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Paspoort Easterein
Dit paspoort geeft de voor Easterein typerende

- gemeente Littenseradiel
- terpdorp

cultuurhistorische - en landschappelijke
identiteit weer. De identiteit wordt bepaald
door de infrastructuur, de waterstructuur, de

- bijna 1000 inwoners

groenstructuur en de typerende bebouwing,

- ongeveer 375 woningen

ook wel genoemd: de grijze, groene, blauwe

- ongeveer 250 arbeidsplaatsen
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en rode dragers. De verhouding tussen deze
dragers, hun opbouw en hun ruimtelijke opzet
bepalen de zo typerende sfeer van Easterein.
Nieuwe ontwikkelingen kunnen op deze
bestaande dragers voortborduren en daarmee
de karakteristiek van het dorp versterken.
Groene dragers
Easterein is een lommerrijk dorp, herkenbaar
aan het groene dorpssilhouet. De groene
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dorpskern wordt gevormd door de terp met zijn

Easterein omstreeks 1800

Easterein omstreeks 1900

Easterein omstreeks 2000

vele bomen en hagen (1). Daaromheen liggen de
groene ruimten grenzend aan de Tsjerkebuorren
(2). Deze groene ruimten zorgen voor ‘lucht’
in kern. Vanuit het landschap vormen de Van
Eijsingaleane en de Sibadawei vanuit noordelijke
richting een groene en lommerrijke entree
van Easterein. Buiten het dorp zijn de met
groen omgeven agrarische erven in het open
weidelandschap karakteristiek.

legenda
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landschapstypen
kleigebied
kleigebied (voormalige Middelzee)

S

S

blauwe dragers
open water, meer, poel, vijverpartij
vaart, sloot
verdwenen vaart, sloot

dorps-DNA van Easterein
legenda
landschapstypen
kleigebied
kleigebied (voormalige Middelzee)

S

groene dragers
erf, veld, weiland
bos
laan
singel, houtwal, dijk
cultuurhistorisch erfgoed
sportterrein

groene dragers
erf, veld, weiland
bos
laan
singel, houtwal, dijk
cultuurhistorisch erfgoed
sportterrein

grijze dragers
weg, straat
pad, steeg
verdwenen weg, straat, pad, steeg
rode dragers
historische kern
bebouwing
kerk(toren)
verdwenen bijzondere bebouwing

blauwe dragers
open water, meer, poel, vijverpartij
vaart, sloot
verdwenen vaart, sloot

beleving
zicht vanuit het dorp
zicht op het dorp

beleving
zicht vanuit het dorp
zicht op het dorp

Het (openbaar) water bepaalt in sterke mate
het karakter van Easterein. Het water van
de Sibadafeart (Sebeare) stroomt door het
dorp, rond de kerk (3) en gaat over in de
Eastereinderfeart (4) en de Wynserfeart. Het
openbaar karakter van deze vaarten en oevers
maakt dat het water tot in de kern te beleven is.
Rondom het dorp is een ﬁjn vertakt netwerk van
sloten aanwezig, karakteristiek voor het gebied.
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Grijze dragers
Easterein is ontstaan op een kruising van een
aantal belangrijke wegen. De hoofdontsluiting
wordt gevormd door de Wynserdyk (5) Sibadawei, de oorspronkelijke dijk rondom de
voormalige polder. Haaks op de Wynserdyk sluit
de lommerrijke Van Eijsingaleane (6) aan. Deze
kruising van wegen heeft tot de ontwikkeling
van de huidige dorpskern geleid. Rondom
de kerk is een ﬁjn netwerk van smalle, nauwe
straten en stegen: Tsjerkebuorren, Foarbuorren,
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Skilplein (7). Vanuit het landschap lopen een
aantal historische maar ook relatief nieuwe
wandelpaden langs de vaarten tot in het dorp.
In tegenstelling tot de noordelijke dorpsrand
heeft de oostelijke, zuidelijke en westelijke
dorpsrand een openbaar karakter, omzoomd
door wandelpaden. Deze wandelpaden

grijze dragers
weg, straat
pad, steeg
verdwenen weg, straat, pad, steeg
rode dragers
historische kern Wommels
bebouwing
kerk(toren)
verdwenen bijzondere bebouwing

Blauwe dragers

verbinden Easterein met de vele terpdorpen in
de omgeving. Er zijn al vele ommetjes mogelijk.
Rode dragers

Hinnaard
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Easterein kenmerkt zich door haar compacte
karakter met smalle straatjes, steegjes en
kleine pleintjes. Hoewel de dorpskerk (8) is
gebouwd op een terpachtige ruimte is het niet

Itens

geheel duidelijk of Easterein een terpdorp of
een dijkdorp is. De bebouwing concentreerde
zich rond de terp en in de buurten, die

Easterein

uitwaaierden vanaf de terp. De rooilijn parallel
aan de dorpsstraat laat een aaneengesloten
en vrij compacte bebouwingswand zien, waar

Lytsewierrum
Hidaard

de variatie in kavelgrootte, bouwvolume,
woninghoogtes, woningtypes en dakvormen de
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veelzijdigheid van het beeld bepaalt. De royale
dorpskern, het kerkbuurtje, oude pakhuizen en
notabele woningen (9 en 10) vormen tezamen
het karakteristieke beeld van Easterein.
De bebouwing van het bedrijventerrein ligt
los van het dorp en vormt de entree vanuit
noordoostelijke richting.

gebieds-DNA van Easterein
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