn. De ruimtelijke

kwaliteitsparagraaf gemeenten adviseert over de con-

kwaliteit van het gebied en de zorgvuldigheid van het

crete planvoornemens. Op het niveau van welstand is

ruimtelijk- typologische onderzoek bepalen daarbij

gebleken dat het werkt. Dit instrument kan dus op de

in hoge mate de omvang van de te stellen kwaliteits-

hogere schaalniveaus van stedenbouw en landschap

eisen. Gekoppeld aan een stevige procesmatige en

ook toegepast worden. De in Nieuwe kijk op dorps-

inhoudelijke kwaliteitsborging kan deze aanpak tot een

plannen ontwikkelde techniek (zowel wat betreft de

aantoonbare ruimtelijke kwaliteit leiden.

totstandkoming als het eindresultaat) mag als perfect

Dit sluit aan op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

passend in deze benadering worden aangemerkt!

waarbij het instrument structuurvisie zowel op regionale als bovenregionale gebieden wordt ingezet.
De in Nieuwe kijk op dorpsplannen ontwikkelde visies
en uitgangspunten voor het dorps-DNA kunnen voor
het dorp uitstekend dienst doen als de hier bepleite
ruimtelijke kwaliteitsparagraaf, waarbij naar mate
de omvang van het uit te werken gebied afneemt,
de detaillering van de kwaliteitsaspecten evenredig
toeneemt. Met stevige door de gemeenteraad vastgestelde beleidsuitgangspunten/toetsingscriteria zijn
Nieuwe kijk op dorpsplannen

we er nog niet. Het is evenzeer van belang dat de
werkwijze borg staat voor een goede bewaking van
de ruimtelijke voornemens, want die blijken in de
praktijk niet altijd aﬂeesbaar.
In de huidige situatie is daarin voorzien voor zover
het de gebouwen betreft, die immers voordat een
bouwvergunning kan worden afgegeven door een

Ap Timmermans

onafhankelijke, deskundige adviescommissie worden

Directeur Hûs en Hiem

beoordeeld aan de hand van door de gemeenteraad
vastgestelde criteria. Het ligt dan voor de hand om in
de lijn van de continuïteit van de ruimtelijke schaalniveaus een adviescommissie in de beoordeling te
betrekken die een vergelijkbaar, integraal en continu
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schappelijke’. Dit
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dorpstrots.

Integraal denken
en doen
“Het gaat ons om leefbaarheid,
maar ook om meer. Met Nieuwe
kijk op dorpsplannen kunnen we de
ruimte slim indelen en zaken koppelen. Het multifunctioneel centrum,
de verdere toeristische ontwikkeling
en de uitbreiding van Warten.”
(Warten)
“Het project werkt voor ons heel
goed om een denkrichting te
ontwikkelen. We hebben van de
onderzoekers geleerd om integraal
te denken… We zien nu goed de
samenhang tussen natuur, water
en wonen.” (Lekkum, Miedum en
Snakkerburen)
Een verhaal is niet compleet zonder over het buurdorp te vertellen.
“Ons DNA hebben we gezamenlijk,
we zijn een tweelingdorp.”
(Beetgum)
Leren kijken en zich bewust
worden van de samenhang tussen
dragers is een belangrijke basis
voor streekeigen landschaps- en
dorpsontwikkeling, waarbij men
integraal moet nadenken over
een duurzame strategie die de
kwaliteiten van het dorp versterkt.
De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf
biedt hiervoor een uitkomst.
In dit document staan de dorpskarakteristieken omschreven, de
samenhang met het landschap
en de ontwikkelingskansen voor
groen, blauw, grijs en rood. De
kracht zit in het realiseren van
de combinatie van verschillende
programma’s en functies op
verschillende schaalniveaus in
één project. Integraal denken is
integraal doen: bundel de krachten voor behapbare gemeenschappelijke projecten.

