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historische beelden van Easterein

Het dorp Easterein

Easterein is zonder twijfel een van Frieslands mooiste
dorpen. Het dorp heeft een soort middelpuntzoekende
kwaliteit: het dorp is mooi, de kerk is mooier en de ‘kraak’
in de kerk is het mooist. Easterein was de belangrijkste
nederzetting van een van de vroegst bedijkte gebieden:
het eiland van Easterein. Vanouds heeft het dorp naar
alle zijden goede waterverbindingen gehad en was het
omringd door staten en grote boerderijen.

• gemeente Littenseradiel
• terpdorp in het kleigebied

Noordelijk staat de in 1870 in een parkachtige tuin
gebouwde pastorie met een eigen toegangsbrug.
De kerkbuurt om de gracht laat een gesloten, gevarieerde
bebouwing zien waar weer buurtjes achter zijn ontwikkeld.
Vanaf de weg op de oude dijk loopt naast het traditionele,
sfeervolle dorpscafé een schilderachtig straatje naar de
kerkterp, aan de achterzijde begeleid door een kleine
gracht. Aan de dijk is in de 19de eeuw in zuidoostelijke
richting gebouwd, evenals aan de weg naar Wommels.
Langs deze wegen staan enkele fraaie brede, notabele
woningen en woningen met kaaszolders.

• bijna 1000 inwoners
• ongeveer 375 woningen
• 128 arbeidsplaatsen

(Bron: Peter Karstkarel, 419 x Friesland, 2005)

Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf
De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf brengt de wordingsgeschiedenis van Easterein in beeld en geeft de identiteit
van het dorp weer met behulp van het dorps-DNA ©.
Deze speciﬁeke ruimtelijke kenmerken van het dorp
vormen de inspiratie voor ontwikkelingsmogelijkheden.
Het benoemen van toekomstkansen biedt mogelijkheden
voor verdere kwaliteitsontwikkelingen (*) waarbij
versterking van het dorps-DNA - de identiteit van
het dorp - voorop staat. De identiteit van het dorp is
onlosmakelijk verbonden aan het omliggende landschap,
het gebieds-DNA. De identiteit wordt vertaald in dragers;
groene dragers (de groenelementen), blauwe dragers
(water), grijze dragers (infrastructuur) en rode dragers
(bebouwing).
Easterein heeft een bijzondere cultuurhistorische waarde
die zowel sociaal als ruimtelijk nog steeds in de kern van
het dorp zichtbaar en voelbaar is. Deze unieke identiteit
is een waardevol erfgoed wat Easterein onderscheidt
van andere dorpen. Deze ruimtelijke kwaliteiten vormen
een belangrijke sleutel tot sociale binding en is de motor
voor investeringen in de eigen omgeving. Beide zijn in
de toekomst noodzakelijk om de vitaliteit van het dorp
te waarborgen. De kwaliteiten van Easterein zijn op basis
van het dorps-DNA vertaald naar kansen voor de groene,
blauwe, grijze en rode dragers.
Er is onderzocht op welke wijze de identiteitsdragers
kansen bieden voor ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit
in Easterein. De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf is naast de
dorpsvisie een belangrijk document voor Doarpsbelang
Easterein in het overleg met overheden, instellingen en de
eigen achterban.
Als instrument voor de dorpsbewoners en voor een ieder
die zich voor de kwaliteitsontwikkeling van Easterein inzet,
is het zaak om de kwaliteiten en ambities van het dorp
vast te leggen in een omvattend dorpsplan.

Het dorpsplan van Easterein omvat:
1. De dorpsvisie van Easterein: ‘Pearel tusken Skrok en
Pôle’, waarin door Doarpsbelang Easterein de
prioriteiten van het dorp zijn benoemd.
2. De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf als inspirerend
document waarin vanuit de historisch gegroeide
kwaliteiten mogelijke dorpsontwikkelingen zijn
aangegeven in een ontwikkelingskansenkaart.
3. Een dorpsontwikkelingsproject waarin, op basis
van de dorpsvisie en de ruimtelijke kwaliteitsparagraaf,
op maat gemaakte projecten worden voorgesteld die
integraal gebiedsgericht zijn en kunnen bijdragen
aan de dorpsontwikkeling én de ruimtelijke kwaliteit
van Easterein. De dorpsontwikkelingsprojecten dragen
plannen aan voor de korte, middellange en lange
termijn.
De resultaten van deze ruimtelijke kwaliteitsparagraaf
dienen voor de gemeente als richtinggevens uitgangspunt
voor het opstellen en toetsen van stedenbouwkundige
plannen en beeldkwaliteitsplannen. De provincie steunt in
het Streekplan 2007 deze aanpak (** Streekplan Fryslân
2007, Om de kwaliteit fan de romte; blz. 114).

