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Inleidingg
Fries Terpengebied

De Hemmenem

Projectgebied

 Nieuwe kijk op oude dorpen
Status

Het rapport heeft de status van kwaliteitsadvies voor de gemeenten Litten-

seradiel en Wymbritseradiel in Friesland en vormt tevens een basis voor de 

deeluitwerking van de bundelingsgebieden in het Streekplan Provinsje Fryslân.

Vervolg

Het onderzoek wil de gekozen methode van analyseren en documenteren toet-

sen aan de praktijk. De inzetbaarheid en productiviteit in de planvormingsfase 

zal nader moeten worden verkend. 

Er wordt gewerkt aan een pilotstudie voor de uitbreiding van dorpen. Aan de 

hand daarvan kan worden gekeken of de voorgestelde werkwijze een plaats 

kan vinden in vigerende planvormen zoals dorpsvisies, beeldkwaliteits- en 

bestemmingsplannen.

Sandra van Assen,

stedenbouwkundige
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Het onderzoeksgebied is in 

het donkerblauw 

weergegeven

‘Nieuwe kijk op oude 

dorpen’ is een ideeën-

boek voor nieuwe dorps-

structuren, gebaseerd 

op de cultuurhistorische 

rijkdom van Zuidwest 

Friesland.

Vraagstelling 

De vraag is niet tot hoe ver dorpen mogen groeien of waar waardevol land-

schap eindigt. De vragen richten zich op de wijze waarop dorpen kunnen 

groeien, waar dorpen kunnen uitbreiden en zich ontwikkelen. Voortgaande 

‘verstedelijking’ wordt in die gedachtegang gecombineerd met ‘groene’ en 

‘blauwe’ ontwikkelingen en in verband gebracht met historische structuren.

Doel van het ideeënboek

Er is gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling en groei van 

dorpen in het terpen- en merengebied van Friesland. De cultuurhistorische 

en landschappelijke context was daarbij een belangrijke inspiratiebron. 

De resultaten geven een nieuwe kijk op de identiteit en groei van een dorp, 

op de verbanden met de cultuurhistorische en landschappelijke elementen 

binnen een dorp, die weer gerelateerd zijn aan deze elementen op regionale 

schaal. Doel van het onderzoek is het aanreiken van een methode waarmee 

dorpsbewoners en plannenmakers -in de breedste zin van het woord- 

kwaliteiten kunnen duiden en inzetten in toekomstige groeiprocessen.

Gebied

Zuidwest Friesland telt achtenvijftig dorpen in het kleiweidegebied, in het 

merengebied en in het bundelingsgebied rondom Sneek. Het ‘bundelings-

gebied’ is een term die wordt gehanteerd in het Voorontwerp Streekplan 

Fryslân. Hiermee worden de perifere uitbreidingsgebieden van de belangrijkste 

steden en groeikernen aangeduid. 

Relevantie onderzoek

Het onderzoek geeft aan hoe de cultuurhistorische en landschappelijke struc-

tuur van regio en dorp een basis kan zijn voor nieuwe groeiontwikkelingen 

en voor samenwerking tussen overheden en dorpen. Het gemeenschappelijk 

uitgangspunt is het bereiken van een grotere ruimtelijke kwaliteit in de vorm-

geving van de verdere ontwikkeling van dorpen.

Daarnaast  doet het onderzoek suggesties voor de beantwoording van de 

vraag hoe het ‘ja, mits’ regime uit de Nota Ruimte voor Nationale Landschap-

pen in de praktijk kan worden toegepast.
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Essay
Nieuw beleid

Tot hoever mogen 

dorpen groeien? Waar 

precies ligt de grens 

waarachter het waar-

devolle landschap 

begint? Die vragen 

leveren niets meer op. 

Het landschap is allang 

niet meer een statisch 

decor en de dorpen zijn 

evenmin plaatsen waar 

de geschiedenis tot 

stilstand is gekomen. 

Actuele vragen zijn wel: 

op welke wijze kunnen 

dorpen zich ontwikkelen 

en hoe kan voortgaande 

‘verstedelijking’ wor-

den gecombineerd met 

‘groene’ en ‘blauwe’ 

ontwikkelingen?

Dorpen in Friesland zijn echt klein, gemiddeld zo’n vijftig tot vijfhonderd inwo-

ners. Elk dorp heeft een hechte relatie met het landschap. Onder meer door deze 

synergie is een dorp een dorp.

Bijna zestig dorpen zijn in het onderzoek de revue gepasseerd. Opvallend zijn 

de karakteristieke verschillen van de dorpen, die alles te maken hebben met de 

omgeving van het dorp en de plek in het landschap. Nog opvallender zijn de 

recente uitbreidingen van de dorpen waar juist dat onderscheid totaal ontbreekt. 

Met het ontwikkelen van nieuwe dorpen doen we de oude, bestaande dorpen 

ernstig tekort. Sterker nog, groei is onlosmakelijk verbonden aan dorpen en 

landschap, al was het maar om het dorp levendig te houden. Behoud door geen 

ontwikkeling is als een keurslijf, en dat knelt.

Drie-eenheid

Bears (gemeente Littenseradiel) is zo’n voorbeeld waar de historie een nieuwe 

impuls aan het dorp heeft gegeven. Gelegen aan de rand van het Middelzeege-

bied telt het dorp ongeveer 130 inwoners, 50 woningen en enkele grote boerde-

rijen. De kerk, de pastorie en Uniastate vormden in het verleden een belangrijke 

drie-eenheid in het dorp. 

In 1990 vatten de Dienst Landelijk Gebied Friesland en de gemeente Litten-

seradiel het plan op om de landschappelijke contouren van het stateterrein te 

herstellen en de fundamenten weer zichtbaar te maken. Tijdens bijeenkomsten 

met het dorpsbelang bleek dat er behoefte was aan een dynamische plek met 

uitstraling naar de omgeving. Dit werd voorgelegd aan de ontwerper Bep Mulder 

(Wiuwert) die in cortenstaal een luchtspiegeling maakte van de oorspronkelijke 

state. Binnen deze stalen contouren kunnen decors en podia tijdelijk worden 

opgesteld. Daarmee is Uniastate niet alleen weer onderdeel van het dorps-

silhouet maar staat het ook weer op het programma van talrijke activiteiten. 

Zo vernieuwt Bears zich onder het motto: recreëren in oude sferen.

Rafeligheid

Dorpsontwikkelingen worden op dit moment vanuit de provincie gestuurd door 

het toekennen van wooncontingenten, het aantal woningen dat jaarlijks mag 

worden gebouwd. De locatie met de minste weerstand is troef. Planvorming van-

uit dit negatieve scenario kan geen kwaliteit opleveren en is fi nancieel nauwelijks 

haalbaar. Knelpunten worden als incidenten opgelost, zoals de aanleg van een 

rondweg als de verkeersdruk in de dorpskern te groot wordt. Rondwegen zijn 

zeker niet-dorps en verbreken het verband tussen dorp en landschap. 

Het tracé van de rondweg is een infrastructurele opgave waarbij de dorpsrand 
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Leeuwarder Courant

 17-09-03

zich voegt naar het ontworpen tracé, in het ergste geval met de achtertuinen van 

de vrijstaande woningen naar het landschap. Dorpsranden worden niet meer 

ontworpen, de karakteristieke rafeligheid maakt plaats voor een onnatuurlijke 

ordening.

Het oplossen van knelpunten op een hoger schaalniveau kan nieuwe kwaliteiten 

opleveren. De rondweg kan worden vervangen door de tweede dorpsstraat of 

een landbouwweg buiten de dorpskom.

Ontwikkelingen in en om de dorpen beïnvloeden niet alleen het dorp maar zeker 

ook het landschap. Nieuwe kansen ontstaan door de ontwerpopgave te bekijken 

in een groter gebied met meerdere dorpen.

