GRUTSK OP
ÚS EIGEN ROMTE!

Het roer móét om in Nederland. De woningmarkt is overspannen,
het klimaat verandert, de sturende overheid ligt onder vuur.
Urgente vraagstukken vragen creativiteit, toonaangevende voorbeelden en aanjagers.
In deze context moeten ook de inwoners van Oosterbierum bouwen aan hun toekomst.
Een multi-generationele dorpsuitbreiding voor eigen jongvolk, gezinnen, senioren
en nieuwe dorpsgenoten. Maar dan wel op een nieuwe leest geschoeid:
duurzaam gebouwd, met architectonische kwaliteit, voor elke nieuwe bewoner op maat
en passend in de historische context van het omliggende landschap.
Niet winstmaximalisatie is het doel, maar optimale kwaliteit van wonen.
Ingebed in een groene, klimaatbestendige zone die het hele dorp een meerwaarde biedt.
Met dit project wordt Oosterbierum toonaangevend voor kleinschalig bouwen bij dorpen.
Grutsk op ús eigen romte!

Hieronder de kavel voor de ‘gebiedsontwikkeling
Stasjonsreed’ met een mogelijke invulling van
groen, water en bebouwing.

1.

Op weg naar de toekomst

Oosterbierum is een dorp in transitie. Waar Noord-Nederland eerder
als achterland van de Randstad werd gezien, ontwikkelt het zich de
afgelopen jaren zelfbewust, en met dank aan de komst van snel
internet, tot een gewild woon- en werkgebied.
Ook in Oosterbierum zijn stappen op die weg gezet. Binnen het Euro
pese plattelandsproject ‘Villages of Tradition’ is via uitwisselingen
met dorpen in Ierland en Duitsland stilgestaan bij de identiteit van
het eigen dorp en daaruit voortvloeiende kansen voor toekomstige
ontwikkeling. Voortbouwend op de historie legden tal van vrijwilligers een ‘Kloostertuin’ aan om het dorp aantrekkelijker te maken
voor mens en natuur. Tientallen inwoners leveren er actief een
bijdrage aan door er te tuinieren, en profiteren ervan door er
bloemen, groente en fruit te plukken.
Het project ‘Oosterbierum als proeftuin’ was daar een vervolgstap
op. Daarbij werd álle openbare ruimte en álle bebouwing benaderd
als potentiële locatie om het dorp groener, mooier en biodiverser
te maken. Met inzet van stagiairs van het Nordwin College (VMBOGroen) en Van Hall Larenstein (‘de groenste hogeschool van
Nederland’) werd het dorp nóg fraaier en natuurlijker: van

sneeuwklokjes rond het kerkhof in februari en witte perenbloesem
in april tot bloemrijke bermen langs onze wandelpaden.
Het huidige project ‘Natuerlik Ferskaat’ schaalt dit in bescheiden
mate verder op: denk aan de aanplant van geurende meidoornhagen,
de aanleg van twee boomgaarden en het omlijsten van wandelpaden
met fruitbomen. Hierbij is samenwerking gezocht en gevonden met
Achlum, zodat kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden.
Parallel hieraan ging het dorpscentrum in het kader van de Gebiedsagenda Franekeradeel-Harlingen op de schop. De dorpskom werd
groener, eigentijdser en verkeersveiliger. Architecte Nynke-Rixt
Jukema verrijkte het dorp daarbij ook met meer creatieve elementen:
een dorpsstamtafel en ‘welkomstbomen’ bij de dorpsentrees.
Dorpsbelang, kerkelijke gemeente, basisschool de Flambou en
particuliere investeerders sloegen de handen ineen om te komen
tot ‘Fryske Flinter’, een eigen energiecoöperatie. Momenteel wordt
samen met Sexbierum en Pietersbierum gewerkt aan een uitbreiding
met een extra zonnedak. Mogelijk kunnen Tzummarum en Firdgum
hier in de nabije toekomst bij aansluiten. De binnenkomende gelden
van de opgewekte ‘mienskipsenergie’ investeert de coöperatie weer in
projecten in en om het eigen dorp.