De ruimtelijke kwaliteit van dorpen
Een dorp wordt gevormd in nauwe samenhang met het
omringende landschap. De ruimtelijke kwaliteit van een
dorp is sterk gekoppeld aan de karakteristieken van het
omliggende landschap. Dit maakt dat de ruimtelijke
kwaliteit in dorpen een andere betekenis heeft dan in
steden. Zo ook Easterein, gelegen in Westergo, één van
de van oudsher drie streken in de provincie Friesland.
Ten oosten van Westergo lag de voormalige Middelzee.
Easterein ligt in een vroeg bedijkte polder (ingepolderd
vanwege het gevaar van het water van de Middelzee), op
een terp aan de dijk. De situering in het landschap bepaalt
mede de relatie van Easterein met de omgeving en de
plaatselijke cultuurhistorie.

Ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door:
Gebruikswaarde
Gebruikswaarde zit in de bruikbaarheid van dorpen als
woon-, recreatie- en werkomgeving (doelmatigheid en
functionele samenhang)
Belevingswaarde
Belevingswaarde zit in de unieke gebiedsspeciﬁeke
kenmerken, zoals culturele identiteit en de leesbaarheid
van de historie van een gebied en plek (diversiteit,
identiteit en schoonheid)
Toekomstwaarde
Toekomstwaarde zit in de kansen van een dorp om
diverse functies, aansluitend op de speciﬁeke ruimtelijke
kenmerken in de toekomst te blijven ontwikkelen
(duurzaamheid, inpasbaarheid en beheerbaarheid)
Easterein 2000

* Nieuwe kijk op oude dorpen

** Streekplan Fryslân 2007

In 2005 is gestart met het Belvedère
project Nieuwe kijk op oude dorpen.
In 2006 heeft het onderzoek een
vervolg gekregen met Nieuwe kijk op
dorpsplannen waarin voor Easterein,
samen met vijf andere dorpen in de
Stadsregio Leeuwarden, vanuit de
ontwikkelde ontwerpmethodiek naar
de ruimtelijke toekomst van het dorp
is gekeken. De dorpsplannen worden
hierin uitgewerkt naar concrete
maatregelen, prioriteitstelling en
fasering. Easterein heeft op een
interactieve wijze bijgedragen met
het benoemen van zijn ruimtelijke
kwaliteiten en ambities.

“Ter verhoging van de ruimtelijke
kwaliteit vinden wij het van belang dat
gemeenten in bestemmingsplannen voor
uitbreidingslocaties en in bestemmingsplannen voor het buitengebied, een
ruimtelijke kwaliteitsparagraaf opnemen..“
“In de ruimtelijke kwaliteitsparagraaf laten
gemeenten zien op welke wijze in het plan
aandacht is geschonken aan de verhoging
van de ruimtelijke kwaliteit. Dit instrument
is een procesvereiste. In de paragraaf
wordt aandacht geschonken aan:
• het benoemen van de bij het plan betrokken belangen, waarden en partijen;
• de communicatie met andere partijen
over het plan;
• de ‘draagkracht’ van het landschap
voor de opvang en inpassing van nieuwe
functies, systematisch te beoordelen
op grond van een samenhang van de