Vele varianten

Het ontwerponderzoek betreft een verdubbelingsopgave. Het gaat niet om het 

temporale aspect en de directe uitvoerbaarheid maar om de confrontatie van het 

gegroeide dorp met het omringende landschap. Het blijkt dat vooraf duidelijke 

keuzes moeten worden gemaakt, zoals uitbreiding van het dorp aan de overzijde 

van het water of een weg, of juist compacte bebouwing binnen beperkte ruim-

telijke mogelijkheden. Wateropgave, infrastructuur, recreatie en bedrijvigheid 

vormen nu een integrale opgave naast het ontwikkelen van woningen. In plaats 

van een beperkte keuze aan ontwikkelingslocaties blijken dan vele varianten 

mogelijk.

Om dorpen te verdubbelen is inspiratie nodig en kennis van het gebied. Geble-

ken is dat het niet ontbreekt aan materiaal om die kennis te vergaren, maar wel 

om al die gegevens tot een inspirerend proces samen te brengen. Cultuurhis-

torie als inspiratiebron in combinatie met ontwikkelingen als kansen leveren 

groeimogelijkheden die leiden tot nieuwe ruimtelijke kwaliteit van de dorpen. 

Het wordt een samenspel van provincie, gemeenten en dorpsbelangen om in 

een landschappelijke context de dorpen te behouden door ze te ontwikkelen.

ls van der Laan: ‘Een dorp kun je maar één keer verpesten

Els van der Laan

landschapsarchitect
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Postzegelplannen ofwel kleinschalige dorpsuitbrei-
dingen, schaden op de lange duur cultuurhistorische 
kwaliteiten. De standaardbenadering bij nieuwbouw is 
‘overal een beetje’, waardoor sluipenderwijs juist veel 
erfgoed wordt bedreigd. 
De afbeeldingen op pagina 11 laten zien dat dorpsei-
gen groeikenmerken zijn gekoppeld aan landschaps-
kenmerken. Er dringt helaas weinig dorpseigen 
kwaliteit door in nieuwe dorpsplannen. Nieuwbouw-
plannen voor een terpdorp verschillen niet of nauwe-
lijks van die voor een waterdorp. Een schokkende con-
statering in een gebied waar van oudsher dorpsgroei 
en dorpstrots nauw verbonden waren met het gebruik 
van landschap en bodem.

Hiervoor zijn talloze verklaringen. De belangrijkste is 
de steelse groei waarbij gemeentes en dorpen zichzelf 
misleiden met een voorzichtig beleid dat ‘het verlies 
zo veel mogelijk beperkt’. Er is lang gedacht dat enkele 
woningen per 10 jaar geen kwaad kunnen vooral 
niet als deze op de minst schadelijke plek worden 
gebouwd. Bestuurders, plannenmakers en bouwers 
kiezen jarenlang de weg van de minste weerstand. 
Het resultaat van alle kleine plannen bij elkaar is 
echter  een complete verzameling woningen. Sommige 
dorpen blijken in de afgelopen vijftig jaar wel 300% 
gegroeid! De nieuwbouw verschilt nauwelijks per dorp.
Een pleidooi om meer te doen met landschappelijke 
verschillen en verschillen tussen dorpen.

Terpdorpen ( Jorwert)

Vaartdorpen (Oppenhuizen en Uitwellingerga)

Waterdorpen (Gaastmeer)

1800 1800 1900 2000

Postzegelplannen in het paars 

Mantgum? Blauwhuis? Of toch Abbega? 

Hoe kan het dat een oud dorpsgezicht zo herkenbaar is, 

terwijl nieuwbouw in anonimiteit vervalt?

1800 1800 1900 2000

1800 1800 1900 2000

Postzegelplannen
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GaastmeerJorwert

Maat en schaal bebouwing, postzegelplannen zijn met een lichtgrijze kleur aangeduid

Maaswijdte openbare ruimte, postzegelplannen zijn met een lichtgrijze kleur aangeduid  

Ooit werd perceelsgewijs gebouwd langs 

vaarten en dorpsstraten. belangrijk 

was het gemeenschappelijke pad of de 

openabre oever. Organische groei langs 

de belangrijkste infrastructuur. Waarom 

bouwen we niet voort langs de vaart of 

de steeg? Maar dan met de gewenste 10 

of 20 woningen tegelijk. De architectuur 

van weleer hoeft absoluut niet letterlijk 

worden teruggehaald. Maar de verschil-

len tussen de dorpen en landschappen 

zouden wel opnieuw kunnen inspireren 

tot variatie

Het in beeld brengen van de unieke karaktertrekken 
van een dorp, het ‘dorps-DNA’, is onderzocht aan 
de hand van de groeiprocessen van de dorpen vanaf 
1800. Opvallend zijn de ‘groeidragers’ die in het 
kaartbeeld van 1800 en 1900 de structuur van het dorp 
vormden en die in het kaartbeeld van 2000 over het 
algemeen zijn vervaagd. Bij een wandeling door het 
dorp kunnen die dragers weer herkend worden. Maar 
de eigentijdse, vaak anonieme ingrepen verplaatsen 
deze karakteristieken naar de achtergrond; een ver-
schuiving in hiërarchie van nieuw en oud, van zicht-
baar en onzichtbaar.
Deze ‘postzegelplannen’ zijn vaak autonoom ontwik-
keld vanuit de gedachte dat een kleinschalige ingreep 
geen kwaad kan. Ze zijn opgesteld vanuit een bepaald 

programma en een specifi eke behoefte: de vrijstaande 
villa op de grote kavel aan een brede weg met veel 
groen en liefst water in de achtertuin. Niet echt dorps. 
Dorps wordt juist gekenmerkt wordt door compacte 
bouw aan de smalle dorpsstraat afgewisseld met roya-
lere woningbouw of de notabele villa, maar beide met 
het aangrenzende weiland en/of het openbare water. 
De jarenlange uitvoering van diverse postzegelplan-
nen levert geen ruimtelijke kwaliteit op en doet afbreuk 
aan de identiteit van het dorp. De vraag is dan ook 
op welke wijze het hedendaagse veelal kleinschalige 
bouwen toch in het ‘dorps-DNA’ kan worden ingepast. 
Er ligt een ontwerpopgave om nieuwe groeidragers te 
ontwikkelen die zich hechten aan de bestaande dragers 
en die onderdeel worden van een nieuwe ruimtelijke 
dorpsstructuur.

De praktijk
Landschapskenmerken worden nu vooral op het ab-
stracte niveau van het streekplan vastgelegd. Plannen-
makers zijn gebonden aan het streekplan en bestem-
mingsplannen. De afstand tussen het streekplan en 
een dorpsplan is groot. Dorpskenmerken worden niet 
als ‘planlaag’ of beleidslaag benoemd. 
In bestemmings- en streekplan zijn de historische 
groeikenmerken van een dorp niet of nauwelijks 
eenduidig opgenomen. In veel plannen worden oude 
kaarten of cultuurhistorische waarden wel vermeld in 
de rapportage, maar er wordt regelmatig verbazing-
wekkend weinig mee gedaan (zie ook de artikelen bij 
‘Cultuurhistorie als inspiratie’).
Nu het bouwen aan dorpen en bouwen in het land-
schap weer op de agenda staat, neemt de betekenis 
van de cultuurhistorische rijkdom van dorp en land-
schap in het planproces toe.
Het is tijd voor een offensieve benadering van dorps-
ontwikkeling vanuit een historisch perspectief.

