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Voorwoord

Tytsjerksteradiel is een middelgrote gemeente in Fryslân, gekenmerkt door 16 dorpen in een schitterende landschap-
pelijke omgeving. Een afwisselend landschap waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden; een landschap dat onze 
bescherming verdient.

Een landschap waar ook in gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Dat kan tot tegengestelde belangen leiden. Zo 
moet een boer immers gewoon zijn werk kunnen doen, zonder dat dit al te veel ten koste gaat van de natuur. Ook 
nieuwe ontwikkelingen kunnen en mogen niet altijd tegengehouden worden. Recreatie en toerisme, bijvoorbeeld, is 
een belangrijke bedrijfstak die vele kansen biedt. Kansen die om ruimte vragen. 

Om er voor te zorgen dat deze kansen geen bedreigingen worden, is het belangrijk een goede visie te hebben. Een 
visie op de wijze waarop alle belangen zo goed mogelijk hun plek kunnen krijgen. Een visie ook op landelijke ontwik-
kelingen als de economische crisis, vergrijzing en krimp en de gevolgen daarvan voor woningbouw en de ontwikkeling 
van bedrijfsterreinen in onze gemeente.

De Structuurvisie “Finster op Romte” geeft de toekomstvisie van Tytsjerksteradiel weer tot het jaar 2020. De visie van 
het gemeentebestuur én de mensen die hier wonen en werken. De Structuurvisie is immers in samenspraak met u tot 
stand gekomen. Zo hoort het ook. De ontwikkeling van Tytsjerksteradiel gaat ons immers allemaal aan. 

In de komende jaren zal de visie concreet worden ingevuld met nieuwe bestemmingsplannen en initiatieven. Iedere 
ontwikkeling zal worden getoetst aan de Structuurvisie. Wij willen tenslotte allemaal dat het ook in 2020 nog goed 
wonen, werken en recreëren is in Tytsjerksteradiel. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Afdeling Romte
Gemeente Tytsjerksteradiel
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Finster op Romte  is de nieuwe Structuurvisie van de gemeente Tytsjerkteradiel. In het bijzondere ontstaansproces 
heeft de gemeente, in gesprekken en bijeenkomsten met deskundigen en burgers, gevraagd hoe Tytsjerksteradiel er 
in 2020 uit moet zien. 

Open proces
Vanaf het begin konden burgers, belangenverenigingen, dorpsbelangen en deskundigen meewerken aan het maken 
van de Structuurvisie. De naam van de Structuurvisie wijst op die openheid van dat proces. Het venster (Finster) ver-
wijst ook naar het kader dat de Structuurvisie zal zijn voor de keuzes die gemaakt worden op het gebied van ruimtelijke 
ordening. De Structuurvisie is leidend voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 

Structuurvisie en Woonvisie
In deze brochure staan de hoofdlijnen van de Structuurvisie en de Woonvisie. De Woonvisie Finster op Wenjen is een 
uitwerking van het thema Wonen uit de Structuurvisie. De visies zijn beide in januari 2010 vastgesteld door de gemeen-
teraad.

Thema’s 
Naast Wonen zijn de andere belangrijke thema’s uit de Structuurvisie: Werken, Recreatie en Toerisme, Duurzaamheid, 
Landschap en Omgeving. Duurzaamheid wordt niet beschreven als zelfstandig thema, maar direct bij de andere the-
ma’s betrokken. Deze benadering doet meer recht aan de belangrijke invloed die duurzaamheid nu en in de toekomst 
moet hebben. 

Website 
Als u meer wilt weten over een bepaald onderwerp, dan kunt u terecht op onze gemeentelijke  website: www.t-diel.nl  
De volledige tekst van de beide visies is hier te vinden. Deze brochure is een verkorte versie van de Structuurvisie en 
de Woonvisie. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

Ontwerpen kinderen
Ook de kinderen van de basisscholen hebben hun visie op de toekomst laten zien in o.a. tekeningen, brieven en  
maquettes. 

Inleiding
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1.1. Van Structuurplan naar Structuurvisie 

Inleiding 
De Structuurvisie geeft de hoofdlijnen aan voor de inrichting van de ruimte 
van de gemeente. Bij het maken van beleid wordt steeds de Structuurvi-
sie als kader en uitgangspunt geraadpleegd. De Structuurvisie vervangt het 
structuurplan It doarp de kimme foarby, dit plan liep tot 2010.

1.2. De context van de Structuurvisie

Allerlei ontwikkelingen in de maatschappij en o.a. het milieu, hebben hun 
invloed op deze visie. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: economische 
crisis, krimp en schaalvergroting, samenwerking gemeenten, klimaatveran-
dering.

Economische crisis 
Tijdens het ontwikkelen van de Structuurvisie werd duidelijk dat de wereld-
wijde economische crisis ook de provincie en de gemeente zou raken. Steeds 
meer mensen voelen de gevolgen van de crisis. De gemeente zal de ontwik-
kelingen in de gaten moeten houden en reageren waar dat mogelijk is.

Krimp en schaalvergroting
In delen van Nederland, o.a. in Noord-Fryslân, daalt het aantal inwoners. In 
Tytsjerksteradiel is nog geen krimp, maar al wel minder bevolkingsgroei. De 
samenstelling van de bevolking verandert ook. Er is ‘vergrijzing en ontgroe-
ning’: er komen steeds meer ouderen en hoogbejaarden, terwijl een deel van 
de jongeren weg trekt. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt, bedrijfs-
vestigingen, werkgelegenheid, voorzieningen en leefbaarheid. Daarnaast 
hebben we te maken met schaalvergroting, bijvoorbeeld de sluiting van 
filialen van banken en winkels. Het sluiten van deze voorzieningen heeft 
gevolgen voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid van een dorp.

Samenwerking gemeenten
Landschap, wegen, recreatie en markten stoppen niet bij de grens van de 
gemeente. Vandaar dat Tytsjerksteradiel contact heeft met andere gemeen-
ten. Samenwerking is er al met de partnergemeente Achtkarspelen. Die kan 
zich verder ontwikkelen. Ook kan er samenwerking mogelijk worden met 
andere gemeenten. 