EEN IMPULS VOOR HET HELE DORP
De vliegwielfunctie van het steeds verder verbreden en delen van
kennis en ervaringen heeft inmiddels het zaadje geplant voor het
idee om met de dorpen van het oude Barradeel, van Wijnaldum tot
Minnertsga, gezamenlijk tot een ROM te komen: een Regionale
Ontwikkelings Methode om te zoeken naar ondernemerschap
waarmee niet alleen de dorpen op zich, maar de hele streek zich
verder kan versterken. Zo profiteert de regio maximaal van de kracht
die in de dorpen besloten ligt.
Leefbaarheid vraagt echter méér dan vergroening, verkeersveiligheid
en schone energie. Het lokale verenigingsleven en de basisschool zijn
bijvoorbeeld allesbehalve gebaat bij investeerders die leegkomende
panden in het dorp opkopen en er elke paar maanden nieuwe
groepen arbeidsmigranten in huisvesten. Daarom is Oosterbierum
ook alert op sociale cohesie en op ontwikkelingen met betrekking
tot huisvesting.
En om Oosterbierum veerkrachtiger te maken is er nu het plan
‘Grutsk op ús eigen romte!’. Met een dorpsuitbreiding kunnen we
jongeren en ouderen voor het dorp behouden en voorkomen dat
zij noodgedwongen moeten vertrekken. Verder willen we andere
inwoners de kans bieden op nieuwbouw zodat ze, naar wens, groter

of juist kleiner kunnen gaan wonen. Bovendien wil het dorp, om een
voldoende sterke dorpsgemeenschap te kunnen blijven vormen, ook
nieuwe inwoners welkom heten – bij voorkeur vanzelfsprekend
gezinnen waarvan de kinderen schoolgaand zijn en waarvan de
ouders actief willen meedraaien in het dorpsleven.

2.

Organisch groeiende dorpsuitbreiding

Inwoners van Oosterbierum Klooster-Lidlum zijn sterk betrokken bij
hun dorp. En zoals geschetst neemt de aantrekkelijkheid van het dorp
als plek om te leven alleen maar toe. Veel van de jongens en meisjes
die hier worden geboren willen er ook later als volwassene blijven wonen. Ook ouderen kijken er niet naar uit het dorp te moeten verlaten
wanneer zij, met de komst van gebreken, meer zorg en ondersteuning
nodig hebben. Wat ons betreft blijft iedereen hier welkom. Naast
het behouden van huidige inwoners is ook het warm verwelkomen
van nieuwe Oosterbierumers belangrijk om onze dorpssamenleving
robuust te houden.
Geen wonder dat inwoners van het dorp voorjaar 2019 aan Dorps
belang vroegen om nieuwbouw te agenderen voor de eerstkomende
Algemene ledenvergadering. Het onderwerp was op dat moment
extra urgent omdat jongeren die in het dorp op zoek waren naar een
eigen stek, te maken kregen met huisjesmelkers die betaalbare
woningen voor hun neus wegkaapten.
Tijdens de avond werd op basis van een geprojecteerde luchtfoto van
Oosterbierum al verkend wat geschikte locaties voor nieuwbouw
zouden kunnen zijn. Daarbij bracht een locatie aan de rand van de
huidige bebouwing verreweg de meeste handen op elkaar: de akker
van D. Visser aan de Stasjonsreed.

ENQUÊTE
1. Tijdens de ledenvergadering 2019 gaven de aanw
ezige dorpsbewoners als mogelijke locatie voor nieuwbouw voork
eur aan de
akker tussen het Eilân en de Stationsreed, zie de foto
hieronder.
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EEN IMPULS VOOR HET HELE DORP
Een nieuw gevormde Werkgroep Nieuwbouw hield vervolgens
keukentafelgesprekken met alle jongeren en ouderen die belang
stelling toonden voor de dorpsuitbreiding. Een huis-aan-huisenquête
over ideeën en woonwensen bevestigde overtuigend de keuze van de
eerdere Ledenvergadering voor de voorkeurslocatie.

Gewapend met de enquêteresultaten vergaarde de werkgroep dit
voorjaar verdere informatie over nieuwbouwtrajecten. Dat gebeurde
in tientallen gesprekken met andere dorpen, architecten, de
woningstichting, raadsfracties, gemeente en provincie. Deze zomer
inventariseerde de werkgroep van wat voor huis en wijk Oosterbierumers zoal ‘dromen’. Ook bezocht een delegatie van de werkgroep de
bewoners die grenzen aan de kavel waarop de dorpsuitbreiding van
pakweg 25 huizen is gepland. Hun vragen en wensen krijgen een plek
in de planvorming. De grondeigenaar heeft zich in principe bereid
getoond de betreffende kavel voor de gewenste dorpsuitbreiding te
verkopen.
Zo is stap voor stap toegewerkt naar een verdere invulling van de
nieuwe dorpsbuurt. Enkel de contouren zijn nog zichtbaar, want zoals
aangegeven is niet winstmaximalisatie, maar optimale woonkwaliteit
ons hoogste doel. Dat vraagt dat we het plan fasegewijs binnen de nu
afgesproken kaders met de omwonenden, de nieuwe bewoners en
de overige dorpsbewoners verder gaan kneden totdat het zoveel
mogelijk ‘op maat’ is.

