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inleiding
Dorpsbelang heeft de mogelijkheid gekregen om 

een toekomstbestendige woonvisie op te stellen. 

De visie is ontstaan vanuit een interactief traject 

met het dorp, waarbij het proces is gefaciliteerd 

door woningcorporatie Elkien. In de vorm van een 

werkgroep zijn een aantal bewoners intensief bij 

het proces betrokken geweest. Er is onbevangen 

gedacht en ‘gedroomd’ over hoe het woonbe-

stand van Easterein er over 30 jaar uitziet. Door 

met elkaar op een creatieve en integrale manier 

te kijken naar de ontwikkelingskansen voor Eas-

terein geeft de woonvisie nu richting aan huidige 

en toekomstige ruimtelijke vragen. De woonvisie 

is gericht op de lange termijn en leidt mogelijk tot 

concrete maatregelen op korte termijn.

De opgave voor de toekomstbestendige woon-

visie is op zoek te gaan naar kansen om ‘ver-

grijzing’ en ‘ontgroening’ te minimaliseren, met 

behoud (en waar mogelijk versterking) van het 

dorps-DNA. Daarnaast speelt verbetering van het 

sociaal en economisch DNA een rol. De Ruimte-

lijke Kwaliteitsparagraaf Easterein (2008) en de 

Doarpsfisy Easterein ‘Pearel tusken Skrok en Pôle’ 

(2011) vormen de basis voor de toekomstbesten-

dige woonvisie. De Ruimtelijke Kwaliteitspara-

graaf Easterein gaat uit van ’rode ontwikkelingen’ 

door uitbreiding. De wens vanuit het dorp is de 

dorpskern krachtig en aantrekkelijk te houden en 

waar nodig te versterken. De woonvisie Easterein 

richt zich daarom juist op ínbreiding in de steden-

bouwkundige structuur. Mocht in de toekomst de 

kansen voor uitbreiding aan de orde komen dan 

geeft de ontwikkelingskansenkaart uit de Ruim-

telijke Kwaliteitsparagraaf Easterein (2008) de 

uitgangspunten voor kwaliteitsontwikkeling aan. 

Er is tijdens dit proces bewust nog geen overleg 

geweest met huidige eigenaren en gebruikers 

van de gronden en panden. Dat zal bij het mo-

gelijk vervolg (de uitwerking) van deze woonvisie 

worden nagestreefd.
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inzetten op jongeren en 
senioren
Easterein vormt een hechte gemeenschap met 

een actief verenigingsleven. veel mensen die als 

kind in Easterein zijn geboren wonen nog steeds 

in het dorp. De laatste tijd echter signaleert het 

dorpsbelang een afname van de jonge starters 

in het dorp. vanwege een tekort aan betaalbare 

vergrijzing en ontgroening
vergrijzing en ontgroening bepalen de komende 

decennia de bevolkingsontwikkelingen. waar 

veel gemeenten in eerste instantie de trends 

ontkenden – “bij ons gebeurt dat niet” – nemen 

inmiddels veel gemeenten de demografische 

ontwikkelingen serieus. De gemeenten in Noard-

west Fryslân hebben de gevolgen van vergrijzing 

en ontgroening voor hun regio in kaart laten 

brengen. het is een regio met veel platteland – 

littenseradiel is de meest landelijke gemeente 

van Nederland – en met veel mooie en ‘leefbare’ 

dorpen. De gemeente littenseradiel wil antwoor-

den vinden op vragen over vergrijzing, leegstand 

van woningen, terugloop van het aantal school-

gaande kinderen en jongeren die lastig voor de 

regio te behouden zijn. 

volgens de provinciale prognose daalt de be-

volking tot 2030. het aantal huishoudens neemt 

juist wel toe. Dit heeft te maken met zogenoem-

de verdunning: het verschijnsel dat onder invloed 

van sociaal-culturele trends het aantal personen 

per huishouden daalt. 

gevolgen voor de woningmarkt in de regio die 

ook voor Easterein gelden:

- de woningvraag verschuift naar meer kwaliteit 

  en meer ruimte per woning, 

- door vergrijzing komt er meer vraag naar 

  levensloopbestendige woningen of woon-

  zorgcombinaties,

- indien ouderen lang in hun oude woning 

  blijven, komen die (doorgaans grotere)  

  woningen niet beschikbaar voor bijvoorbeeld 

  gezinnen met jonge kinderen. Dat stagneert de 

  doorstroming.