Klimaatverandering 
Het klimaat verandert en dit kan gevolgen hebben voor de indeling van de 
ruimte. Door klimaatverandering, de opwarming van de aarde en stijgende 
zeespiegel zal er meer ruimte nodig zijn voor waterberging. In de eerste 
plaats is een waterberging bedoeld tegen overstromingen. Een positieve 
kant is dat het een extra zoetwatervoorziening een recreatieplek kan wor-
den. 

Bij veel zaken speelt klimaatverandering een grote rol: 
• het bouwen van nieuwe wijken, 
• de aanleg van transport- en energienetwerken
• de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS)
• beheersing van mogelijke gezondheidsrisico’s

Duurzaamheid 
In de samenleving is een trend naar duurzaamheid. Er is veel informatie 
over duurzame producten, o.a. voor energiezuinige apparaten en manieren 
van bouwen. Tytsjerksteradiel wil dat bij alle ontwikkelingen en activiteiten 
binnen de gemeente wordt gelet op duurzaamheid. Burgers en instellingen 
worden gevraagd lef te tonen om nieuwe, duurzame oplossingen te beden-
ken voor allerlei zaken. 

1 De Nieuwe Structuurvisie 2010-2020
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1.3. Het ontstaan van de Structuurvisie

Bij het maken van de Structuurvisie is gekeken naar het al bestaande beleid 
van Rijk, provincie en gemeente. Welke relaties hebben de verschillende 
beleidsvelden met elkaar? Daarnaast werd gevraagd aan burgers, kennis- 
en belangenorganisaties wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van 
de gemeente (interactief proces). 

Kernwaarden
De deelnemers aan het proces van de Structuurvisie kwamen uit op zes 
kernwaarden die zij voor de gemeente het belangrijkst vinden: Duurzaam-
heid, Ruimte (landschap en natuur), Sociale cohesie (betrokkenheid en ge-
meenschapszin), Kwaliteit, Lef en Samenwerking. Ook gaven zij aan hoe 
de kernwaarden concreet gemaakt konden worden.

De uitkomsten van het proces zijn verwerkt tot de Concept-Structuurvisie. 
De gemeenteraad heeft, bij de vaststelling, nog een aantal wijzigingen 
in, zowel het concept van de Structuurvisie, als van de Woonvisie aange-
bracht.

1 De Nieuwe Structuurvisie 2010-2020
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2.1. Wonen

Inleiding
Doordat de samenstelling van de bevolking waarschijnlijk verandert, wil de 
gemeente het beleid daarbij aanpassen. Tegelijkertijd blijft de leefbaarheid 
in de verschillende dorpen een punt dat altijd aandacht moet krijgen. Voor 
het thema wonen is er al een vertaling van de hoofdlijnen van de structuur-
visie gemaakt naar concrete plannen voor de komende jaren. Dit wordt de 
woonvisie genoemd. In dit hoofdstuk leest u hier meer over. 

2.2. Context

Bevolkingsopbouw
In Noord-Fryslân is sprake van een krimpende bevolking. Ook in Oost-
Groningen en Zuid-Limburg is bevolkingsdaling. Die daling wordt voor 
heel Nederland verwacht omstreeks 2035. In Tytsjerksteradiel is nog geen 
sprake van krimp, maar de bevolkingsgroei is afgenomen. Er is nu een sta-
biel bevolkingsaantal, met een lichte groei van het aantal huishoudens. 
Leeuwarden groeit nog steeds en zal dat ook blijven doen. Tytsjerkstera-
diel profiteert van die bevolkingsgroei. Toch lijkt de krimp ook voor Tyt-
sjerksteradiel op langere termijn een feit te worden. Heel Fryslân heeft 
te maken met een ‘negatief binnenlands migratiesaldo’ in de leeftijd van 
15-65 jaar. Er vertrekken dus in die leeftijdsgroep meer mensen dan erbij 
komen. Ook vergrijzing is een reden voor een bevolkingsdaling. 

Gevolgen 
Beleidsmakers moeten al rekening houden met de verwachtingen over 
bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening. Die verandering van bevol-
kingsopbouw heeft gevolgen op vele gebieden: woningbouw, wegenplan-
ning (infrastructuur), bedrijventerreinen, zorg en arbeidsmarkt. Krimp is 
een nieuw verschijnsel, want tot nu toe groeide de bevolking steeds. Er 
moet dus op een nieuwe manier gekeken worden.

Economische crisis
Naast veranderingen op het gebied van de opbouw van de bevolking, is de 
economische situatie veranderd. Er is een wereldwijde economische crisis. 
De gevolgen zijn te merken: huizen staan veel langer te koop, of lijken on-
verkoopbaar. Nieuwbouw van woningen loopt vertraging op, of komt tot 
stilstand. Banken en besturen van woningcorporaties zullen waarschijnlijk 
voorzichtiger zijn met het verstrekken van leningen en het uitvoeren van 
bouwplannen.

2.3. Bouwen 

Verschillende ontwikkelingen zullen invloed hebben op de bouwplannen. 
Over bouwplannen moeten dan ook afspraken worden gemaakt met de 
provincie en in de regio. Burgum krijgt als hoofdplaats van de gemeente 
mogelijkheden om te groeien. Ook in de andere kernen mag gebouwd 
worden. In alle dorpen en vooral in de kleinere kernen zal vooral gebouwd 
worden binnen de bestaande dorpsbebouwing (inbreiding). Waar altijd 
werd uitgegaan van meer bouwen, zal kwaliteit en maatwerk nu belang-
rijker worden.

Uitbreiding 
In Burgum als regionaal centrum moeten mogelijkheden blijven om te bou-
wen. Met de provincie is afgesproken dat Burgum een robuuste uitbreiding 
krijgt aan de westzijde van de Centrale As. Dat betekent een uitbreiding 
van minimaal 300 woningen. Dat zijn 150 woningen boven op de afspra-
ken die gemaakt zijn in de regio. In de Structuurvisie wordt uitgegaan van 
een totaal van 500 woningen.

De stadsregio Leeuwarden heeft 32% van de provinciale woningbouw toe-
gewezen gekregen. Dat betekent dat er 6300 nieuwe woningen gebouwd 
mogen worden in de periode 2008-2015. De 150 huizen voor Burgum 
komen daar nog bij. 