ondergrond, netwerken
en het nederzettingspatroon;
• relevante landschappelijke kernkwaliteiten op basis van een analyse
van het plangebied;
• relaties met bovenliggende plannen,
waaronder (inter)gemeentelijke
structuurplannen en streekplan,
met een doorkijk naar de middellange
en lange termijn;
• beeldkwaliteit, bebouwingstypologieën
en vormen, materiaal- en kleurgebruik.
Voor ontwikkelingen in bestaand
bebouwd gebied met een grote ruimtelijke
invloed vinden wij het gewenst dat in
bestemmingsplannen eveneens een
ruimtelijke kwaliteitsparagraaf wordt
opgenomen. De aandacht voor ruimtelijke
kwaliteit en de feitelijke doorwerking
daarvan in concrete projecten en plannen,
zullen wij monitoren en evalueren.”
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Gebieds-DNA
Easterein ligt in Westergo. Eén van de meest opvallende
cultuurhistorische kenmerken van Westergo is het
dijkenstelsel. In eerste instantie werden lage dijkjes
aangelegd om een boerderij of enkele akkers te
beschermen. In de 10de eeuw omsloten ringdijken
steeds grotere gebieden, dit zijn de ‘memmepolders’,
de moederpolders, waarvan de polder van Easterein er
één van is. Vanuit deze moederpolders werd meer land
ingedijkt. Deze dijken sloten haaks aan op de oudere
dijken van de moederpolders. Door het uitbreidende
netwerk van dijken verloren veel zeewerende dijken hun
functie en werden slaperdijk. In eerste instantie werden
de dijken aangelegd ter bescherming tegen de zee, maar
vanaf de 11de en 12de eeuw werden dijken aangelegd om
land te winnen. In de polder van Easterein bouwde men op
een stukje oostelijk gelegen grond een kerk door middel
van ophoging van kleigrond (terp), die werd gewonnen
door uitgraving van grachten en vaarten. Rondom de kerk
is het dorp Easterein ontstaan. Het is niet duidelijk of het
een oud terpdorp is of dat het een nederzetting is van na
de bedijking, waarbij de traditionele structuur voor het
nieuwe ontwikkelde dorp werd gekozen.
Het oude land van Westergo (kleiweidegebied) bepaalt het
gebieds-DNA van Easterein. Het landschap kenmerkt zich
door zijn openheid en grootschaligheid. De structurerende
elementen in het gebied zijn de onregelmatige blokverkaveling, dijken, kwelderwallen, slenken, terpen, paden
(oude kerkepaden) en vaarten (Bolswardertrekvaart en
Franekervaart). De aanwezige beplanting is puntvormig
geconcentreerd rond boerderijen en dorpen, langs
hoofdontsluitingswegen, kwelderwallen en randen van de
Middelzee.

Kernkwaliteiten
• dijkenstructuur (bedijkte polders)
• ﬁjnmazig netwerk van wandel- en ﬁetspaden
• waternetwerk van vaarten en sloten

kenmerkende
(bevaarbare)
vaarten

zichtbare dijken
van de polders

netwerk van
oude en nieuwe
kerkepaden

situatie 1800

dorp rond terp en langs water

situatie 1900

groei langs wegen en water

situatie 2000

groei landinwaarts en langs hoofduitvalsweg

Ontwikkeling van Easterein
Easterein ligt voor het grootste deel in één van de drie
moederpolders van Westergo. De Wynserdyk die overgaat
in de Sibadawei is de dijk die de moederpolder begrenst.
In het gebied van Westergo lagen veel terpen, waarvan
de terp van Easterein er één is. Toch is het van oorsprong
geen echte terp. Er is een gracht gegraven en de grond is
gebruikt om de kerk op te bouwen.
De terp met kerk, welke omgracht is, ligt centraal in
het dorp en kent daar ook haar oorsprong. De eerste
bebouwing concentreerde zich rond de terp en in buurten
die uitwaaierden vanaf de terp. Naast de concentratie
rond de terp groeide het dorp ook langs de belangrijkste
vaart, de Eastereinderfeart. Lange tijd is het vervoer over
water de belangrijkste manier van transport geweest. De
andere twee vaarten, de Wynserfeart en de Sibadafeart,
sloten hier haaks op aan. Langzaam heeft het transport
over water plaatsgemaakt voor transport over land. Het
dorp heeft daarna verschillende uitbreidingen gekend.
De vooroorlogse uitbreidingen waren kleinschalig en
geconcentreerd langs bestaande routes en infrastructuur.
In de planmatige uitbreidingen na de oorlog is deze
structuur losgelaten en is ook het cultuurlandschap door
ruilverkaveling sterk veranderd. Sinds die ontwikkeling
is er aan de noordzijde langs de Sibadawei een
bedrijventerrein ontstaan.