Leefbaarheid,
een duurzame
investering
“De dorpen zijn gescheiden, maar
hebben elkaar nodig. De scholen
zijn daar, en voor een bloeiend verenigingsleven zijn we ook tot elkaar
veroordeeld.” (Beetgum)
“Dat is ons verenigingsleven,
een keiharde kwaliteit. Dat maakt
het dorp voor zeker de helft.”
(Easterein)
“We kunnen vast een graantje
meepikken van de vernieuwde
Elfstedenvaarroute.” (Beetgum)
Naast de fysieke kwaliteiten zijn
sociale en economische kwaliteiten belangrijke aspecten die de
leefbaarheid van een omgeving
bepalen. In een dorpse omgeving
hangt de ruimtelijke component
sterk samen met kwaliteit van de
omgeving en de infrastructuur.
In een vitaal dorp zijn deze drie
aspecten in balans. Wanneer de
infrastructuur niet optimaal is,
heeft dit zijn weerslag op de voorzieningen en het bedrijfsleven.
Andersom neemt de leefkwaliteit
van de omgeving af als er geen
sociaal-economische investeringen worden gedaan. Dit evenwicht van dorpskwaliteiten pleit
voor een integrale aanpak als het
gaat om dorpsontwikkeling.
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“Al zijn de contacten met de
instanties goed, de twee dorpelingen
beseffen dat ze de kar vooral zelf
moeten trekken. Dat is in ons eigen
belang.” (Easterein)
“Als wij niks doen, doet de gemeente
het. Dan wordt er over ons beslist …
Als dorpen zelf aan de slag gaan,
is het vrijwilligerswerk. Iedereen
heeft ondertussen gewoon een baan
of andere bezigheden. Er zit dus een
keerzijde aan de vrijheid die je op je
bordje krijgt.” (Lekkum, Miedum
en Snakkerburen)
“Je kijkt weer net iets anders tegen
je eigen omgeving aan. Het project
heeft een heleboel mensen aan het
denken gezet.” (Beetgum)
Dorpsplannen komen niet uit de
lucht vallen. Ook al zien alle partijen voordelen in een interactieve
samenwerking met het dorp, een
dorp kan het niet alleen. Ondersteuning en sturing van het proces
blijven belangrijke peilers bij het
tot stand komen van kwaliteitsprojecten. Eén gouden tip van
dorpen met ervaring leert dat het
vaak langdurige traject een maandelijkse continuïteit moet hebben.
Begeleiden van dit traject door een
dorpscoach - vanuit een ervaren
dorp dat het klappen van de zweep
kent - kan een belangrijke bijdrage
aan het proces betekenen en valkuilen en impasses voorkomen.
Wooncorporaties stellen zich actief
op in dit proces als partij die er
belang aan hecht een hoogwaardige woonomgeving te creëren bij
het woningbezit.

Consequenties van
grondposities
“Grondonderhandelingen voeren
zal niet meevallen … in het bestemmingsplan is alles al geregeld.”
(Aldtsjerk)
“Maar wonen aan het water past
niet in de plannen. Dat kost teveel.
De grond ligt al klaar voor een
rechttoe-rechtaan nieuwbouwplannetje. Dat maakt het voor ons
lastig om met een visie te komen.”
(Warten)
“Sinds jaar en dag wil Aldtsjerk er
huizen bij. Nu hebben we middelen
tot onze beschikking om iets te bouwen dat op de langere duur uitstraling heeft. We hoeven geen pukkeltje
aan het dorp.” (Aldtsjerk)
Integratie en ruimtelijke kwaliteit
stranden als er letterlijk geen
ruimte kan worden gegeven aan
de ambities van de dorpsbewoners. Het blijkt dat grondpositie
toch bepalend is voor nieuwe
ontwikkelingen. Met name in die
dorpen waar de opgaven in de
kern belangrijker worden en de
uitbreidingen van woningbouw
nog maar op beperkte schaal kunnen plaatsvinden, is dit actueel.
Het kost tijd om met sturende en
uitvoerende partijen in gesprek
te gaan en het grondgebied van
een dorp in een breder perspectief
te zien. Er is behoefte aan een
stimulator en een verantwoordelijke partij die de ‘gronderfenissen’ uit het verleden in een ander
perspectief plaatsen.

Rollenspel betekent
samenwerken
“Het is een mooie methode om
dorpen meer te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dat vindt
de gemeente volgens mij ook. Wel
gewaagd dat ze ons aan het stuur
durven laten.” (Aldtsjerk)
“We rekenden op een meer vastomlijnd plan. Aan de andere kant
hebben we wel geleerd heel veel verschillende organisaties erbij te betrekken... Als er eenmaal een netwerk is,
kunnen we als dorp heel veel zelf …”
(Lekkum, Miedum en Snakkerburen)
“De provincie, de woningstichting,
onze nieuwe wethouder. Zo’n heel
verhaal op papier, daar schiet je
weinig mee op als het in een la
belandt. Maar als de wethouder bij
zo’n onderzoek betrokken is, dan
voelt dat als een steun in de rug.”
(Beetgum)
Samen met de dorpen werken
aan de ruimtelijke kwaliteit en het
gebiedseigene van het dorp levert
nieuwe ideeën en plannen op. Voor
dergelijke plannen is het noodzakelijk om imaginair vermogen te
hebben, het eigenbelang aan de
kant te zetten en het gezamenlijke
belang te stimuleren. Dorpsbelang
blijkt hiertoe, met de ruimtelijke
kwaliteitsparagraaf in de hand,
goed in staat.
De dorpen hebben met eigen
initiatief en goede samenwerking
gemeenten en woningbouwcorporaties verrast met goede ideeën en
plannen. Daarmee is het mogelijk
andere partijen te benaderen,
te enthousiasmeren en indirect
invloed uit te oefenen op toekomstige politieke besluiten.
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