2 Wonen en Woonvisie





  Structuurvisie en Woonvisie    15

Als niet meer dan 60% van de nieuwbouw in uitleggebieden (buiten de 
bebouwde kom) wordt gebouwd, mag in principe op inbreidingslocaties 
“plafondloos” (zonder maximum) worden gebouwd. 

In de dorpen Hurdegaryp en Gytsjerk/Oentsjerk is er de komende jaren 
nog een behoorlijke uitbreiding mogelijk. Op die manier kunnen voorzie-
ningen bij elkaar gebracht worden (centralisatie). Ook blijven de bestaan-
de voorzieningen dan hopelijk beschikbaar (voorzieningenniveau, zie 2.4 
Voorzieningen).

In veel andere dorpen kan na 2015 nog uitgebreid worden (bestaande 
plancapaciteit), zoals It Súd te Hurdegaryp; Kaetsjemuoi-wei te Oentsjerk 
en in de uitbreidingsplannen in Sumar, Eastermar, Ryptsjerk en Tytsjerk. 

Na 2016 zijn er geen planmatige uitbreidingen meer, behalve in Burgum. 
En verder wordt verwacht dat de al bestaande plannen voor uitbreiding 
geleidelijk (gefaseerd) worden uitgevoerd. 

De per 1 januari 2010 beschikbare en te ontwikkelen capaciteit in de dorpen.

1)     Burgum: exclusief de toekomstige robuuste westelijke uitbreiding 
van > 500 woningen.

2)    Garyp: visie dorp nog niet beleidsmatig vertaald 
3)    Aldtsjerk: visie dorp nog niet beleidsmatig vertaald 
  

Dorp Uitbreiding Inbreiding Totaal

Burgum 1) 144 81 225

Hurdegaryp 280 148 428

Gytsjerk 4 52 56

Oentsjerk 56 20 76

Sumar 46 46

Eastermar 28 28

Jistrum 8 8

Tytsjerk 14 10 24

Ryptsjerk 11 3 14

Noardburgum 59 59

Mûnein 11 11

Garyp 2)

Earnewâld 6 6

Aldtsjerk 3)

Suwâld 4 2 6

Wyns 4 4

Totaal 541 450 991

2 Wonen en Woonvisie
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Inbreiding
Na 2016 komt de nadruk te liggen op inbreiding, dit is bouwen binnen de 
bebouwde kom. Er is dan geen maximum voor het aantal huizen dat ge-
bouwd mag worden. Natuurlijk moet de bebouwing in het dorp passen en 
mag de kwaliteit van de woonomgeving daar niet onder lijden. 

In dorpen zijn er mogelijkheden voor inbreiding. Bijvoorbeeld in Noard-
burgum en Garyp. Hoewel de nadruk duidelijk op inbreiding ligt na 2016, 
zal bouwen aan de rand van een dorp soms worden toegestaan. Maar al-
leen als er wel een vraag voor woningbouw is en er geen goede andere 
plaats is. 

Inbreiding kan voor dorpen een kans zijn om de leefbaarheid te vergroten. 
De inwoners van een dorp weten het best wat het dorp wil. De gemeen-
te kan op basis van Dorpsvisies of via ‘Dorpsklankborden’ praten over 
bouwactiviteiten en voorzieningen. Een Dorpsklankbord kan bestaan uit 
de vertegenwoordigers van de dorpsbelangen, scholen, sport- en andere 
verenigingen, vrijwilligers. 

Herstructurering: Renovatie of vervanging
Al neemt de bevolking af, toch zal er gebouwd worden. De vele woningen 
die 50 jaar geleden werden gebouwd, zijn aan renovatie toe, of zelfs aan 
vervanging. Deze huizen staan binnen de bebouwde kom. Herstructure-
ring valt dus onder inbreiding. De grote woningcorporaties verhuren in 
Tytsjerksteradiel ongeveer 3000 woningen. Met de andere verhuurders 
erbij geteld komt dat op ongeveer 3300. Voor de woningcorporaties lag 
vaak de nadruk op nieuwbouw. De laatste jaren werd veel gebouwd in 
planmatige dorpsuitbreidingen, maar vooral in dorpsinbreidingen. De 
nieuwbouw was vooral gericht op bijzondere woonvormen en apparte-
menten. Dit beleid zal de komende jaren worden voortgezet. 

Renovatie 
Een wijk of dorp kan opknappen als de huizen worden gerenoveerd of 
vervangen. Met de aanleg van parkjes, of verzorgde bermen verandert het 

aanzien van de straten. Het is een kans voor de gemeente om de woon-
omgeving te verbeteren en wellicht ook voorzieningen aan te trekken. 
Bijvoorbeeld door een combinatie van wonen-werken mogelijk te maken. 
Ook combinaties van voorzieningen bij elkaar in één gebouw lijkt een 
goede optie. Bijvoorbeeld bibliotheek, school, dorpshuis, of de praktijk 
van huisarts, fysiotherapeut. 

Vervangen
De levensduur van woningen in de sociale woningbouw loopt op het eind 
na ongeveer 50 jaar. Tot nu toe zijn er weinig naoorlogse woningen ge-
sloopt. Dat zal de komende jaren drastisch veranderen. Het opknappen 
of slopen van deze huizen heeft naast positieve kanten, ook negatieve. 
Relatief goedkope huurwoningen worden gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw. Dit heeft financiële gevolgen voor huurders en corporaties. 
Huurders krijgen te maken met hogere huren. De woningcorporatie krijgt 
te maken met grote uitgaven en leningen. 

Kwaliteit in plaats van kwantiteit
Het kan zijn dat er minder gebouwd wordt, maar de huizen zullen wel 
kwalitatief beter worden. De bestaande huizen renoveren en zo aanpas-
sen aan bewoners dat de kwaliteit en het woongenot worden verbeterd, 
o.a. energiezuiniger (kernwaarden kwaliteit en duurzaam). Waar huizen 
worden gesloopt, kan bij nieuwbouw ook rekening gehouden worden met 
een veranderende vraag. Door de vergrijzing zal er vraag zijn naar ‘andere’ 
woningen. Er is een grote groep ouderen, maar binnen die groep zullen 
ook steeds meer hoogbejaarden zijn. Huizen voor deze bewoners moeten 
aan bepaalde eisen voldoen, zoals gelijkvloers wonen en slapen. 