Bron: Kansen spreiden om maatschappelijke 

armoede te vermijden. gevolgen van 

demografische ontwikkelingen in noardwest 

Fryslân. (BBo, november 2010) 

woningen trekken jongeren weg naar grotere 

buurdorpen. onder andere het verenigingsleven 

(met name de muziekvereniging) heeft deze 

groep juist nodig vanwege nieuwe aanwas 

van leden uit eigen dorp. Daarmee wordt de 

leefbaarheid van Easterein (de kwaliteit van het 

bestaan in en rond het dorp) beïnvloed. 

Door vergrijzing ontstaat een steeds grotere 

groep ouderen. ook voor deze groep is op dit 

moment geen/te weinig aanbod. Door de toe-

genomen (auto)mobiliteit van de bewoners is het 

belang van voorzieningen (o.a. supermarkt) in het 

dorp kleiner geworden. voor de minder mobiele 

bevolking leiden schaalvergrotingsprocessen en 

het vertrek van voorzieningen uit de dorpen tot 

verschraling van hun directe leefomgeving. De 

groep ouderen die primaire zorg nodig hebben 

vertrekken vaak richting wommels of elders. 

onder de groep mobiele ouderen is wel de 

behoefte om langer in het eigen dorp te blijven, 

maar vaak niet de juiste woning te vinden (wo-

ning of tuin te groot, veel onderhoud). 

Die groep ouderen hebben behoefte aan een 

compacte woning met weinig of geen tuin, 

weinig onderhoud maar midden in de samenle-

ving. ze hebben behoefte aan ‘in praatsje oer de 

hage’, ze ontmoeten bekenden op straat, bij de 

verenigingen en dorpsfeesten en groeten elkaar 

omdat ze de families in het dorp al jaren kennen. 

leefbaarheid en leefgenot is een belangrijke 

factor om in het dorp te blijven. 

gezinswoningen (koop en huur) zijn voldoende 

aanwezig en met voldoende aanbod in grootte 

(en dus prijsklasse). Doorstromingsmogelijkheden 

van een relatief kleine (goedkope) naar een rui-

mere gezinswoning zijn aanwezig. het dorp wil 

zich inzetten op het ‘vasthouden’ van de eigen 

jonge en de oudere generatie. ten gunste van de 

leefbaarheid en als ‘wapen’ tegen ‘ontgroening’ 

en ‘vergrijzing’ zet Easterein in op meer aanbod 

voor starters (jongeren) en (mobiele) senioren.  
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de voor het dorp easterein herkenbare en typerende cultuurhistorische- en landschappelijke identi-

teit wordt weergegeven in het zogenaamde dorps-dna. de identiteit wordt bepaald door de groen-

structuur, waterstructuur, infrastructuur en de bebouwing, ook wel genoemd: de groene, blauwe, 

grijze en rode dragers. de verhouding tussen deze dragers, hun opbouw en hun ruimtelijke opzet 

bepalen het karakter van easterein. nieuwe ontwikkelingen kunnen op deze bestaande identiteits-

dragers voortborduren en daarmee de karakteristieken van het dorp versterken. 

dorps-dna
De oorspronkelijke radiale structuur van het dorp 

Easterein, gevormd door de Eastereinderfeart, de 

wynserdyk en de Sibadawei en de lommerrijke 

van Eijsingaleane, maakt het dorp herkenbaar als 

(terp)dorp in het open kleiweidegebied. De oudste 

bebouwing (met name de kern) is aangewezen 

als een van rijkswege beschermd dorpsgezicht. 

De kerk op de terp ligt centraal. De waardevolle 

groene kwaliteit in de kern wordt gevormd door 

de boomstructuur rondom de kerk, de ervenstruc-

tuur van de tuinen en de vele hagen in de kern 

van het dorp. De open groene ruimten rondom 

de kerk zijn karakteristiek. het vormt een reeks 

van openbare of privé ruimten die voor ‘lucht’ en 

‘ruimte’ in de compacte kern zorgen en bijdragen 

aan het groene karakter van Easterein. 

ook de structuur van straten, paden en steegjes 

draagt bij aan het karakter van Easterein. het 

fijnmazig netwerk wordt afgewisseld met plein-

achtige ruimtes die ook op hun beurt weer voor 

‘lucht’ en ‘ruimte’ in de compacte kern zorgen. 

het water speelde en speelt een belangrijke rol 

in Easterein. De Eastereinderfeart doorkruist het 

dorp. haaks daarop de wynserfeart en Sibada-

feart. Deels zijn stukken van deze vaarten ver-

dwenen of ondergeschikt geraakt. via het water 

werden en worden grotendeels nog steeds de 

dorpen met elkaar verbonden. De gracht rondom 

de kerk, met de bruggetjes, draagt bij aan de 

gemoedelijke sfeer in het dorp.