Eén van de karakteristieke bruggetjes vanaf de terp over de
gracht, waar vandaan de straten als zonnestralen uitwaaieren
in de omliggende buurten

Dorps-DNA
De voor het dorp Easterein herkenbare en typerende
cultuurhistorische- en landschappelijke identiteit wordt
weergegeven in het zogenaamde dorps-DNA. De identiteit
wordt bepaald door de typerende groenstructuur,
waterstructuur en infrastructuur en de typerende
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 identiteitsdragers voortborduren en daarmee
de karakteristieken van het dorp versterken.
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 kerk op de terp ligt nog
redelijk centraal, hoewel het dorp zich meer in zuidelijke
richting heeft ontwikkeld.
De waardevolle groene kwaliteit in de kern wordt
gevormd door de boomstructuur rondom de kerk, de
ervenstructuur van de tuinen en de vele hagen in de kern
van het dorp. Ook de open groene ruimten rondom de
kerk zijn karakteristiek. Het contrast tussen het open
kleiweidegebied en het groene dorpssilhouet van Easterein
versterkt het beeld van het terpenlandschap.
De lommerrijke entrees versterken de groenstructuur.
Het water speelde en speelt een belangrijke rol in
Easterein. De Eastereinderfeart doorkruist het dorp. Haaks
daarop de Wynserfeart en Sibadafeart. Deels zijn stukken
van deze vaarten verdwenen of ondergeschikt geraakt.
Via het water werden en worden grotendeels nog steeds
de dorpen met elkaar verbonden. De gracht rondom de
kerk, met de nog overgebleven bruggetjes, maakt het dorp
herkenbaar.
Legenda: zie kaft achterzijde

De dorpskern toont het historisch karakter en de
ontstaansgeschiedenis van het dorp. De eerste bebouwing
van Easterein heeft zich rondom de kerk op de terp
ontwikkeld. In een radiaalvormige structuur is het dorp
langzaam gegroeid. In de historische kern staat een aantal
karakteristieke en voor Easterein waardevolle panden.
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Groene kwaliteiten
Easterein is een lommerrijk dorp, vanuit
het landschap herkenbaar aan het groene
dorpssilhouet. De groene dorpskern
wordt gevormd door de terp met zijn
vele bomen en hagen (1). Daaromheen
liggen de groene ruimten grenzend aan de
Tsjerkebuorren (2). Deze groene ruimten
zorgen voor ‘lucht’ in de kern. Vanuit het
landschap vormen de Van Eijsingaleane
(3) 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.

2

3

Groene kansen
Uitgangspunten voor kwaliteitsontwikkelingen
• groen dorpssilhouet
• groene ruimten in de kern
• ‘lucht’ in het dorp (nieuwe groene ruimten)
• uitzicht op landschap

Easterein heeft goede kansen om de groene verbindingen
met het omliggende landschap van de polder en richting
natuurgebied It Skrok te versterken. Het is van belang
dat de groene ruimte ten westen van de Sibadawei open
en transparant blijft. De dorpsentrees kunnen aan kracht
winnen wanneer zij groener worden. Dit geldt vooral aan
de noordzijde van het dorp waar ook het bedrijventerrein
is gevestigd. De opzet van groene erven/kamers - die
het dorp nu ook al kent in de vorm van
agrarische bedrijven - is hierbij een goede
ontwikkelingskans. Het omliggende
weidelandschap moet daarbij een open
karakter behouden.
Daarnaast kan het bedrijventerrein door
het realiseren van een groene buffer
landschappelijk worden ingepast.
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Blauwe kwaliteiten
Het (openbaar) water bepaalt in sterke
mate het karakter van Easterein. Het
water van de Sibadafeart (Sebeare) (6)
stroomt door het dorp, rond de kerk (4)
en gaat over in de Eastereinderfeart (5)
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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Blauwe kansen
Uitgangspunten voor kwaliteitsontwikkelingen
• versterken oorspronkelijke waterstructuur
• meer openbare kaden en oevers
• terugbrengen verdwenen vaart/opvaart
• bevaarbaar maken van de vaarten