Andere woonvormen 
In het kader van ‘wonen in het buitengebied’ kan gedacht worden aan 
mogelijkheden voor landelijk wonen. Dit is een mogelijkheid om in een 
gebouw, of een paar gebouwen werken en zorgvoorzieningen te combi-
neren in een landelijke omgeving. Landelijk wonen kan in combinatie met 
kamperen/verblijfsaccommodatie.

2 Wonen en Woonvisie
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Andere mogelijkheden zijn: groepswonen, wonen in een hofje, of in een 
verbouwde boerderij met appartementen. Op het platteland kunnen ook 
bijzondere woningbouwprojecten uitgevoerd worden, zoals nieuwe vor-
men van states en kloosters, bijzondere woon/zorgcomplexen en vormen 
van beschut, begeleid wonen. Het kan ook gaan om behoud van histori-
sche bebouwing of het trekken van inwoners uit andere delen van Neder-
land met kwaliteitswoningen. 

Waterwonen komt in onze gemeente niet veel voor, maar er zijn wel plaat-
sen die daarvoor geschikt zijn, of geschikt zijn te maken. In de nieuwe 
wijk van de robuuste westelijke uitbreiding van Burgum en het gebied 
tussen de jachthaven en de Flappefeart zijn gebieden waar kwaliteitswo-
ningen aan het water kunnen worden gebouwd.
 
Bouwen in de toekomst betekent voor de gemeente en corporaties: luiste-
ren naar Dorpsklankborden, letten op de bevolkingsopbouw en openstaan 
voor maatwerk (zoals combineren van functies) en verbeteren van kwaliteit.
 
Duurzaamheid bij het thema wonen
Bij nieuwbouw zal er veel aandacht moeten zijn voor energiebesparing. 
Het bouwen van klimaatneutrale woningen is het uiteindelijke doel, liefst 
binnen tien jaar. Dit betekent dat nieuwe woningbouwprojecten en nieuwe 
voorzieningen in onze gemeente geen CO2 meer mogen uitstoten. In her-
structurerings- en renovatieprojecten moet de energie-index van de wo-
ningen verbeteren, met minimaal 2 stappen. In het jaarverslag 2008 van 
WoonFriesland staat dat de organisatie de komende tien jaar de woningen 
wil aanpassen tot energielabel B (is nu E en F). De gemeente zal dit over-
leggen met provincie, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.
De gemeente wil nieuwe vormen van kleinschalige energieopwekking sti-
muleren. 

2.4. Voorzieningen en leefbaarheid

De wens van de ‘meedenkers’ is om, ondanks bevolkingsafname, econo-
mische crises en schaalvergroting, “een dorp leefbaar te houden” (kern-
waarde). De gemeente zal zich inzetten om zoveel mogelijk voorzieningen 
te behouden, maar kan dit niet altijd voldoende beïnvloeden. 

Schaalvergroting
Naast bevolkingskrimp is er ook sprake van schaalvergroting bij bedrijven 
en instellingen. Het sluiten van bankfilialen en de laatste winkel in het 
dorp heeft invloed op het leven op het platteland. Door het wegtrekken 
van huisarts, apotheek en andere zorgvoorzieningen en ook maatschap-
pelijke instellingen zoals scholen en bibliotheken, neemt de leefbaarheid 
af. De instellingen en bedrijven zien in schaalvergroting economische 
voordelen. Het bouwen van huizen om in een plaats de voorzieningen te 
houden biedt onvoldoende soelaas. 

Behoud en concentratie
De gemeente zet zich in om de voorzieningen in de kleine dorpen te be-
houden. Dit zal tot keuzes kunnen leiden. De kleinere dorpen kunnen, bij-
voorbeeld, samen een voorziening hebben in een Multifunctionele accom-
modatie. Zo kunnen een (brede)school, sportvoorziening en bibliotheek of 
dorpshuis in een gebouw gehuisvest worden, en blijven ontmoetingsplaat-
sen. Op terreinen waar dit niet mogelijk is kunnen mobiele commerciële- 
en maatschappelijke voorzieningen een dorp leefbaar houden. Daaronder 
vallen bijvoorbeeld ambulante zorgaanbieders. Ook internet kan een rol in 
de dienstverlening spelen. 
Wanneer behoud voor de kleine dorpen niet haalbaar is ligt het voor de 
hand om te kiezen voor concentratie van voorzieningen. Dit gebeurt in 
de grotere kernen: Burgum, Hurdegaryp en Gytsjerk/Oentsjerk. Deze con-
centratie is van belang voor het behoud van voorzieningen voor het plat-
teland. 

2 Wonen en Woonvisie
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Dorpsklankbord 
In de dorpen heerst vaak nog gemeenschapszin. Men wil samen oplossin-
gen zoeken voor de problemen in een dorp. Via een ‘Dorpsklankbord’ kan 
de gemeente communiceren met het dorp. In het klankbord kunnen verte-
genwoordigers zitten van dorpsbelangen, scholen, (sport)verenigingen en 
andere vrijwilligersorganisaties (kernwaarde gemeenschapszin).

Bouwen 
Renovatie, sloop en nieuwbouw vergroot de leefbaarheid van de dorpen. 
Er liggen kansen voor een dorp door oude huizen te vervangen door kwa-
litatief betere woningen. Met het aanpakken van wijkjes, door renovatie 
van zowel huizen als omgeving, kan de leefomgeving verbeterd worden. 
Bebouwing die haar functie verloren heeft, kan verbouwd worden en een 
andere bestemming krijgen. Of het maakt plaats voor een paar huizen (in-
breiding) met een hogere kwaliteit. Eventueel worden huizen gebouwd of 
aangepast voor woon-werken. Zo kan herstructurering een kans zijn om 
dorpen leefbaarder te maken. 