Openbare ruimte van hoge kwaliteit: nieuwe oplossingen hoeven (ook) niet duur te zijn

Dorps-DNA

GaastmeerJorwert Oppenhuizen en 

Uitwellingerga

Oppenhuizen en 

Uitwellingerga
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Punten Lijnen Vlakken Chaos

SnitsSnits

Boalsert

SnitsSnits

Boalsert

SnitsSnits

Boalsert

SnitsSnits

Boalsert

+ + =

Kaarten met cultuurhistorische waarden zijn gemaakt 
in de provincies Noord Holland, Brabant en Limburg. 
Een landelijke systematiek is niet voorhanden. Ver-
schillende kaarten kennen uiteenlopende legenda’s.  
Samenhang tussen de objecten, lijnen en vlakken of 
tussen de schaalniveaus van provincie, regio en dorp 
wordt niet geregistreerd, of op zeer uiteenlopende 
wijze. Daarbij moet worden bedacht dat elke regio 

Wonen Verkaveling Rijksmonumenten

natuurlijk een eigen geschiedenis heeft en geheel eigen 
specifi eke kenmerken.
Dorpseigen ‘groeikenmerken’ zijn gekoppeld aan land-
schapskenmerken. De  groeidragers zijn het water, het 
groen en de infrastructuur. Deze vormen de basis voor 
de ontwikkeling van een legenda van cultuur-
historische dragers.

De recent opgezette en voor iedereen op internet 
te raadplegen cultuurhistorische atlas van Friesland 
(CHK) is een zeer uitgebreide catalogus. Vrijwel alles 
is gedocumenteerd, van archeologische sporen tot 
en met historische verkavelingpatronen. Men krijgt 
overzichten van de waardevolle infrastructuur van 
dijken, wegen, vaarten tot en met kerkpaden, van  
woongebouwen en werken, die een specifi eke monu-
mentale waarde hebben. Raadplegen van die rijkdom 
aan gegevens, dikwijls uitgedrukt in vlakken, lijnen en 
plaatsaanduidingen, leert veel over het landschap en 
de nederzettingen. Het onderzoeksgebied bevat een 
grote verscheidenheid aan waarden in het landschap 
en in de dorpen. Deze gegevens kunnen van groot 
belang zijn voor de plannen voor de dorpen. Verre-
gaande studie en specifi eke vakkennis is vereist om de 
hoeveelheid gegevens te kunnen interpreteren. Al met 
al zijn de huidige data weinig productief voor een plan-
vormingsproces. Voor een ontwerper zijn de gegevens 
weinig toegankelijk.

In het kaartmateriaal is de fysieke samenhang tus-
sen de gegevens niet of nauwelijks te lezen of waar 
te nemen. Een dergelijke samenhang moet echter 
worden ervaren om inspiratie op te kunnen doen. Met 
name die samenhang van de in de cultuurhistorische 
atlas vastgelegde kenmerkende structuren en objecten 
is van groot belang. De samenhang tussen de objec-
ten, lijnen en vlakken uit de CHK en het omringende 
landschap wordt gevonden in vergezichten, in de 
ruimtelijke ordening van een schapenkampje, in een 
schijnbaar toevallig aangetroffen bossage in een dorp, 
of in de aanwezige laanbeplanting en in de ligging van 
een bouwlocatie nabij een kaatsveld of ijsbaan. Al deze 
zaken worden gewoonlijk niet specifi ek als cultuurhis-
torische waarden aangemerkt. De samenhang in een 
omgeving, toevallig of niet, kan de cultuurhistorische 
waarde soms sterker naar voren halen. Een gegeven 
dat minstens zo belangrijk is als de ‘op zichzelf staan-
de’, en geautoriseerde, cultuurhistorische waarde. 

Regio

Gebied

Dorp Gaastmeer

Landschapstype onderverdeeld Water Infrastructuur

Een schat aan informatie uit de Cultuurhistorische Kaart Fryslân (www.fryslan.nl/binfo/chk/inhoud/startchk.htm) op drie schaalniveaus

Een schat aan informatie
een chaos aan gegevens... Stapelen van de gegevens uit de Cultuurhistorische Kaart Fryslân. Een eerste poging om grip te krijgen op de informatie door 

onderscheid te maken in punten, lijnen en vlakken. 
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Cultuurhistorische dragers

De grenzen van de voormalige middelzee op een kaart uit 1834  

(Eekhof en Schierbeek)

Punten Lijnen Vlakken Dragers

De cultuurhistorische ‘lagen’ benadering
Het doel van de aanpak die hier wordt beschreven is 
het leveren van een bijdrage aan een werkbare metho-
diek voor het categoriseren van de cultuurhistorische 
rijkdom van dorpen. Daarom is geen uitgewerkt plan 
gemaakt, maar een werkwijze die ertoe kan bijdragen 
afwegingen inzichtelijk en mogelijk te maken.
De samenhang tussen de objecten, lijnen en vlakken 
uit de CHK en het omringende landschap wordt bena-
drukt door slechts de essentiële informatie uit de kaart 
te destilleren en te stapelen.

Hierdoor zie je ineens verbanden tussen de echt be-
langrijke structuren, waardoor de waarde van histo-
rische elementen beter te beoordelen is. Zo worden 
bijvoorbeeld waardevolle ‘onzichtbare lagen’ opnieuw 
zichtbaar. Een voorbeeld is de voormalige Middelzee. 
Menig dorp staat op het punt over de Middelzeedijk te 
groeien. Hier liggen kansen als er bewust mee wordt 
omgegaan. Op de kaart worden deze locaties zicht-
baar.
 
De gegevens zouden kunnen worden getoond op 
slechts enkele relevante schaalniveaus. ‘Schifting’ van 
de belangrijkste informatie kan leiden tot een helder 
kaartbeeld voor een dorp, haar omgeving en de regio. 
(op pagina 26 en 27 het schaalniveau van het dorp en 
haar omgeving)

Op de schaal van de regio 

komen samenhangende 

gebieden, patronen en 

nederzettingen naar voren. 

Als voorbeeld: De voor-

malige Middelzee en de 

bijbehorende natte landen 

-Hempolders- worden 

zichtbaar op deze kaart. 

Terpdorpen en dijkdorpen 

liggen langs of op de dijken 

rond deze drooggemaakte 

landen. 

Dorpen zijn ontstaan aan 

het water, de terp, de dijk of 

de weg. Deze groeidragers 

zijn grensoverschreidend, 

zowel gemeentelijk als 

provinciaal.

Orde in de chaos

Legenda

mozaïekverkaveling

onregelmatige blokverkaveling

onregelmatige opstrekkende verkaveling

regelmatige blokverkaveling (Middelzee)

stad

dorp

terp

schootsveld

doorzicht

dorpszicht

kerk

boerderij

dijk

infrastructuur

paden

watergang, (op)vaarten

voormalige watergang

 
water

natuur

Verkavelingsstructuur Middelzeegebied (centraal op de luchtfoto) en de verkavelingsstructuur van het terpengebied (aan weerszijden)



26

N
ie

uw
e 

ki
jk

 o
p 

ou
de

 d
or

pe
n

27

N
ie

uw
e 

ki
jk

 o
p 

ou
de

 d
or

pe
n

Ontwikkelingen in het Middelzeegebied

Terpengebied

Bundelingsgebied

Merengebied

Oosterlittens Jorwert

Scharnegoutum

Top en Twel

Gaastmeer Oudega

Cultuurhistorie zou veel vaker opgenomen kunnen 
worden als ‘planlaag’. Hiermee worden afwegingen 
met betrekking tot de bruikbaarheid en ontwikkelings-
kracht van dorpskwaliteiten onderdeel van het planpro-
ces.

Drie schaalniveaus en een legenda 

De aanzet voor de kaart met cultuurhistorische dragers 
omvat drie schaalniveaus. De niveaus zijn gerelateerd 
aan de beleidsniveaus van provincie, gemeente en 
dorp. Een waarderingssysteem aan de hand van deze 
drie schaalniveaus kan bijdragen aan toegankelijkheid 

en inzetbaarheid van de essentiële informatie. 
Om cultuurhistorische elementen vervolgens  in hun 
context te kunnen waarderen, dient de samenhang 
‘door de schalen heen’ beschouwd te worden. Dit 
betekent communicatie tussen de verschillende 
beleidsniveaus en afstemming van kaartmateriaal op 
de verschillende schaalniveaus.
De kaartenreeks met een heldere legenda kan mogelijk 
bijdragen tot  het inzichtelijk maken van afwegingen. 
Gewerkt is aan een legenda waarmee samenhangende 
structuren eenduidig kunnen worden opgenomen. 