Omdat de kwaliteit van Easterein sterk gerelateerd is aan
de aanwezige vaarten, zal het dorp bij groei ook moeten
blijven investeren in openbaar water. Het landschap, haar
geschiedenis en ook het huidige watergebruik (met in de
toekomst vooral een recreatieve functie) geven genoeg
aanleiding tot versterking van het water. Om de recreatieve
waarde van het water te vergroten (en daarmee haar
economische waarde) zal een opvaart/haventje veel voor
het dorp kunnen betekenen. Gezien er
binnen de bestaande kern weinig ruimte
is, kan aan de noordzijde van het dorp een
goed alternatief worden gevonden.
Daarmee kan ook aansluiting worden
gezocht op de Middelzeeroute en op
natuurgebied It Skrok. Zeker wanneer
men de opvaart/het haventje combineert
met andere recreatieve functies (kanoopstapplaats, verhuur sloepen, kiosk)
is zij erg kansrijk. Belangrijk is dan wel
dat de huidige vaarten beter bevaarbaar
worden gemaakt en dat ook de bruggen op
hoogte zijn. Ook kan de oude opvaart aan
de Skippersbuorren nieuw leven worden
ingeblazen.
Wat betreft natuurwaarden worden
goede kansen voor ‘blauw’ gezien in het
herstellen van oude waterwegen zoals het
slootje langs de Van Eijsingaleane. Ook
kunnen de (klap)bruggetjes van vroeger
in ere worden hersteld. Hiermee wordt de
sfeer van het water in Easterein versterkt.

7

Grijze kwaliteiten
Easterein is ontstaan op een kruising
van een aantal belangrijke (water)wegen.
De hoofdontsluiting wordt gevormd
door de Wynserdyk (7) - Sibadawei, de
oorspronkelijke dijk rondom de voormalige
polder. Haaks op de Wynserdyk sluit de
lommerrijke Van Eijsingaleane (8) 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, Skilplein
(9). Vanuit het landschap loopt een
aantal historische maar ook relatief jonge
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 verbinden Easterein met de vele
terpdorpen in de omgeving. Er zijn al vele ommetjes
mogelijk.
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Grijze kansen
Uitgangspunten voor kwaliteitsontwikkelingen
• recreatief wandel- en ﬁetsnetwerk
• dorpspaadjes langs het water
• straatdimensies van oorspronkelijke proﬁelen als inspiratie
gebruiken

Van alle grijze dragers van Easterein hebben vooral de
bestaande hoofdwegen (Sibadawei, Wynserdyk en de Van
Eijsingaleane) een grote kans tot kwaliteitsverbetering.
Deze kans ligt niet zozeer in het veranderen van functie,
maar in een ruimtelijke aanpassing van het huidige
straatproﬁel. De weg kan daardoor veranderen in een
dorpsstraat met een goede verblijfskwaliteit. In de oude
dorpskern ligt een kans voor het versterken van de sfeer
van deze oude dorpsstraatjes, steegjes
en pleintjes, door de lantaarnpalen
van vroeger in ere te herstellen.
Ontwikkelingskans voor oudere jeugd:
skeelerbaan en basketbalterrein op het
parkeerterrein van Skoalleseize.
Naast deze aanpassingen liggen er kansen
om meer ﬁets- en wandelverbindingen
te maken met de regio en nog meer
ommetjes rondom het dorp te maken.
Vooral aan de noordzijde van het dorp
kan het ommetje nog worden ‘afgemaakt’.
Een combinatie tussen paden en water
wordt hierbij als meest kansrijk gezien,
omdat dit aansluit bij het bestaande
recreatieve netwerk van Easterein. Een
pad richting natuurgebied It Skrok is
daarom aan te raden. Vanuit het dorp
wordt aangegeven dat het verkeer door
het dorp ernstige overlast veroorzaakt.
Een alternatieve route voor dit verkeer kan
gevonden worden in de aanleg van een
tweede dorpsstraat aan de noordkant van
het dorp. Er kan een kortsluiting gemaakt worden tussen
de Sibadawei en de Van Eijsingaleane. Zeker wanneer het
dorp in de toekomst zal uitbreiden, is dit een structurele
oplossing.
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Rode kwaliteiten
Easterein kenmerkt zich door haar
compacte karakter met smalle straatjes,
steegjes en kleine pleintjes. Hoewel
de dorpskerk (10) is gebouwd op een
terpachtige ruimte is het niet geheel
duidelijk of Easterein een terpdorp
of een dijkdorp is. De bebouwing
concentreert zich rond de terp en in de
buurten, die uitwaaieren vanaf de terp.
De rooilijn parallel aan de dorpsstraat
laat een aaneengesloten en vrij compacte
bebouwingswand zien, waar de
variatie in kavelgrootte, bouwvolume,
woninghoogtes, woningtypes en
dakvormen de veelzijdigheid van het
beeld bepaalt. De royale dorpskern, het
kerkbuurtje, oude pakhuizen en notabele
woningen (11 en 12) vormen tezamen
het karakteristieke beeld van Easterein.
Latere uitbreidingen zijn voornamelijk gerealiseerd
in de open ruimten tussen de hoofdinfrastructurele
lijnen (Wynserdyk, Sibadawei, Van Eijsingaleane en de
Eastereinderfeart), waar eerst het landschap tot in de kern
reikte. Alleen aan de noordzijde van het dorp reikt het
landschap nog wel tot aan de kern.