Ambities in een decennium.
Hieronder worden 10 ambities geformuleerd voor de komende 10 jaren. 
Deze zijn afgeleid uit de tekst in de voorgaande hoofdstukken. Als ge-
meente staan we voor deze ambities en wij nodigen partners op het ter-
rein van het wonen uit hieraan een bijdrage te leveren.
1.  de komende 10 jaar willen we streven naar continuïteit in de woning-

bouw; waar nodig gefaseerd en gedoseerd; dat is van belang voor de 
dorpen en voor de werkgelegenheid in (en aanverwant aan) de bouw;

2.  we leggen een belangrijk accent op woningbouw op inbreidingsloca-
ties in de dorpen; herstructurerings- en functiewijzigingslocaties dra-
gen bij aan kwaliteitsverbetering en de leefbaarheid; wij zullen scherp 
oog hebben voor de kwaliteit van de openbare ruimte;

3.  net als in de Woonplanperiode (2002-2010) zullen we bevorderen dat 
een substantieel aandeel van de woningbouw zal zijn gericht op spe-
cifieke doelgroepen; in het bijzonder starters en ouderen, zowel in de 
koop als in de huur;

4.  de doelstellingen in de Nota Duurzaamheid m.b.t. woningbouw en de 
bestaande bouw worden inhoudelijk vertaald in afspraken met de sec-
tor; waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de corporaties;

5.  met WoonFriesland zal in 2010 een overall-afspraak worden gemaakt 
over woningbouw; herstructurering; duurzaamheid; woningverdeling; 
bewonersparticipatie, etc. met als kapstok de 5 WMO-beleidsvelden;

6.  we willen rekening houden met het fenomeen “krimp”; dat houdt in: 
leren en profiteren van opgedane ervaringen/onderzoek en pro-actief 
zijn in samenspraak met de dorpen (o.a. via de klankbordgroepen);

7.  uit een oogpunt van leefbaarheid willen wij ons tot het uiterste inspan-
nen voor het behoud van de voorzieningen in de kleinere dorpen. Eerst 
wanneer dat niet meer haalbaar is zal concentratie plaats vinden. De 
grotere maatschappelijke en commerciële voorzieningen worden wel 
geconcentreerd in Burgum, Hurdegaryp en Gytsjerk; 

8.  in de komende 10 jaren willen we een aantal smaakmakende projecten 
realiseren op het terrein van landelijk wonen; doelstelling daarbij is dat 
het moet gaan om aanvullende woonkwaliteiten, gericht op specifieke 
doelgroepen en/of het trekken van inwoners van buiten de regio;

9.  in de stadsregio Leeuwarden (“de Kroon van Fryslân”) willen we samen-
werken aan verbetering van de leefbaarheid; we zullen inzetten op vol-
doende aandacht voor het platteland en het binnenhalen van externe 
financiële middelen voor herstructureringsprojecten (ISV 3);

10. in 2016 willen we starten met de realisering van de robuuste westelijke 
uitbreiding van Burgum; deze wijk zal worden ontwikkeld in samenhang 
met nieuwe voorzieningen op het terrein van natuur, recreatie, sport/
leisure en zorg; het moet een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu wor-
den met water als centraal en dragend element: woonkwaliteiten die er 
nu niet zijn en aantrekkelijk voor eigen inwoners en van elders.

2 Wonen en Woonvisie
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3.1. Thema Werk

Inleiding 
De gemeente Tytsjerksteradiel wil ruimte bieden aan de groei van bestaan-
de en nieuwe bedrijven. Behouden van de werkgelegenheid en zo nodig 
groei is belangrijk voor onze gemeente. 
Al jarenlang is er een daling van het aantal banen in de landbouw en de 
industrie. Gelukkig is er in de commerciële- en maatschappelijke dienst-
verlening en recreatie groeiende werkgelegenheid. 

Nieuwe ontwikkelingen hebben steeds meer invloed op onze manier van 
werken. Zo maken ICT-ontwikkelingen het steeds makkelijker om een be-
drijf aan huis te hebben. Bij het thema Wonen en de Woonvisie zagen we 
al dat bij bouw of herbouw rekening gehouden kan worden met wonen-
werken. 
Bedrijven die beter op hun plaats zijn op een bedrijventerrein kunnen te-
recht op de bestaande en nieuwe locaties bij Quatrebras en in Burgum 
Súd. 

Belangrijke onderdelen bij de stimulering van werkgelegenheid zijn: de 
regionale functie van Burgum, een goede infrastructuur en de kwaliteit en 
afwisseling van de groene omgeving. 

3.2. Ruimte voor bedrijven 

Bedrijvenlocaties 
In de gemeente kan een nieuw industriegebied bij Quatrebras komen. Om-
dat de infrastructuur verandert met de komst van de Centrale As, kan er 
in overleg met de provincie, gekozen worden voor nieuwe vestigingsloca-
ties. De ruimte en het landschap moeten beschermd worden, dus zal een 
terrein pas aangelegd worden als er vraag naar is. (kernwaarde ruimte)
Zorgvuldig omgaan met de ruimte kan ook door herstructurering: oude 
bedrijventerreinen opknappen en aanpassen aan de nieuwe gebruikers. 

Bedrijfspanden die leeg staan moeten gerenoveerd en opnieuw gebruikt 
worden.
Door de aanleg van de Centrale As en verdubbeling van het spoor ontstaat 
ruimte bij het station van Hurdegaryp. Nieuwe dienstverlenende bedrijven 
kunnen zich daar vestigen, aansluitend bij de kantoorlocatie de Reidroas.

Masterplan
Voor gemeenten in Noordoost-Fryslân wordt samenwerking op econo-
misch en recreatief gebied steeds belangrijker. Door de uitbreiding en ver-
betering van wegen en spoorverbindingen ontstaan kansen voor werkge-
legenheid in de regio. Door de provincie Fryslân, de gemeenten en onder-
nemers wordt een economisch Masterplan opgesteld. In dit plan worden 
de hoofdlijnen van economische plannen en ideeën uitgewerkt.

3.3. Werk in de zorg

In Tytsjerksteradiel zijn veel zorgvoorzieningen. Die bieden werk aan veel 
mensen. Door de toenemende vergrijzing zal er nog meer vraag komen 
naar zorg. Er moet dus ruimte zijn voor meer goede voorzieningen.

De concentratie van zorginstellingen zal voornamelijk in de grotere ker-
nen en de Trynwâlden zijn. Vanuit deze grotere kernen worden de kleinere 
dorpen bediend. Verspreid in de gemeente is er ook ruimte voor kleinscha-
lige zorgvoorzieningen, zoals begeleid wonen en woongroepen.