Praktijkvoorbeeld

Op verschillende locaties en schaalniveaus wordt 

heel verschillend omgegaan met dezelfde waarde-

volle dijk of vaart. Het waarderen of gebruiken van 

oude kwaliteiten hangt nu af van projectgebonden 

samenwerkingsverbanden en onderlinge informatie-

uitwisseling.

Het blijkt dat Leeuwarden en Sneek inmiddels 

projecten ontwikkelen of hebben gerealiseerd in het 

voormalige Middelzeegebied terwijl dorpen gelegen 

in hetzelfde gebied (Weidum, Mantgum) niet mogen 

uitbreiden in deze richting. Het tracé van de Mid-

delzeedijk is ook niet in alle plannen als structuurele-

ment opgenomen.

Gedeelde ontginningslijnen, vaarten, kerkepaden, 

wegen, voorzieningen, ed. zijn onderdeel van de 

geschiedenis van vele dorpen. Het voorbeeld van het 

voormalig Middelzeegebied geeft aan dat er veel valt 

te winnen als deze ‘dorpsrelaties’ worden onderkend 

en gebruikt. Waarom zetten we de oude dijken en 

paden niet in als de nieuwe groeidragers?

De praktijk

mozaiekverkaveling

onregelmatige blokverkaveling

onregelmatige opstrekkende verkaveling

regelmatige blokverkaveling (Middelzee)

stad

dorp

terp

schootsveld

doorzicht

dorpszicht

kerk

boerderij

dijk

infrastructuur

paden

watergang, (op)vaarten

voormalige watergang

 
water

natuur

Legenda

Legenda: Dorpseigen ‘groeikenmerken’ 

zijn gekoppeld aan landschapskenmer-

ken. De  groeidragers zijn het water, het 

groen en de infrastructuur. Deze vormen 

de basis voor de ontwikkeling van een 

legenda van cultuurhistorische dragers.
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Dragers Ontwikkelingen Kansen

De kansenkaart
Schaalvergrotingen, specialisering en industrialisering 
maar ook bedrijfsbeëindigingen laten diepe sporen na 
in de agrarische sector en veranderen de verschijnings-
vorm van het landschap. De bewoners van de steden 
in Nederland hebben sinds de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw meer en meer vrije tijd gekregen 
en ‘het platteland’ wordt in toenemende mate ontdekt 
als ‘buitenplaats’. Het agrarische buitengebied en het 
merengebied bieden tal van recreatieve mogelijkheden. 
Nieuwe economische groeisectoren staan te trappelen 
om de gronden van de agrarische sector, die lange tijd 
als de beheerders van het schone landschap hebben 
gefunctioneerd, over te nemen.

Door categorisering van de historisch gegroeide 
bebouwingspatronen en het registreren van de te 
verwachten ontwikkelingen in het landschap laat 
het onderzoek zien hoe verschillen in ontstaans-
geschiedenis als inspiratiebron gebruikt kunnen 
worden voor nieuwe ontwikkelingen.
In plaats van af te wachten kan nu worden geantici-
peerd op wenselijke ontwikkelingen. Elk gebied kent 
specifi eke kansen. Door de historische informatie 
en de toekomstmogelijkheden  over elkaar te leggen 
ontstaat de kansenkaart.

Kansenkaart

Nieuwe vrijetijdsbesteding Nieuwe paden en herstel oude paden Recreatieboerderij (Idzegea) De Hemdijk als wandeldijk (‘Hemdyk’ wandeltocht 2005)

Optelsom van kansen

De kansenkaart
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Terpengebied

Bundelingsgebied

Merengebied

Jorwert

Scharnegoutum

Oppenhuizen en Uitwellingerga

Gaastmeer

Terpengebied
Een historisch landschap waar ooit de terpenbouwers 
hoge en droge woonplekken achterlieten. Hier speelt 
de landbouw nog altijd een belangrijke rol. 
Er liggen kansen voor schaalvergroting, er is een goede 
ontwatering en de grond is vruchtbaar. Het terpen-
gebied (dit gebied strekt zich uit tot in de provincie 
Groningen) kan meer gaan functioneren als landbouw-
laboratorium. 
Er is een grote verscheidenheid aan cultuurhistorisch 
waardevolle dorpskernen, kerken en monumenten. 

Easterlittens

Oudega

Het gebied kent onnoemlijk veel archeologisch waar-
devolle locaties. De dorpen zijn onderling verbonden 
door een fi jnmazig netwerk van wegen, paden, vaarten 
en zichtrelaties. 
Dit gebied kan meer op de kaart worden gezet als een 
historisch waardevol (recreatie)netwerk. Op de lange 
termijn kunnen de vaarten, paden, en visuele 
kwaliteiten worden versterkt en uitgebreid en waar 
mogelijk benut voor nieuwe ontwikkelingen.

plaats voor recreatie, zorgfuncties en woonmilieus 
waarvoor in de stad niet of nauwelijks ruimte kan 
worden gevonden. Nieuwe functies die het dorpen-
landschap versterken, waarmee wellicht waardevol 
erfgoed kan worden gered en zelfs te gelde gemaakt. 
Het zoeken is naar nieuwe functies die bijdragen aan 
de leefbaarheid en interactie van dorp en stad.  
Het dorpenlandschap kan als waardevolle onderlegger 
worden benut bij nieuwe ontwikkelingen. Een ‘kwali-
teitsnetwerk’ -van dorpen en hun onderlinge 
verbindingen- voor de lange termijn. 

Er zijn spannende manieren te verzinnen om het land 
droog te houden. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken 
aan water als bouwlocatie of landschapsprojecten die 
appelleren aan de geschiedenis en ingenieurskunst 
van de terpen- en dijkenbouw.
Het merengebied kan als samenhangend project een 
grote rol spelen bij het drooghouden van de lage lan-
den van Friesland.

Merengebied
In dit relatief jonge landschap is de landbouw al jaren 
aan veranderingen onderhevig. Veel boeren kiezen 
voor ‘nevenfuncties’ en richten zich op natuuront-
wikkeling, recreatie en waterbeheer. Aangezien de 
drainage van deze natte gronden zijn langste tijd heeft 
gehad en hier kansen liggen voor het uitbreiden van 
boezemwater en het creeëren van nieuwe meren en 
poelen, zal de verschuiving naar water- recreatie- en 
natuurontwikkeling doorzetten. Het waterrijke meren-
gebied staat bekend als aantrekkelijke woonomgeving. 

Bundelingsgebied
Het bundelingsgebied kent twee landschapstypen. 
Het kleigebeid met en zonder terpen (voormalige 
Middelzee) en het merengebied. Landbouw op de 
traditionele wijze zal plaats maken voor moderne 
landbouw en andere ontwikkelingen gericht op land-
schapsbeheer. De veelzijdigheid van het landschap in 
het bundelingsgebied biedt ruimte voor waterbeheer, 
natuurbeheer en recreatie. De relatie tussen de stad 
en de dorpen is lang niet zo statisch als soms wordt 
voorgesteld. Het dorpenlandschap kan een 
complementaire rol vervullen voor de stad. Hier is 

Kansen per gebied



Essay
Yn de rin fan de tiid binne der ek de minder fysike saken bykommen, sa as hoe 

hâlde we it doarpshûs draaiende, hoe hâlde we de ferieningsstruktuer oerein, 

is der plak foar jong- en âlderein en hoe kommunisearre we mei-inoar en 

bygelyks mei de gemeente.