E a s t E r E i n   to e k o m s t b e s t e n d i g e  w o o n v i s i e w at  i s  e r ?
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stedenBouwKundige samen-
hang
Easterein kenmerkt zich door een compacte opzet 

van buurten. De historische kern ligt centraal. 

Daar omheen is in de loop van de tijd een ‘schil’ 

van verschillende wijken en buurten ontwik-

keld. De oudste kern van het dorp vormt ook het 

centrum van het dorp. De buurten daaromheen 

liggen langs belangrijke uitvalswegen van het 

dorp of als eenheden tussen de kern en de uit-

valswegen. Naarmate de bebouwing van recen-

ter periode is, neemt ook het oppervlak per huis 

en daarmee nieuwbouw toe. Rondom de kern 

kennen de buurtjes een dorps karakter, levendig 

of juist rustig, afhankelijk van de voorzieningen 

die in de buurt/wijk aanwezig zijn. Aan de rand 

van het dorp worden de wijken meer open van 

structuur, ruimer opgezet en ogen daardoor wat 

anoniemer. Deze jongere wijken/buurten hebben 

ruimtelijk gezien minder binding met de (histori-

sche) kern. 

De sportvelden vormen een bijzonder onder-

deel in de ruimtelijke opbouw van het dorp. 

het compacte karakter van de kern is hier niet 

aanwezig. Dit gebied kenmerkt zich juist door 

een groen karakter, liggend aan de rand van het 

dorp maar door haar functie verbonden met het 

gehele dorp.

Kansen voor easterein
De wens vanuit het dorp is de dorpskern krachtig 

en aantrekkelijk te houden en waar nodig te ver-

sterken. De woonvisie Easterein richt zich daarom 

op ínbreiding in de stedenbouwkundige structuur. 

Mocht in de toekomst de kansen voor uitbreiding 

aan de orde komen dan geeft de ontwikkelings-

kansenkaart uit de Ruimtelijke Kwaliteitsparagraaf 

Easterein (2008) de uitgangspunten voor kwali-

teitsontwikkeling aan. 

randvoorwaarden voor de toekomstbestendige 
woonvisie Easterein:

- verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de 
  woon- en leefomgeving

- versterken van de ruimtelijke en sociale binding 
  tussen de wijken en buurten onderling

- borduur voort op de compacte stedenbouw
  kundige structuur

- borduur voort op de structuur van stegen, 
  paden, pleintjes en groene ruimtes

- behoud het zicht op en contact met het water

- zorg voor goede waterverbindingen (aansluiting 
  zoeken op Friese meren is wenselijk) 

- zet in op recreatie (vaar-, fiets- en 
  wandelroutes)

- voorkom verrommeling in met name voortuinen

- behoud de volkstuin als sociale functie

- zorg voor extra parkeerplaatsen in de  kern

- maak bij nieuwe ontwikkelingen gebruik van 
  het ‘verhaal van het verleden’ (o.a. de 
  voormalige boomgaard)

- zet in op meer aanbod voor starters (jongeren)

- zet in op meer aanbod voor (mobiele) senioren 

Een integrale benaderingswijze van kansen leidt 

bij toekomstige ontwikkelingen (inbreiding) tot 

versterking van de dorpsidentiteit van Easterein. 

De structuur in de kern - smalle straatjes, steegjes 

en kleine pleintjes afgewisseld door groen ruim-

ten – biedt kansen om de omringende buurten 

en wijken te koppelen. het dorp heeft een aantal 

inbreidingsgebieden aangewezen waar wonin-

gen en leefomgeving mogen worden opgeknapt 

of waar herstructurering wenselijk is. Deze gebie-

den voldoen niet meer aan de huidige wensen 

van deze tijd (te kleine woning, te grote tuin, 

verrommeling, functie past niet (meer) in het dorp). 