3.4. Werk in de landbouw

Al jarenlang is in de landbouw sprake van schaalvergroting. De bedrijven 
worden groter: meer land en meer vee, grotere gebouwen. De laatste tijd 
zien we ook nieuwe ontwikkelingen: schaalverbreding, schaalverkleining 
en schaalverdieping.

3. Werk, Recreatie en Toerisme 
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Schaalverbreding 
Bij schaalverbreding is naast agrarisch gebruik van het land, ook ruimte 
voor recreatie en zorg. In de periode 2003 tot en met 2007 zijn agrotoe-
risme en vooral het aantal zorgboerderijen gegroeid. 
Schaalverbreding betekent ook dat naast landbouw een bedrijf zich ook 
bezighoudt met zaken als natuur- en landschapsbeheer, wateropvang en 
recreatie. 

Schaalverkleining 
De andere ontwikkeling is schaalverkleining. Hierbij wordt de agrarische 
grond opgeknipt in delen en verkocht. Hobbyboeren, paard- en andere 
dierhouderijen gebruiken de grond.

Schaalverdieping 
Bij Schaalverdieping specialiseert een bedrijf zich in thuisproductie van 
kaas of ijs. Verkoop van de producten gebeurt dan op het bedrijf zelf.
De gemeente wil hier ruimte bieden aan innovatieve en duurzame ontwik-
kelingen in de landbouwsector, zoals biovergisting/biobrandstof. 

Alle veranderingen in de landbouw moeten wel passen op het platteland. 
De nieuwe bedrijven moeten goed ingepast worden in het landschap 
(kernwaarde ruimte). Een beeldkwaliteitsplan, welstandsbeleid en/of be-
stemmingsplan zullen de richtlijnen voor die inpassing geven. 

Duurzaamheid bij thema werken
Bedrijventerreinen kunnen duurzaam beheerd en ingericht worden. Er 
wordt dan duurzame energie gebruikt, die wellicht duurzaam wordt opge-
wekt. Het streven is zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten. 
In de toekomst wil men liefst klimaatneutraal werken en leven door bij-
voorbeeld: 
•	 Berchhiem	en	het	gemeentehuis	te	verwarmen	met	restwarmte	van	
         Sonac Burgum
•	 	Bouwen	van	duurzame	energievoorzieningen	op	nieuwe	en	bestaan-

de terreinen zoals windturbines of biogasinstallaties 

3.5. Thema Recreatie

Inleiding 
In de gemeente Tytsjerksteradiel kan recreatie verder worden ontwikkeld. 
Toerisme en recreatie kunnen de motor zijn voor meer werkgelegenheid. 
Nu de landbouw in betekenis afneemt en in de toekomst de bevolking 
krimpt, kan recreatie een kans zijn om de leefbaarheid te behouden op het 
platteland. 
Gedacht kan worden aan:
• Een combinatie van landbouw en zorg (zorgboerderijen o.a.) 
• landbouw en recreatie (boerencampings e.d.)
• recreatiewoningen 

Tytsjerksteradiel kan profiteren van Leeuwarden. De stad zal blijven groei-
en en de inwoners zoeken recreatie in de regio, dus spelen we daarop in. 
(zie ook 3.6)

Recreatiebeleid 
De gemeente kan recreatie en toerisme een impuls geven door de sector 
te stimuleren. In het beleidsplan Toerisme en Recreatie uit 2007 staan de 
hoofdlijnen, waar de gemeente en de ondernemers aan willen werken:
•  Verbetering van het aanbod voor dagrecreatie (kwalitatief en kwan-

titatief)
•  Stimulering verbeteren kwaliteit van verblijfstoeristisch aanbod in 

de gemeente, (o.a. recreatiewoningen, campings)
• Uitbreiding van watersportmogelijkheden
• Meer samenhang in de sector
• Promotie en informatievoorziening.
Vooral bij de laatste twee punten kan de gemeente een belangrijke rol 
spelen. 

3. Werk, Recreatie en Toerisme 
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Recreatief landschap
Het landschap in de gemeente is aantrekkelijk voor toeristen. De Nationale 
Landschappen versterken dit beeld. Er is een verscheidenheid aan wisse-
lende landschapstypen. In dit gebied is plaats voor kleinschalig toerisme. 
Daarvoor breidt men het padennetwerk uit voor wandelaars en fietsers. 
Recreatie moet passen in het landschap, daarom is massatoerisme geen 
optie (kernwaarde: ruimte, landschap en natuur).

Watertoerisme 
Er is veel water binnen de gemeente en dat trekt toeristen. Vooral de dor-
pen Eastermar, Earnewâld en Burgum profiteren hiervan. Om het watertoe-
risme mogelijk te maken kunnen de westelijke dorpen opvaarten en soms 
haventjes krijgen. Belangrijk hierbij is de noordelijke Elfstedenvaarroute. 
Aan de oostkant zijn de meren De Leien en De Burgumer Mar en de kana-
len punten waar toerisme verder ontwikkeld kan worden. 

Parels 
De historische, authentieke gebouwen maken de dorpen aantrekkelijk 
voor de toerist. Dat geldt ook voor de landgoederen en de musea.
De Trynwâlden, Eastermar en Earnewâld en ook Burgum moeten ruimte 
krijgen om de bestaande voorzieningen te verbeteren. 
Burgum kan zich verder ontwikkelen tot ‘Wâld en Wetterdoarp’. 

Duurzaamheid bij thema Recreatie
Energiebesparing en duurzaam bouwen zijn hoofdpunten bij de nieuwbouw 
van voorzieningen. Het gebruik van fsc-hout, gerecycled pvc en teervrije 
wegen zijn voorbeelden van duurzaamheid. Het materiaal voor de wegen 
zal bestaan uit duurzame materialen: beton, asfalt en klinkers. Bij de aanleg 
van nieuwe wegen komt ‘slimme verlichting’ en LEDlampen en ecologische 
voorzieningen. (zoals ecoduikers, vleermuisovergangen e.d.) 