Us metoade om sokke saken nei boppe te krijen is yn de rin fan de jierren 

goed útkristallisearre.

De lêste pear jier besykje wy om de doarpsbelangen oars sjen te litten nei de 

útwreidings dy sy foar eagen hawwe en probearje we harren ek neitinke te 

litten oer de identiteit fan it doarp en hokfoar útstrieling soks hat op de eigen 

ynwenners mar ek op minsken fan bûten en nijkommers.

Faaks is de earste reaksje yn de doarpen, we wolle der wat huzen by want der 

is ferlet fan en net sasear oer hoe it by it doarp past, hoe de ynfrastruktuer 

oanslút by it besteande en gean sa mar troch.

De measte doarpen binne de lêste jierren dan ek (faaks) honorearre mei nij-

bouplantsjes dy’t as it ware tsjin it âlde doarp oanplakt binne. Der is measten-

tiids net goed oer neitocht. Soks hat in wjerslach op it doarp, it duorret in hiel 

skoft foardat it er ‘byheard’.

De sketssesje dy’t wy hân ha mei de ‘proef’doarpen Easterlittens en Aldegea 

W. is my tige goed befallen. It is tink ik in goede metoade om op in ‘maklike’ 

ynteraktive wize de tinkrjochtingen fan de ynwenners oer útwreiding en hok-

foar kant as dat foar harren doarp út gean moat, nei boppe te heljen. 

Krekt sa as by it meitsjen fan in fi sy gean je yn de earste opdracht oan de slach 

mei de sterke punten fan it doarp. Wêr binne je grutsk op en wer moat immen 

foaral op lette as se yn jin doarp komme. Mei oare wurden, wêr en wat binne 

de dragers fan it doarp.

As je dat yn byld hawwe geane je oan de slach mei de twadde opdracht om it 

doarp te ferdûbeljen yn sawol wetter, diken, bebouwing en grien. It is aardich 

om te sjen dat as der meardere groepen mei itselde doarp dwaande binne, der 

wolris ferskillende sketsen/ynfollings útkomme.

Wat it sa nijsgjirrich makket is dat der sjoen is nei de hjoeddeistich ferhâlding 

fan bebouwing, wetter, grien en diken. Dit krij je op stikkers útmetten om mei 

te sketsen (plakke). En dat je ferplichte binne om dat ek allegear te brûken. 

De Feriening Lytse Doar-

pen (FLD) stipet al mear 

as tsien jier de doarpen 

yn Fryslân by it meitsjen 

fan in doarpsfi sy.

By de earste fi sy’s lei de 

klam foaral op de fysike 

saken yn it doarp. Dan 

kin je tinke oan: der 

moatte wat wenningen 

by komme om de win-

kels en de skoalle yn it 

doarp yn stân te hâlden, 

de krusing moat oan-

past wurde want dy is 

gefaarlik en der moat in 

fytspaad komme. 

‘Plakke en knippe’
In ‘maklike’ ynteraktive wize om de sterke punten 
en tinkrjochtingen oer útwreiding nei boppe te heljen.

Een ‘eenvoudige’ en interactieve manier om de sterke kanten 
en de visie van een dorp duidelijk te maken.

De Feriening Lytse Doarpen (FLD) ondersteunt al meer dan tien jaar de dor-

pen in Fryslân bij het maken van een dorpsvisie. Bij de eerste dorpsvisies lag 

de nadruk vooral op de fysieke zaken die er in het dorp nodig waren. Zoals: 

“we hebben woningen (met bewoners) nodig om de winkels en de school in 

stand te houden, de kruising in het dorp is gevaarlijk en moet dus worden 

aangepast en er moet een nieuw fi etspad komen.“

Na verloop van tijd kregen ook de minder fysieke zaken in het dorp de nodige 

aandacht in de dorpsvisie. Bijvoorbeeld: “hoe houden we het dorpshuis draai-

ende en hoe kunnen we de verenigingsstructuur in ons dorp overeind houden? 

Is er in ons dorp voldoende en geschikte woonruimte voor jongeren en oude-

ren en hoe communiceren we met elkaar en als dorp met de gemeente?” 

De FLD-methode om deze gegevens naar boven te halen is in de loop der 

jaren goed uitgekristalliseerd.

De laatste paar jaar proberen wij  behartigers van de dorpsbelangen met an-

dere ogen naar dorpsuitbreiding te laten kijken. We stimuleren het nadenken  

over de identiteit van het dorp en welke uitstraling die heeft op de eigen inwo-

ners maar ook op de mensen uit andere dorpen en eventuele nieuwkomers.

In de dorpen ligt de nadruk in eerste instantie meestal op het realiseren van 

woningen, meer dan op de inpassing van nieuwe woningen; of er een natuur-

lijke verbinding ontstaat tussen oud en nieuw, of de infrastructuur aansluit etc.

Vele dorpen zijn dan ook de afgelopen jaren “toebedeeld” met nieuwbouw-

plannen, die tegen het dorp zijn aangeplakt. In veel gevallen is er niet goed 

over nagedacht. Dit heeft zijn weerslag op het dorp. Het duurt namelijk een 

lange tijd voordat zo’n wijk de aansluiting vindt met het dorp.

De schetssessie met de ‘proef’dorpen Easterlittens en Oudega W. is mij erg 

goed bevallen. Ik denk dat dit een goede methode kan zijn om eenvoudig en 

interactief de ideeën van de bewoners -over uitbreiding en welke richting die 

uit moet gaan- duidelijk te maken.

Net als met het maken van een dorpsvisie ga je in de eerste opdracht aan de 

slag met de sterke punten van het dorp. Waar ben je trots op en wat zou be-

zoekers  moeten opvallen als ze in je dorp komen. Met andere woorden: 
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Soks twingt je om yn’e groep te diskusjearen oer it wêr, wêrom, wat, hoe en 

hoefolle en dat der dus dan ek faaks keazen wurde moat. Soe dy ferplichting 

der net wêze dan kieze je foar de maklikste wei en wurdt der meastentiids in 

moai plaatsje fan makke.

As der dôchs wat sein wurde moat oer ‘knelpunten’ dan is dat neffens my it 

hawwen (of it ûntbrekken) fan in sekere mate fan ‘basis’kennis, de deskun-

dichheid dy’t nedich is om de sterke punten 

fan it doarp nei boppe te krijen. Faaks moat 

je troch ‘bûten-steanders’ wiist wurde op de 

kwaliteiten fan jin doarp.

Yn dizze laboratoriumsesje wienen der fansels 

in grut tal deskundigen oanwêzich dy de doar-

pen fan te foaren bestudearre/besjoen hawwe 

en by de sketssesjes fan de groepen hjir en dêr de dielnimmers oanwizings 

joegen oer saken dy’t se miskien oer de kop seagen of fergetten wienen of oare 

oplossings oandroegen.

Soks is neat mis mei, neffens my kin it net better, mar de fraach is oft jin yn de 

praktyk de deskundigen der ek by krije kinne.

In oandachtspunt is de follow up! It doarp is prachtich dwaande west, der 

binne ferskate útwurkingen fan de groepkes en dan?! Wa makket der ien gehiel 

fan, hoe wurdt dat foarm jûn? En wat dogge je dan mei de útkomst ? Derfan 

útgeand dat dit de kapstok foar de kommende hûndert jier foar it doarp is, sil 

der yn myn eagen werom redenearre wurde moatte, sadat je in pear punten 

hawwe/oerhâlde dêr’t je konkreet mei oan de slach kinne en in begjin meitsje 

kinne mei de ynfolling fan it plan.