De bebouwing van het bedrijventerrein, die voornamelijk
bepaald wordt door grote volumes, ligt los van het dorp en
vormt de entree vanuit noordoostelijke richting.
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Rode kansen
Uitgangspunten voor kwaliteitsontwikkelingen
• compact bouwen in of nabij kern
• bedrijventerrein ruimtelijk loskoppelen van het dorp
• wonen aan het water
• herstructureringsgebieden aansluiten bij de bestaande
structuur van het dorp
• afwisseling in architectuurbeeld
• afwisseling in maat en schaal bebouwing

Easterein kenmerkt zich door haar compacte karakter
met smalle straatjes, steegjes en kleine pleintjes, al
dan niet aan het water. Op dit compacte karakter kan
worden voortgeborduurd. Er is een aantal gebieden in
het bestaande dorp waar een herstructureringsopgave
ligt: het bedrijventerrein aan de Van Eijsingaleane, de
bejaardenwoningen aan de Skoallestrjitte en de wijk
Stittenserleane/Eeskwert (een oorspronkelijke terp). De
laatste locatie biedt mogelijkheden om
de dorpsrand aan de noordzijde een
kwaliteitsimpuls te geven. Daarnaast
moet worden gedacht aan opwaardering
van de bestaande kern: voor leegstaande
panden kan een nieuwe functie een
kwaliteitsimpuls betekenen.
Het gebied ten noorden van de
Van Eijsingaleane biedt voldoende
mogelijkheden voor nieuwe woonkwaliteit.
De bestaande Sibadafeart kan hierbij
worden ingezet als identiteitsdrager van
de nieuwe bebouwing. Wel is transparantie
richting natuurgebied It Skrok van
belang. Hier is het contact met het open
terpenlandschap aanwezig. Aan de
zuidzijde van het dorp liggen ook
uitbreidingsmogelijkheden. Hier kan de
dorpsrand aan kracht winnen.
De bestaande detailhandel in de kern
kan verder worden uitgebreid met een
specialistisch aanbod zodat de kernfunctie
van het dorpshart wordt versterkt.
Voor bedrijvigheid wordt aansluiting gezocht op het
bestaande bedrijventerrein aan de Sibadawei. Vooral de
westzijde van de Sibadawei is hiervoor het meest kansrijk.
De bestaande en nieuwe bedrijven kunnen worden
ingebed in een groene ervenstructuur.