Door nieuwe of op te knappen woningen en de 

woonomgeving te oriënteren op de kern ontstaat 

een ruimtelijke binding met de kern. De buurten/

wijken worden weer verbonden met de kern. 

het ruimtelijk hechten van de wijken en buurtjes 

heeft weer invloed op de (nog) sterker(e) sociale 

verbondenheid met de gemeenschap en het ver-

enigingsleven. De kansenkaart laat daarom ook 

een koppeling tussen de inbreidingsgebieden en 

de compacte kern zien. 

1. centrum, levendig

2. centrum, rustig

3. dorps, levendig

4. dorps, rustig

5. landelijk, levendig

6. dorpswijk, compact

7. dorpswijk, open, ruim

8 grootschalig, compact

9. bijzondere openbare functie
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woonvisie
versterken van de stedenbouwkundige structuur 

van paden en stegen is de basis voor de woon-

visie. De buurten en wijken die zijn aangewezen 

om op te knappen of te herstructureren worden 

door aansluiting te maken met de bestaande 

infrastructuur weer gekoppeld aan de oude kern. 

het fijnmazig netwerk wordt daarmee uitgebreid. 

De oriëntatie van de woning is daarbij essentieel. 

De voorgevel zal zoveel mogelijk gericht zijn in de 

richting van de oude kern of gericht op het pad of 

de straat die richting de oude kern leidt. 

compacte (nieuwe) buurtjes ontwikkelen zich aan 

het netwerk van stegen en paden. het gebruik 

van ondiepe voortuinen en privéstoepen gren-

zend aan openbaar gebied zorgen ervoor dat de 

kans op verrommeling afneemt. Een gezamen-

lijke haag bijvoorbeeld die door en voor de hele 

straat loopt zorgt voor een uniform en verzorgd 

beeld. 

binnenin de compacte buurtjes (locatie jous-

tra-branje en terrein veenstra&Partners) zijn 

mogelijkheden voor een gezamenlijke openbare 

binnentuin met een pleintje en enkele bankjes. 

De groene binnentuinen dragen bij aan de 

lommerrijke en landelijke groenstructuur van 

Easterein. ook de ‘schil’ van (openbare) groene 

ruimten rondom de kern (vanaf de pastoriewo-

ning tot aan de speeltuin) dragen bij aan een 

lommerrijke omgeving in de kern. 

Een wijziging in de oriëntatie van de woningen 

aan de Sibadawei (op de hoek van de Stittenser-

leane) leidt tot een versterking van de dorpsen-

tree. Door de woningen (de voordeur voorgevel) 

op de Sibadawei te oriënteren wordt de steden-

bouwkundige opzet van de van Eijsingaleane 

verlengd en de structuur versterkt. 

het bedrijventerrein is bijna vastgeklonken aan 

het dorp. Een sterke groenstructuur van relatief 

diepe voortuinen met enkele solitaire bomen 

en een ruime stedenbouwkundige opzet (grote 

afstand tussen de woningen en bedrijfspanden) 

zorgt voor een ruimtelijk onderscheid tussen het 

bedrijventerrein en het dorp. 

Mobiele senioren hebben behoefte aan extra 

wooncomfort, voldoende woonruimte, weinig 

onderhoud en een aantrekkelijk woonmilieu. De 

starters op de woningmarkt hebben behoefte 

aan woningen met relatief kleinere tuinen, geen 

of ondiepe voortuin en een aantrekkelijke huur- 

of koopprijs. bij het uitwerken van de woonvisie 

zou in het vervolgtraject onderzoek gedaan kun-

nen worden naar de exacte woonwensen van 

beide doelgroepen. 

woonvisiE

kern, compact

dorps, rustig

doorgaande dorpsstraat

dorpsstraat, landelijk

dorpswijk, compact (Delfs Rood)

dorpswijk (open, ruim)

bedrijventerrein grootschalig, compact

bijzondere openbare functie (basisschool)

bijzondere openbare functie (sport)
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1.  opknappen woningen, geschikt maken voor starters.

2.  Maak ondiepe voortuinen (Eeskwert en ’t Kleaster) en creëer 

pleinachtige ruimtes. zorg voor een doorgaande route door deze 

buurt.

3.  Sluit aan op de groenstructuur (grasbermen en inheemse 

bomen).

4.  creëer voorkanten aan de straatzijde (Sibadawei).

5.  ontwikkel een compact buurtje (geschikt voor mobiele seni-

oren) met privéruimte aan het water en een openbare groene 

binnenruimte. Maak verbinding tussen de nieuwbouw (Populiere-

leane) en de oude kern (wynserdyk).