 

Wy as FLD binne fansels altyd bliid mei 

inisjativen/metoaden wer de doarpen wat 

oan hawwe kinne. Wy hoopje dat dit in 

metoade wurdt wer in ferdjippings-/ en 

kwaliteitsslach yn it tinken oer doarpsút-

wreidings, sis mar de takomst fan harren 

doarp mei bewurkstellige wurde kin. En 

dat it op sa’n wize plakfynt dat it doarp, 

de gemeente en de provinsje der profyt 

fan hawwe sille en der dan ek wol wat foar 

oer hawwe om dit proses te stypjen.

Ytsen Strikwerda (links)

koördinator Feriening Lytse Doarpen (FLD).

Vaak moet je door 

‘buitenstaanders’ gewezen worden 

op de kwaliteiten van je dorp

Faaks mat je troch 

‘bûtensteanders’ wiist wurde op 

de kwaliteiten fan jin doarp

wat zijn de dragers van het dorp. Als dit in beeld is gebracht, ga je aan de 

slag met de tweede opdracht. Hierbij moet je het dorp twee keer zo groot 

maken. De huidige verhouding in bebouwing, water, wegen en groen wordt 

verdubbeld. Deze gegevens krijg je op stickers uitgereikt om mee te schetsen 

(plakken). Bovendien ben je verplicht om alles te gebruiken. Dit dwingt je om 

in de groep te discussiëren over waar, waarom, wat, hoe en hoeveel. Met als 

resultaat dat er een weloverwogen keuze wordt gemaakt. Leuk is dat als er 

meerdere groepen met hetzelfde dorp bezig 

zijn, er wel eens verschillende schetsen/in-

vullingen tot stand kunnen komen.

Als er ook wat over de ‘knelpunten’ (van deze 

methode, red.) gezegd moet worden dan is 

dat volgens mij de aanwezigheid (of het ont-

breken) van basiskennis en deskundigheid, die noodzakelijk is om de sterke 

punten van een dorp naar boven te krijgen. 

In de praktijk moet je vaak door ‘buitenstaanders’ gewezen worden op de 

kwaliteiten van je dorp. Bij deze schetssessie waren meerdere deskundigen 

aanwezig die de dorpen van te voren hadden bekeken en voorafgaand aan de 

schetssessie hun “beeld” van de dorpen gaven.

Tijdens het schetsen hebben ze de groepen hier en daar ondersteund bij zaken 

die misschien over het hoofd werden gezien. Ook werden er alternatieve op-

lossingen aangedragen.

Hier is niets mis mee, volgens mij zou het altijd zo moeten gaan, maar de 

vraag is of je er in de praktijk ook elke keer deskundigen bij kunt krijgen.

Een aandachtspunt is de follow up! De mensen uit het dorp zijn prachtig bezig 

geweest, er zijn meerdere uitwerkingen van de groepen en dan? Wie maakt er 

één geheel van, hoe wordt dit vormgegeven? En wat doe je met de uitkomst? 

Bij een dorpsvisie voor de komende honderd jaar zal mijns inziens teruggere-

deneerd moeten worden, zodat je een paar punten overhoudt waar je concreet 

mee aan de slag kan gaan, die kunnen worden ingezet bij de start van een plan.

Wij zijn als FLD altijd blij met nieuwe initiatieven/methoden waar onze dorpen 

wat aan kunnen hebben. Wij hopen dat dit een methode wordt waarmee het 

denken over dorpsuitbreidingen -zeg maar de toekomst van een dorp- zal 

worden verdiept en toeneemt in kwaliteit. En dat op een zodanige manier 

dat het dorp, de gemeente en de provincie er profi jt van zullen hebben en er 

daarom dan ook wel wat voor over hebben om zo’n proces te steunen.

Ytsen Strikwerda

coördinator FLD
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Verdubbeling als experiment
De discussie op scherp: 

dorpsgroei biedt ruimte voor 

nieuwe groeidragers en 

ontwikkelingskansen. 

Het verdubbelen van het dorp 

dwingt tot het maken van 

keuzes voor de lange termijn. 

Hoe kan het dorp eruitzien 

over honderd jaar?

Deze vraag is voorgelegd aan 

de dorpen. Dorpsbewoners 

schetsen de karakteristiek van 

eigen dorp en hun visie op de 

lange termijn: wateropgaven, 

infrastructuur, recreatie en

bedrijvigheid vormen nu een 

integrale opgave naast het 

ontwikkelen van woningen.

Dorpsbewoners Easterlittens 

aan het werk
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Stap 2: Eerst verdubbelen van de ‘dragers’ (water, groen en infrastructuur) en daarna toevoegen van bebouwing

Experiment: verdubbeling van de dorpsomvang
In de praktijk worden de ontwikkelingsopgaven van 
dorpen gebonden aan een periode van vijf tot tien jaar. 
Voor ieder jaar geldt een taakstelling voor de bouw van 
slechts enkele tot tientallen woningen. Op die manier 
wordt weinig ruimte geboden om de kwaliteiten op de 
schaal van het gehele dorp te bewaken.
De afzonderlijke dorpen en het onderzoeksteam werd 
gevraagd een ruimtelijke visie op de lange termijn te 
ontwikkelen. De opdracht om de dorpen tot tweemaal 
de oorspronkelijke grootte te laten toenemen moest 
daarbij een doorbraak forceren en was een middel om 
tot een visie te komen.
Op het schaalniveau van de dorpen werden de histori-
sche kwaliteiten benoemd en vastgelegd. 
Vervolgens moest het programma benodigd voor de 
verdubbeling in omvang, worden ‘weggezet’. 
De werkwijze is een ontwikkelingsgerichte invulling 
van de belvedèrestrategie ‘behoud door ontwikkeling’.

De volgorde is van wezenlijk belang. Eerst komen het 
water, het groen en de infrastructuur aan de orde, 
daarna de bebouwing. Op die manier wordt eerst de 
toekomstige dorpskwaliteit aan de orde gesteld en hoe 
de bestaande dorpseigen, kwalitatieve eigenschappen 
kunnen worden uitgebouwd. 

De vraag is niet wanneer  er gebouwd wordt maar 
op welke wijze. Het blijkt dat nu de kwaliteiten op de 
schaal van het gehele dorp in ogenschouw worden 
genomen en dat was het doel van deze opzet. 

Het experiment biedt een aanzet om na te denken over 
de dorpsidentiteit over honderd jaar. Beantwoording 
van deze vraag vergt creativiteit en visie. De eerste 
bevindingen leveren interessante resultaten op. Het 
blijkt dat in dorpen veel bruikbare historische kennis 
en creativiteit voorhanden zijn. Vanuit de keuzes die 
worden gemaakt voor de lange termijn, kan vervolgens 
worden teruggeredeneerd naar de huidige opgave van 
een dorp. Wat kan dit plan bijdragen aan het grote 
geheel?

Stap 1:  Inventariseren ‘dragers’

Kansenkaart merengebied als inspiratie

Kansenkaart Gaastmeer, detail uit bovenstaande kaart 

Werkmethodiek
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Er moet gebouwd worden in de schetssessies. Het 
dorp kan niet op slot, wordt het dus tijd voor de 
‘sprong over het water’? Dorpsbewoners hebben veel 
kennis en ideeën over het eigen dorp. Deze kennis 
kunnen dorpen zelf documenteren  waardoor meer 
kwaliteit kan worden meegenomen in planprocessen.  
Deze schetssessie laat zien dat in relatief weinig tijd  
(een avond, ongeveer 2,5 uur)  heel veel wordt be-
reikt. Door een dorp in meerdere groepen te verdelen 
ontstaan meerdere visies als uitgangspunten voor een 
goed debat. 
Voor Easterlittens lijkt het compact bouwen in eerste 
instantie de oplossing. Uitbreiden rond het buurtschap 
kan nog even wachten. Vroeger werd er al compact 
gebouwd langs het water. Meer openbare ruimte en 
minder tuinen. “Als dat de toekomst is moet er nu al 
mee worden begonnen!” Dit inzicht geeft een nieuwe 
kijk op de huidige nieuwbouw van twintig woningen. 
En dat is waar het experiment om draait.