3.

Van wereldwijde doelen naar lokale kernpunten

De nieuwbouwplannen zijn door Dorpsbelang ontwikkeld om te
voorzien in de vraag die in het dorp leeft naar een eerste eigen
woning, levensloopbestendige woning en/of een vrije kavel. Door de
uitbreiding ontstaat ook doorstroming, zodat elders in het dorp huizen vrij komen. Mogelijk zullen deze voor een deel betrokken worden
door mensen die nog geen band met het dorp hebben. Nieuwkomers
kunnen het dorp versterken en zullen we zoveel mogelijk bij onze gemeenschap proberen te betrekken. Daarnaast krijgen natuurlijk ook
‘Oosterbierumers om utens’ die ons dorp bij gebrek aan (geschikte)
woonruimte verlieten de kans om naar hun geboortegrond terug te
keren.
Bij het verder vormgeven van de plannen sluit Dorpsbelang van harte
aan bij de ambities van de gemeente Waadhoeke als SDG-gemeente.
De Sustainable Development Goals van de VN zijn een mondiaal
kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.
Binnen Waadhoeke vormt Oosterbierum en Klooster-Lidlum auto
matisch een SDG-gemeenschap en de Dorpsvisie voor de komende
periode staat dan ook in het teken van duurzame ontwikkeling.
Hoofddoel hierbij is het bereiken van breed welzijn voor al onze
inwoners. De vijf pijlers voor dit welzijn vormen wonen, water,
voedsel, zorg en ontwikkeling. Op de gebiedsontwikkeling van de
Stasjonsreed worden de SDG’s en de pijlers voor welzijn toegepast.

In lijn met daarmee heeft Dorpsbelang voor het project de volgende 4
kernpunten geformuleerd:
1. Niet voor speculatie
Landelijk, maar ook regionaal, is er een groot tekort aan betaalbare
woningen. Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum wil binnen de
multi-generationele uitbreiding in elk geval ook jongeren uit het dorp
de kans bieden om hier een toekomst op te bouwen. De dorpsuitbreiding gaat daarom ook betaalbare koop- en huurwoningen voor
starters omvatten, waarbij speculatie op sterk stijgende huizenprijzen
wordt voorkomen.
2. Duurzaam en béter dan energieneutraal
Sinds 1 januari 2021 moet nieuwbouw voldoen aan de eis voor Bijna
Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die inspanning gaat ons niet ver
genoeg. In lijn met de ambitieuze koers in ‘Fryslân: een duurzame,
ondernemende blauwgroene delta’ (Provincie Fryslân, maart 2020)
gaan onze huizen als ‘koploperproject’ energie producéren door
optimale isolatie, zonnepanelen, lage temperatuur verwarming (LTV),
warmtepomp (water/lucht) en aquathermie. Zo wordt de belasting
van het milieu tot nul gereduceerd.

EEN IMPULS VOOR HET HELE DORP
3. Groen voor het dorp en CO2-opslag
Voor de dorpsuitbreiding is circa 17.000 m2 grond beschikbaar.
Tussende nieuwbouw is dus volop ruimte voor bomen, hagen en
bloemrijke grasveldjes. Het verzacht en verfraait de stenige
bebouwing en biedt in warme zomer belangrijke verkoeling.
De grote oppervlakte biedt bovendien ruimte voor een bescheiden
dorpsbos met veel groen, water en natuur. Dat is aantrekkelijk als
recreatie- en verblijfsgebied voor alle bewoners en is bovendien een
belangrijk middel om CO2 langdurig vast te leggen. Beleidsmatig
geeft dit invulling aan het streven van de provincie bomen en houtige
opstanden in dorpen en grotere kernen aan te planten (‘Bouwstenen
voor CO2-opslag in bomen, bos en natuur’, Provincie Fryslân, juni
2020). Ook vallen mooie combinaties te maken met andere opgaven
zoals biodiversiteit. Praktisch geeft de aanleg zo een kwaliteitsimpuls
aan het hele dorp.
4. Waterrijk en klimaatadaptief
Water brengt leven en verkoeling, en heeft een grote aantrekkingskracht op mens en dier. Met vijvers, smalle vaarten en andere waterpartijen maken we de nieuwe woonomgeving extra aantrekkelijk voor
álle inwoners van ons dorp. ‘s Zomers kun je er suppen, zwemmen en

vissen, en in de winter bij vorst schaatsen. Rietkragen dragen
bij aan de biodiversiteit en bij overvloedige neerslag kunnen we
kostbaar zoet water bufferen voor drogere tijden. Deze klimaat
adaptieve inrichting geeft invulling aan de omgevingsvisie van de
provincie Fryslân, ‘De romte diele’ (september 2020).