3.6. Het Grensgebied Leeuwarden-Tytsjerksteradiel

Inleiding 
In 2009 hebben de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel een on-
derzoek gedaan naar de recreatieve mogelijkheden in hun gezamenlijk 
grensgebied. Het onderzoeksgebied loopt van Bartlehiem, door de Tryn-
wâlden en de Groene Ster, naar Suwâld. 
Ook aan dit onderzoek hebben betrokkenen kunnen deelnemen. 
Hieronder staat kort een gedeelte van de analyse uit het onderzoek be-
schreven. Daarna volgt de keuze die de raad heeft gemaakt voor het ont-
wikkelingsperspectief voor dit gebied. 

Landbouw 
De meeste grond in het Grensgebied wordt gebruikt voor landbouw. Die 
bestaat vooral uit veeteelt en, voor een deel, uit natuurbeheer. De agrari-
sche bedrijven hebben een belangrijke rol bij het beheer, de ontwikkeling 
en het behoud van het landschap. In de landbouw vinden verschillende 
ontwikkelingen plaats, deze zijn in § 3.4. beschreven. 
De economische rol van de landbouw is belangrijk, maar wordt kleiner. 

Natuur en water
Naast landbouw is er natuur en water.
Het natte gebied van en rond de Grutte Wielen, Sierdswiel, De Ryd ten 
noorden van de Groningerstraatweg valt onder Natura 2000. In dit gebied 
worden planten en dieren en hun leefgebieden beschermd. In de Grutte 
Wielen zal dan ook geen uitbreiding komen van recreatie. 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zal ook in het westelijk deel van de 
gemeente komen te liggen. De EHS is bedoeld om (natte) natuurgebieden 
met elkaar te verbinden, zodat het leefgebied van dieren en planten groter 
is. Dat is belangrijk voor het voortbestaan van de verschillende soorten. 

Ontwikkelingen 
In het Grensgebied is wel toerisme, maar er kan meer ontwikkeld worden. 
Landbouw neemt nog een grote plaats in, maar de economische betekenis 

3. Werk, Recreatie en Toerisme 



Dorpslint met ontsluiting kernen

Robuuste zone EHS 

Dorpskernen

Landbouwgebied

Landbouw en natuur

Intensief recreatie gebied stedelijk

Extensief recreatie gebied landelijk 

 

                           Sfeergebieden 

familie & vermaak 

rust & zorg 

cultuur & ontspanning 

cultuur & ontspanning 

rust & zorg 

 

Tytsjerk

Leeuwarden Lytse Geast

Gytsjerk

Kaartmateriaal: bureau Oranjewoud
Deze kaart geeft een indicatieve zonering aan, geen concrete begrenzingen



  Structuurvisie en Woonvisie    29

van landbouw neemt af. Daarnaast zal rekening gehouden moeten worden 
met de natuurbescherming in dit gebied (Natura 2000 en de EHS.) 
De stad groeit nog steeds en de vraag naar ontspanning en recreatie dicht 
bij de stad zal toenemen. Vandaar dat de gemeenten samen hebben onder-
zocht welke mogelijkheden er zijn voor meer recreatievoorzieningen. 

Recreatieve en andere mogelijkheden
De mogelijkheden voor groei van recreatie en toerisme zijn weergegeven 
in ‘sfeergebieden’. 
Voor Tytsjerksteradiel zijn dat deze sfeergebieden:
•  ‘rust en zorg’ in het agrarisch gebied ten noorden en ten zuiden van 

de spoorlijn. 
•  ‘Cultuur en ontspanning’ voor het dorpenlint Trynwâlden tot aan Suwâld 

Voorzieningen voor grootschalig en intensief (massa)toerisme blijven be-
perkt tot het gebied van De Groene Ster. 

Cultuur en ontspanning*
Sfeer: genieten, cultuur, dorpsgevoel, allure, ontspannen, ons kent ons
•	 Doelgroep:	vrienden,	stellen,	kleine	groepen
•	 Extensieve	recreatieve	functies
•	 Ontspannen	op	kleine	schaal
•	 Cultuurhistorie	van	de	dorpen	en	landgoederen	benutten

Genoemde functies en activiteiten die passen binnen deze sfeer:
•	 Park	Vijversburg	met	belvédère
•	 Theetuin
•	 Openluchttheater
•	 Verblijfsaccommodatie	kleinschalig
•	 Recreatiebungalows,	circa	50	eenheden
•	 Kleinschalige	golf	voorzieningen
•	 Wellness
•	 Cursus	en	trainingscentrum
•	 Restaurant	met	streekproducten	op	de	kaart

•	 Bed	en	Breakfast
•	  27 holes golfbaan combineren met landgoederen en recreatie- 

woningen
•	 zandwinplas	Hurdegaryp,	combineren	met	recreatiebungalows

Rust en zorg*
Sfeer: gemoedelijk, rust, stilte, beleving natuur en landbouw, zorgzaam, 
plattelandsgevoel
•	 Doelgroep:	ouderen,	kinderen,	gezinnen
•	 	Medegebruik	door	natuur,	recreatie	en	zorg	van	het	landbouwgebied
•	 Kleinschalige	ontwikkeling	(zorg/recreatie)	van	vrijkomende	agrari-
         sche bebouwing

Genoemde functies en activiteiten die passen binnen deze sfeer:
•	 Fietspaden	&	wandelpaden,	waterverbindingen	en	-	routes
•	 Dorpsommetjes
•	 Haventjes	
•	 Verhuur	kano’s,	roeiboten,	waterfietsen
•	 Vissteigers
•	 Schaapskooi
•	 Zorgboerderijen
•	 Groepsverblijf	voor	mindervaliden
•	 Dagbesteding	bejaarden	op	de	boerderij
•	 Kindercrèches	op	de	boerderij
•	 Kamperen	bij	de	boer
•	 Streekproducten
•	 Kind	en	educatie;	kinderboerderij

* De hier genoemde functies en activiteiten zijn voorbeelden die passen 
bij de gewenste sfeer. Dit houdt niet in dat deze voorbeelden ook allemaal 
kunnen worden gerealiseerd. Dat zal op bestemmingsplanniveau worden 
afgewogen, waarbij gekeken wordt naar aard en schaal van de omgeving. 