De verkeersdoorstroming is in beide dorpen een 
probleem. “Er is te lang aan kleine plannen gebouwd 
zonder de consequenties voor de infrastructuur van 
het dorp mee te nemen.” Er worden nu vaak rondwe-
gen om dorpen gelegd. Een rondweg is een lapmiddel 
met catastrofale gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit 
van een dorp. Hier kunnen betere plannen voor wor-
den gemaakt. Als een weg wordt gezien als landweg 
of dorpsstraat ontstaat een geheel andere opgave dan 
wanneer alleen de verkeersader telt.

Het resultaat van de avond is nog geen doorwrochte 
dorpsvisie. “Het kan zelfs zijn dat de bevolkingstoe-
name meevalt en er minder groei plaatsvindt dan 
gedacht. Maar het biedt voordelen om een ´virtuele´ 
verdubbelingsslag te maken: want zo wordt nagedacht 
over nieuwe identiteit en nieuwe structuren. Wat geven 
wij mee aan deze eeuw?”
Het is een manier om kennis en krachten te bunde-
len en de cultuurhistorische kwaliteit van dorpen te 
verbinden aan toekomstige opgaven. ‘Nieuwe kijk op 
oude dorpen’ wil deze werkwijze graag uitbouwen 
waarbij de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit 
al op dorpsniveau wordt vastgelegd. Te beginnen met 
slechts 10 foto’s. 

Aanpak

Stap 1.
De dorpsbewoners van Easterlittens en Oudega maken 10 
foto’s van de dragers van kwaliteit en identiteit van eigen 
dorp.
 
Stap 2.  
Na een korte discussie over de gefotografeerde dragers 
gaan de dorpsbewoners aan de slag met het vastleggen 
van deze dragers op de plattegrond van het dorp. De ove-
rige aanwezigen (onderzoeksteam, bestuurders van beide 
gemeenten, vertegenwoordigers van plattelandsprojecten 
van de Provincie en vertegenwoordigers van de Dienst 
Landelijk Gebied en de Friese Milieu Federatie) kijken toe, 
leggen verslag en reageren als de meningen en plannen 
uitkristalliseren. Deze personen zijn echter niet actief aan 
het schetsen. Bedoeling is de visies van de dorpsbewoners 
omhoog te halen. Het vragenformulier dient om tot een 
eenduidige legenda te komen en vooral niets te vergeten.
Steeds wordt gevraagd of het dorp beschikt over een speci-
fi eke drager (dijk, vaart, voormalig kerkepad ed.) 
en zo ja, waar. 

Stap 3.
Net als bij de voorbeelduitwerking van het dorp Gaast-
meer op pagina 45 worden eerst de getekende dragers 
verdubbeld, te beginnen met het water, het groen en dan 
de infrastructuur. Vervolgens wordt aandacht besteed 
aan nieuwe zichtrelaties met omliggende dorpen of het 
landschap, nieuwe ‘schootsvelden’ en doorkijkjes. Beslo-
ten wordt of er bijzondere plekken zijn die ruimte bieden 
aan een markant gebouw of een nieuw dorpsbosje. Ook 
worden nieuwe functies bedacht voor leegstaande panden. 
Pas daarna wordt de nieuwe bebouwing toegevoegd. 
Soms leidt dit - zoals vaak in een ontwerpproces - tot 
verschuivingen in het plan. Meer groen of  water wordt 
ingepast en soms een extra verbinding gelegd voor een 
betere bereikbaarheid. De groepen lichten het resultaat 
toe. Er vindt een brede discussie plaats tussen de dorps-
bewoners en de andere aanwezigen. De tekeningen en 
een verslag van de toelichtingen en discussies zijn de basis 
voor een vervolg.

Schetsen met dorpen

Oudega aan het woord

Verslag van de avond
Zijn tien foto’s genoeg om het ‘portret’ van een dorp 
treffend weer te geven?
Oudega ziet zichzelf als een waterrijk dorp, Easterlit-
tens heeft een rijke verscheidenheid aan historische 
kwaliteiten.
Wat is de kwaliteit van het huidige dorp? En hoe zien 
de dorpsbewoners hun dorp over honderd jaar? Met 
tien zelfgemaakte foto’s en kaartmateriaal kunnen 
dergelijke vragen al schetsend worden beantwoord. In 
twee schetssessies schetsen de dorpsbewoners eerst 
de ‘kwaliteitsdragers’ van het eigen dorp om vervol-
gens het dorp in omvang te ‘verdubbelen’. 

De legenda wordt toegelicht door het onderzoeksteam. 
Elk dorp is verbonden met het landschap waarin het is 
opgenomen. De relatie met het landschap, het water, 
het groen en de infrasructuur verschilt tussen terpdor-
pen (Easterlittens) en waterdorpen (Oudega). 
Peter Karstkarel benadrukt waarop Easterlittens trots 
mag zijn. Dat zijn de vaarten, het plein, de stegen, een 
dorpskroeg  (hier nog steeds aanwezig), een buurt-
schap en oud industrieel erfgoed. Het oude zuivelver-
leden is nog herkenbaar aanwezig. 
Gunnar Daan heeft ’s middags  nog een bezoek 
gebracht aan Oudega. Het dorp heeft een prachtige 
dorpsstraat met vaart. Vergezichten en lange lijnen 
zouden een grotere rol kunnen spelen in de plannen. 
Het valt niet mee open water te vinden in dit dorp, 
terwijl Oudega toch echt aan het water ligt. Om een 
glimp van de Oudegaaster Brekken op te vangen moet 

een wandeling tot buiten het dorp worden gemaakt.

Groepen van drie gaan aan de slag. Er wordt soms 
alleen functioneel gedacht: “wat is de kwaliteit van 

een dijk?”, maar zodra een wandelmogelijkheid langs 
of over de dijk wordt getekend is de vraag voor ieder-
een bevredigend beantwoord.

Het verdubbelen van de omvang van een dorp vraagt 
om toekomstvisie. Dorpen in Friesland maken sinds 
enkele jaren dorpsvisies en gemeenten stimuleren dat. 
Nog niet alle dorpen zijn hiermee even ver of blijken 
over een uitgebreide dorpsvisie te beschikken.
De visies hebben gemiddeld een doorkijk van tien jaar 
en zijn gericht op ‘harde cijfers’ en concrete vraagstuk-
ken. De Feriening Lytse Doarpen (FLD) benadrukt dat al 
meer ruimte wordt gemaakt voor de ‘zachte gegevens’ 
waaronder het verenigingsleven in het dorp. Kwaliteit 
en vooral ruimtelijke kwaliteit heeft echter nog geen 
plek gevonden. Hieraan is wel behoefte. Het verdubbe-
len kan een middel zijn om na te denken over het dorp 
en haar groei in een bredere context. “De verdubbe-
lingsopgave is zo slecht nog niet.” Spannende concep-
ten ontstaan door de discussie aan te scherpen.
Dat dwingt tot nadenken over nieuwe structuren en 
nieuwe identiteit. De betekenis van de huidige karakte-
ristiek wordt aan de kaak gesteld. Waar ligt de kwaliteit 
waarop kan worden voortgebouwd?
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Kwaliteitsdragers Easterlittens
“Het terpdorp ligt aan twee vaarten, dit is een belang-
rijke kwaliteit van het dorp. Op veel plekken zijn de 
oevers openbaar. Vanaf Baard is het aanzicht op de 
toren en de kerk waardevol. In de noordwest hoek ligt 
een prachtig open gebied langs het water.”