6.  ontwikkel een of twee compacte woningen, waarbij de voor-

gevel en de ontsluiting is gericht op de oude kern (wynserdyk).

7.  opknappen bestaande woning, maak geschikt als gezinswo-

ning of zet in op appartementen (starters en/of senioren).

8.  herstructureren terrein: ontwikkel een compact buurtje met 

openbare oevers/kades aan het water en een semi-openbare 

groene binnenruimte. laat het pad langs het water onderdeel 

zijn van de padenstructuur door het dorp. Kies voor privéstoepen 

aan de voorzijde van het buurtje.

9.  ontwikkel woningen in een compacte setting, met ondiepe 

voortuinen en diepe achtertuinen. Kies voor (privé)hagen in de 

straat, als eenduidig groenelement.

10  creëer een dorps straatprofiel, met parkeergelegenheid op 

de rijbaan. versterk de groenstructuur van het dorp, kies voor 

bomen in de straat.

11  ontwikkel compacte woningen, aan weerszijden van de 

straat. laat de straat/het pad onderdeel zijn van de paden-

structuur door het dorp. Kies voor (privé)hagen in de straat, als 

eenduidig groenelement.

12  behoud en versterk de groenstructuur rondom de kern (zorgt 

voor ‘lucht’ in het dorp). Kies voor een landelijke groeninrichting: 

extensief beheerde veldjes en bermen, knotwilgen langs het 

water.

E a s t E r E i n   to e k o m s t b e s t e n d i g e  w o o n v i s i e w o o n v i s i e
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principe uitwerKing
op basis van de woonvisie is een principe-uitwerking geschetst. 

De schets geeft een voorbeeld op welke wijze de woonvisie kan 

worden vertaald: 
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E a s t E r E i n   to e k o m s t b e s t e n d i g e  w o o n v i s i e b i j l a g e n

bijlagen scenario i

resultaat werKatelier

swot-analyse
scenario i 

groen en water rondom compacte kern

Sterke punten (strengths)

- veel open ruimte, zorgt voor ‘lucht’ in de compacte dorpsstructuur

- veel speelruimte voor kinderen, ontmoetingsplaats

- versterking groen karakter door privé (voor)tuinen en openbaar groen 

zwakke punten (weaknesses)

- veel onderhoud aan groen

- Minder beschikbaar oppervlak voor (nieuwe) woningen 

Kansen (opportunities)

- versterken van het groene lommerrijke karakter dat door (nieuwe) 

 inwoners wordt gewaardeerd 

- versterken zicht op het water: kies voor openbare oevers/kades 

- versterken ruimtelijke relatie en verbinding dorp en landschap 

bedreigingen (threats)

- jongeren trekken weg door te weinig woningen

- voor senioren is het onderhoud van de privétuin vaak te veel werk waar 

 door ze zullen uitwijken naar dorpen elders

- Dorpsrand vervaagt, contrast dorp en landschap vertroebelt

- Door te weinig onderhoud van privé voortuinen treedt verrommeling op

scenario ii 

steden en pleintjes koppelen aan compacte kern

Sterke punten (strengths)

- grote levendige kern, met diverse doelgroepen

- geen of ondiepe voortuinen en privéstoepen voorkomt verrommeling

- Kerk als groen baken in het dorp

- ontmoetingsplekken (pleintjes) door het hele dorp

zwakke punten (weaknesses)

- compacte opzet, weinig parkeerruimte

- Minder speel- en bewegingsruimte voor kinderen

Kansen (opportunities)

- compact bouwen biedt kansen voor betaalbare woningen voor 

 jongeren: jongeren trekken minder weg naar buurdorpen

- levendigheid in de kern biedt kansen voor nieuwe voorzieningen en  

 trekt toeristen en recreanten die gebruik maken van de voorzieningen

- Karakteristieke steegjes en pleintjes versterken het imago van Easterein, 

 waardoor het een belangrijk toeristisch kenmerk kan worden en mensen 

 van buiten kan trekken

bedreigingen (threats)

- water en groen worden ondergeschikt aan stedelijke vernieuwing, waar 

 door waterproblemen kunnen ontstaan

- Door te smalle ‘stenige’ straatprofielen en –inrichting verdwijnt het 

 lommerrijke groene karakter van Easterein

- De (semi) openbare pleinruimtes kunnen het doelwit worden van hang- 

 jongeren en daardoor voor anderen (senioren) niet langer aantrekkelijk  

 zijn

scenario ii
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