3. Werk, Recreatie en Toerisme 
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Inleiding  
Het bestaande landschap wordt door iedereen als zeer waardevol gezien. 
Het landschap wordt beschouwd als onderdeel van de identiteit van Tyt-
sjerksteradiel. Het authentieke landschap, de dorpsgezichten en de histo-
rische centra van de grotere dorpen willen we behouden en waar mogelijk 
versterken. 
Bij elke ontwikkeling wordt bekeken of deze past in het landschap.
Als aan die voorwaarde is voldaan, dan is er ruimte voor bijzondere en 
nieuwe ontwikkelingen. Het landschap gaat dus niet op ‘slot’. 
Voor de mate waarin ruimte wordt gegeven is een verdeling gemaakt: 
In het oostelijke deel van de gemeente ligt daarbij de nadruk meer op be-
houd, in het westen meer op ontwikkeling. 

Oost 
Het fraaie Coulisselandschap (met dykswâlen en singels) is gaaf en klein-
schalig gebleven. Een gebied om te koesteren. Een stuk van het oostelijke 
deel van de gemeente en de Trynwâlden behoren tot het Nationaal Land-
schap Noardlike Fryske Wâlden. In het beleid van de gemeente en de pro-
vincie wordt hier rekening mee gehouden. Er mag wel gebouwd worden, 
maar alleen voor lokale behoefte. Er is ruimte voor lokale en regionale 
bedrijven, maar niet voor grote ontwikkelingen. 
In dit deel van de gemeente moeten we voorzichtig zijn met verdere schaal-
vergroting van de landbouwbedrijven (daarvoor komen gebiedsspecifieke 
afwegingscriteria).
Functieverbreding in de landbouw, met zorg en/of recreatie is wel moge-
lijk (zie verder § 3.4. Werk in de landbouw).

West 
Dit landschap bestaat uit veen- en kleigronden met grote kavels. In dit 
landschap is ruimte voor meer. In overleg met de gemeente Leeuwarden 
is gekeken welke mogelijkheden er zijn voor o.a. recreatie. (zie § 3.6. Het 
grensgebied met Leeuwarden)
De landbouw kan hier aan schaalvergroting doen. Schaalverkleining met 
kleinere percelen land van hobbyboeren en dierhouderijen, is minder ge-
wenst. Het landschap dreigt dan snel te ‘verrommelen’ met de vele bijge-
bouwen. (3.4. Werk in de landbouw)

In het buitengebied zijn mogelijkheden voor verschillende bouw- en woon-
vormen. Dit is al beschreven in hoofdstukken 2.Wonen en 3.Werken.

Natuur 
Binnen de gemeente liggen twee Natura 2000-gebieden: de Grutte Wielen 
en de Alde Feanen. Natura 2000 gebieden zijn van internationale beteke-
nis.
De Alde Feanen, bij Earnewâld, is ook Nationaal Park. De provincie maakt 
het beheerplan voor deze gebieden. Dit gebeurt in overleg met de ge-
meenten, de eigenaren, gebruikers en andere betrokkenen. In het plan 
staat welke activiteiten zijn toegestaan. 
Ook werkt de provincie aan de Ecologisch hoofdstructuur (EHS). De natte 
as is een onderdeel daarvan en loopt westelijk door de gemeente. Samen 
met de provincie wil de gemeente bekijken welke mogelijkheden er hierbij 
zijn voor combinaties van natuur-recreatie of natuur-landbouw. 

Water
Tytsjerksteradiel ziet grote kansen voor waterrecreatie. Mogelijkheden 
daarvoor zijn: waterverbindingen maken naar de dorpen, het verbreden 
van vaarwegen en het verbinden van waterwegen met het regionale en 
nationale vaarwegennetwerk.
Naast recreatie zijn de waterwegen ook belangrijk voor de flora en fauna. 
Er is aandacht voor het schoonhouden en verbeteren van het oppervlakte- 
en grondwater.

4. Landschap en omgeving 
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Overgang dorp - land
Een aantal dorpen ligt als eilanden in het weidegebied. Juist die verschillen 
tussen het dorp en het land, moeten behouden blijven. De overgang van het 
dorp naar het omliggende gebied is op veel plaatsen goed. De dorpsrand 
moet aantrekkelijk zijn, omdat deze belangrijk is voor de beleving van het 
landschap en de ruimte. 
De kwaliteiten van het landschap worden bewaakt door nieuwe bestemmings-
plannen, waarin een paragraaf komt over landschappelijke kwaliteiten. 

Duurzaamheid bij het thema landschap en omgeving
•	 warmte/koude	opslag,
•	 windmolens,	bijvoorbeeld	op	bedrijventerreinen,
•	 hout	(snoeihout	van	houtwallen),
•	 hergebruik	van	grond	en	bagger,	
•	 gebruik	van	reststromen	(het	gebruik	van	het	afval	dat	overblijft	
         nadat het is gescheiden), 
•	 natuur-	en	milieueducatie	

4. Landschap en omgeving        5. Tot slot 
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Uitwerking 
De gemeente heeft sinds begin 2010 een Structuurvisie en een Woonvisie, 
wat gebeurt daar nu mee? De Structuurvisie is een kaderstellende beleids-
nota. Dat betekent dat de gemeente met het uitwerken van het beleid reke-
ning houdt met de richting die de Structuurvisie aangeeft. Een voorbeeld 
van zo’n uitwerking is al: de Woonvisie. Toen ideeën over wonen duidelijk 
werden is meteen begonnen met het uitwerken daarvan in concreet be-
leid. Bijvoorbeeld uitbreiding bij Burgum of clustering van voorzieningen 
in diverse dorpen. Deze projecten geven aan op welke manier het beleid 
kan of gaat worden uitgevoerd.
Ook door het maken van bestemmingsplannen ‘vertaalt’ de gemeente het 
beleid van de Structuurvisie en van de Woonvisie. De voorbereidingen voor 
een van de grootste bestemmingsplannen, die voor het buitengebied van 
de gemeente, zijn ondertussen van start gegaan.

IJkmomenten 
De Structuurvisie en de Woonvisie hebben een looptijd tot 2020, maar in de 
tussentijd wordt steeds nagegaan of de uitgangspunten en de conclusies 
nog kloppen. De Structuurvisie heeft twee van die ijkmomenten: in 2012 
en in 2016. De Woonvisie wordt elke twee jaar onder de loep genomen als 
onderdeel van de afspraken tussen de stadsregio en de provincie. 
Als het nodig blijkt kunnen de visies dan worden bijgesteld. 
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