Verdubbeling Easterlittens
“We leggen eerst een nieuw watersysteem aan, in 
de noordoost hoek van het dorp. We kiezen voor zo 
weinig mogelijk achtertuin want er kunnen weer stegen 
worden gemaakt en vooral meer openbare ruimte. 
In de noordwest hoek willen we liever niet bouwen, 
dit open gebied is waardevol voor het dorp. 
Er is niet voldoende ruimte om te verdubbelen tussen 
het dorp en de provinciale weg. We kiezen ervoor niet 
door te bouwen tot aan de weg maar de sprong te 
wagen over het water. Het gebrek aan ruimte om te 
bouwen aan de oostkant dwingt tot deze stap. Maar 
aan de westkant kan worden gebouwd rond een waar-
devol buurtschap en een oude terp. De sprong over 
het water kan nieuw leven inblazen aan deze mooie 
buurtschap die genoeg kwaliteit heeft  waarop kan 
worden voortgebouwd.”

Kwaliteitsdragers Easterlittens
“Het dorp is herkenbaar aan het kruispunt van vaar-
ten; aan de overzijde van de vaart liggen belangrijke 
kwaliteiten van het dorp, het buurtschap en een open 
gebied langs het water, met zicht op het dorp.”

Verdubbeling Easterlittens
“Aansluitend op de vaarten leggen we nieuwe water-
verbindingen aan in de noordoostfl ank. Deze vaarten  
zijn een nieuwe kwaliteit voor de uitbreiding van het 
dorp. Het dorp ligt van oudsher ten noordoosten van 
de kern. Hier wordt dus het eerste water gegraven. 
Er wordt ruimte gereserveerd tussen de provinciale 
weg en de nieuwe ontwikkelingen door een brede vaart 
met natuurlijke oevers. Het programma van wonen 
past alleen als er heel compact wordt gebouwd. Maar 
dit is een bewuste keus om de noordwest kant van het 
dorp vrij te houden van ontwikkelingen.”

In groepen worden de dorpen in kaart gebracht. 
De groepen komen met hun eigen visie over kwaliteit 
nu en groei in de toekomst.

Groep 1 Groep 2

Easterlittens



Ideeën
Begin bij de dorpen

Paspoorten
Historische groei en karakteristieken van dorpen, het 
‘dorps-DNA’,  kan worden vastgelegd in paspoor-
ten. Dit is als het ware een identiteitskaart die de (in 

de loop van eeuwen 
gegroeide) beeld-
kwaliteit voor de 
toekomst aangeeft. 
Als deze paspoorten 
een onderdeel vormen 
van de dorpsvisies 
kunnen ze ook bij 
toekomstige ontwik-
kelingen worden 
gebruikt.

Samenwerken aan 
gebiedsontwikkeling
Dorpsontwikkeling 
is niet alleen een 
zaak van het dorp 
zelf, maar is juist ook 
een landschappelijke 
opgave. Het gaat om 
het grotere gebied met 

meerdere dorpen zodat kansen en knelpunten in de re-
gio kunnen worden bekeken. Zo kan de aanleg van een 
nieuwe landbouwweg tussen twee dorpen een eventu-
ele rondweg om een dorp vervangen. Zo kan een dijk 
- in plaats van in stukken te worden gehakt - worden 
ingezet als doorgaande kwaliteit voor nieuwbouw op 
meerdere locaties. Dit hoeft niet te leiden tot duurdere 
plannen. Het is een kwestie van ordenen. 

Schetsen
De kennis over de dorpen is grotendeels bij de bewo-
ners aanwezig. Het schetsen met dorpsbewoners laat 
zien dat die kennis een zeer goede basis is voor het 
opstellen van een ontwikkelingsvisie.
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Jorwert is een terpdorp, dat oorspronkelijk 
werd ontsloten door de Jorwerdervaart, 
ook Jaanvaart genoemd. Deze loopt 
met grote slingers van Britswert naar 
Weidum en Bears. Hij raakt de westelijke 
dorpsgrens van Jorwert. De kern van 
Jorwert bestaat uit de prominente 
kerkterp met een ruim kerkhof en een 
compacte kerkbuurt rondom. Hier is het 
ringpad tot dorpsstraat verbreed en de 
-deels ‘notabele’- bebouwing richt zich op 
de kern. Aan steegjes staan bescheiden, 
vriendelijke huisjes van gele steen. Jorwert 
maakte net als vele andere terpdorpen 
deel uit van een fi jnvertakt netwerk van 
vaarten, paden en terpen. De haven en 
sommige paden zijn verdwenen, maar 
hiervan zijn de sporen terug te zien op 
de kaarten met cultuurhistorische 
dragers.

Deze kaarten zijn ontwikkeld om een 
methode aan te rijken waarmee dorpen 
en plannenmakers -in de breedste 
zin van het woord- cultuurhistorische 
en landschappelijke kwaliteit kunnen 
duiden en inzetten in toekomstige 
groeiprocessen. Afwegingen ten behoeve 
van dorpsgroei kunnen plaatsvinden als 
deze kaarten worden gecombineerd met 
de op handen zijnde ‘groene’ (landschap, 
landbouw, natuur), ‘rode’ (bebouwing) en 
‘blauwe’ (water, vaarten) ontwikkelingen. 

Jorwert omstreeks 1800 Jorwert omtreeks 1900 Jorwert omtreeks 2000

Dorpsomschrijving Jorwert

Nederzettingstypologie terpdorp

Aantal inwoners / woningen / arbeidsplaatsen 311 / 125 / 66

Beschermd dorps- of stadsgezicht nee

Groeipotentie enige

Archeologie; aantal amk’s -       

Beleid / plannen / visies Strategische Ontwikkelingsvisie                                                                                  
Littenseradiel

Cultuurhistorische dragers: 
‘‘Kwaliteitsdragers dorp’’

Cultuurhistorische dragers: 
‘‘Kwaliteitsdragers terpengebied’’

In het rood de dorpsgroei na 1900 die niet is 
gerelateerd aan de cultuurhistorische dragers 
van het dorp (postzegelplan)

Jorwert

Nieuwe kijk op (oude) dorpen

Paspoort
Jorwert

mozaiekverkaveling

onregelmatige blokverkaveling

Legenda cultuurhistorische dragers

onregelmatige opstrekkende
verkaveling

regelmatige blokverkaveling (Middelzee)

boerderij

dorp

stad

dijk

infrastructuur

watergang, (op)vaarten

kerk

terp

schootsveld

paden

voormalige watergang

water

doorzicht

dorpszicht

natuur

Bundel de krachten

Inspiratie
Cultuurhistorische gegevens van een gebied in relatie 
met de kaart van de landschapstypen geeft een 
samenhangend beeld van cultuurhistorische waarden 
en structuren, de zogenoemde ‘groeidragers’. 
Groeidragers zijn grensoverschrijdend, zowel gemeen-
telijk als provinciaal, en kunnen inspirerend zijn voor 
beleids- en plannenmakers als deze de samenhang en 
de waarde herkennen. 

Kansen
Nieuw beleid biedt nieuwe kansen. Ontwikkelingen 
zoals de wateropgave bieden in het kleiweidegebied en 
het merengebied unieke mogelijkheden als deze wor-
den gecombineerd met de historische groeidragers. 
Groei van dorpen is geen invulling meer van beschik-
bare contigenten maar worden een ruimtelijke opgave 
in een groter gebied. 

Verdubbelen
Het werken aan een verdubbelingsopgave van de dor-
pen levert verrassende conclusies op. De mogelijkhe-
den en de onmogeljkheden van de beschikbare ruimte 
wordt in beeld gebracht. De tweede dorpsstraat is 
een logisch gevolg van een verdubbeling. Contigenten 
kunnen worden ingezet om deze nieuwe dorpstraat 
geleidelijk te laten groeien.

Rollenspel
De strijdbijl om de contigenten moet worden 
begraven. De dorpen als aanjager, de gemeente als ini-
tiatiefnemer en een stimulerende provincie maakt het 
mogelijk om de traditie van de waardevolle ‘steden’-
bouw van dorpen voort te zetten.