Ontwikkelingskansen
De landschappelijke structuur van Easterein bestaande
uit groene, blauwe en grijze dragers vormt de basis voor
nieuwe ontwikkelingen. Op die basis kunnen een hoge
woonkwaliteit en grote recreatieve en economische
waarden worden gerealiseerd. De ontwikkelingskaart laat
dan ook veel nieuw groen, nieuw water en nieuwe paden
zien. Bij ontwikkelingen moet altijd worden gezocht
naar combinaties van groene, blauwe, grijze of rode
identiteitsdragers. Een integrale benaderingswijze van
ontwikkelingskansen leidt bij toekomstige ontwikkelingen
tot karakterversterking van het gebied en versterking van
de dorpsidentiteit van Easterein.
Easterein is een compact dorp met smalle straatjes,
steegjes en kleine pleintjes. De ontwikkelingskaart laat
daarom ook compacte uitbreidingen zien. Het dorp
behoudt met de ontwikkelingen aan de noord- en zuidzijde
ook zijn compacte vorm (als van een terpdorp).
De uitbreiding aan de noordzijde (langs de Sibadafeart)
gaat gepaard met een watergerelateerde ontwikkeling. Een
dorpshaven draagt bij aan een recreatieve impuls voor het
dorp en bovendien kan het water als woonkwaliteit worden
ingezet. Belangrijk is dat de uitbreiding een transparant
karakter krijgt zodat de groene ruimte richting It Skrok
gehandhaafd wordt. Langs de Sibadafeart zorgt een nieuw
wandel- en ﬁetspad voor een recreatieve verbinding tussen
Easterein en het omliggende gebied (It Skrok).
De uitbreiding aan de zuidzijde heeft een compact
karakter en kan aansluiten op de in ere te herstellen
kerkepaden. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de
bestaande structuur van het dorp Easterein.
De kern van het dorp, rondom het kruispunt van wegen,
wordt uitgebreid in oostelijke richting waardoor een
versterking van de kernkracht optreedt.

Legenda: zie kaft achterzijde

Het huidige bedrijventerrein aan de Sibadawei vormt aan
de noordoostzijde van Easterein de entree van het dorp.
Het bedrijventerrein is bijna vastgeklonken aan het dorp.
Groene ontwikkelingen en herstructurering van de wijk
Stittenserleane/Eeskwert kunnen ervoor zorgen dat de
bedrijvigheid ruimtelijk losgekoppeld wordt van het dorp
en een groene entree van het dorp wordt gecreëerd. De
groene kamers maken het mogelijk om de bedrijvigheid
aan de westzijde van de Sibadawei uit te breiden.

De ontwikkelingkansen van
Easterein weerspiegelen de ambities
die in het dorp aanwezig zijn.
Doordat de kaart in samenspraak
met de bevolking is opgesteld
kan hij op veel draagvlak onder
de Eastereinders rekenen.
Mede door de landschappelijke
inbedding, sluit de kaart aan op
het provinciaal beleid ten opzichte
van landschap en ontwikkeling. De
kaart biedt de mogelijkheid om bij
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
(dit kan de ontwikkeling van
groen, water, infrastructuur en/of
bebouwing betreffen) rekening te
houden met de identiteit en de
lange termijnambitie van het dorp.

De contouren die op de kaart
worden aangegeven zijn geen
harde grenzen. Zij geven een
ontwikkelingsrichting aan die
past bij de structuur en identiteit
van Easterein. Het is geen
doelstelling om deze contouren
in hun geheel op korte termijn
op te vullen of een snelle groei
in deze richting te forceren.
Afhankelijk van toekomstige
ruimtevragen kan binnen het
casco dat een basis vormt voor
ruimtelijke kwaliteit voor elke
functie binnen het dorp een plek
worden gevonden. Op deze manier
dragen nieuwe ontwikkelingen
bij aan de versterking van de
dorpsidentiteit en kwaliteit van
Easterein. Initiatieven buiten deze
contouren of richtingen dienen
zeer kritisch te worden bekeken.
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te ontwikkelen cultuurlandschap
te ontwikkelen natuurlandschap
te ontwikkelen laan, singel, houtwal, dijk
versterken van cultuurhistorisch erfgoed
blauwe dragers en kansen
open water, meer, poel, vijverpartij
vaart, sloot
verdwenen vaart, sloot
te ontwikkelen water
grijze dragers en kansen
weg, straat
pad, steeg
verdwenen weg, straat, pad, steeg
te ontwikkelen weg, straat, pad, steeg
te verbeteren weg, straat, pad, steeg
rode dragers en kansen
historische kern
bebouwing
kerk(toren)
verdwenen bijzondere bebouwing
ontwikkelingsrichting bebouwing
recreatief gebruik
ontwikkelingsrichting recreatie

De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf van Easterein is onderdeel
van het Belvedèreonderzoek Nieuwe kijk op dorpsplannen.
Voor meer informatie: www.noordpeil.nl

beleving
zicht vanuit het dorp
zicht op het dorp
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