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Dorpseigen 
uitbreiden



De laatste jaren is op verscheidene plaatsen in Nederland 
ervaring opgedaan met dorpseigen uitbreiden. Dit is een vorm 
van uitbreiden die de bestaande dorpsidentiteit respecteert en 
versterkt. Deze handreiking ontsluit de in de praktijk opgedane 
kennis voor gemeenten en andere partijen die zich voor een 
soortgelijke opgave gesteld zien. De praktijkvoorbeelden laten 
zien dat er vaak meer mogelijk is dan op voorhand lijkt, en dat 
de bijdrage van dorpsbewoners daarbij aanzienlijk is, soms 
zelfs doorslaggevend. Ze laten ook zien dat er geen vaste recep
tuur voor dorpseigen uitbreiden bestaat. Dorpen verschillen 
van elkaar, in hun ruimtelijke opbouw, in hun sociale structuur 
en de betekenis die dorpsbewoners aan specifieke plekken in 
hun dorp toekennen. Dorpseigen uitbreiden veronderstelt dat 
die verschillen doorwerken in het ontwerp en in de uitvoerings
strategie. Daarom presenteert deze handreiking vooral een 
breed scala aan mogelijkheden, aangevuld met voorbeelden en 
vuistregels. De informatie is geordend rond een aantal stappen 
in het proces van dorpseigen uitbreiden: de aanpak, het onder
zoek, de visievorming en de uitvoering. 

Een uitgave van Projectbureau Belvedere, Utrecht
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‘De tijd voor een mooier 
landschap breekt aan.’

‘Ik kan niets met het begrip 
ouderwets of nieuwerwets. Als 
een landschap functioneert, 
kun je het eeuwig repeteren.’

‘Het valt of staat ermee dat 
het kwaliteitsbewustzijn 
omhoog gaat, zowel bij burgers 
als bij bestuurders.’ 

‘Maak een kwaliteitsplan voor je 
gemeente en laat dat de basis 
vormen van je structuurvisie.’
‘Hoe maken we Nederland mooier?’, Volkskrant, 28 april 2007.
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‘Inventariseer die sterke 
punten en probeer die uit te 
bouwen – en pas daar de bouw 
van extra woningen streng in.’

‘Een dorp kan minder hebben 
dan een stad. Daar moet je 
zorgvuldig mee omgaan. Je 
kunt het maar één keer verpesten.’
‘Gun zo’n buurtschap nieuw leven’, Friesch Dagblad, februari 2005.

‘Nog steeds zijn dorpen te 
herkennen aan de beelden van 
de oude dorpskernen en bepalen 
de onderlinge verschillen van die 
dorpskernen het unieke karakter.’
‘Een dorp kun je maar één keer verpesten’, Leeuwarder Courant.

‘Ik heb een hekel aan 
postzegelplannetjes.  
Het gaat om de kwaliteit  
van alles bij elkaar.’
 ‘We vinden bouwen in het landschap noodzakelijk’, Blauwe Kamer, nr. 6, 2003.
 ‘De snelle vernietiging van het landschap’, Volkskrant, 12 februari 2007.
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 ‘Een rijkdom aan historisch 
erfgoed wordt door 
gemeenten nog te vaak 
gezien als belemmering bij 
dorpsontwikkelingen.’
‘Dorps DNA’, Noorderbreedte, nr. 4, 2005.

‘We willen dat gemeenten zelf 
inzien hoe hun dorp is ontstaan, 
wat de karakteristieken ervan zijn 
en hoe hun dorp onderdeel is van 
het Groninger landschap.’
‘Over kwaliteit valt te twisten’, Landwerk, nr. 1, 2004.
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‘Een van de elementen van 
een bloeiend dorp is de eigen 
identiteit. En zo’n identiteit is 
niet vooraf op de tekentafel te 
ontwerpen.’

‘Het beschrijven van knelpunten 
en kwaliteiten van het gebied 
die door de bewoners worden 
onderkend en gedragen, levert  
een actieprogramma op 
waarvoor de bewoners werkelijk 
warm lopen.’
‘De eigen kleur van dorpen’, Landwerk, nr. 1, 2004.

‘Verandering als kans.’ 
‘Een paar gekken hielpen dorp erbovenop’, NRC Handelsblad, 3 augustus 2006.

‘Maar met het ‘inweven’ van 
kleinschalige woningprojecten  
zijn de dorpen niet gered.  
Om de leefbaarheid van de 
dorpen te bevorderen moeten 
kleinschalige voorzieningen 
terugkomen.’
‘Red het dorp met een multifunctioneel gebouw’,  NRC Handelsblad, 13 maart 2007.
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‘Uit zichzelf staan mensen 
er niet bij stil. Als je ze een 
handje helpt, dan scheelt dat.’
‘Voorbeelderven in de Beemster zonder Gamma-schuttingen’, Trouw, 29 december 2005. 
‘Doe-het-zelfdorp’, Volkskrant Magazine, 16 juni 2007.
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Dorp + 
Handreiking dorpseigen 
uitbreiden



Inhoud 
16

D
or

p 
+ 

  H
an

dr
ei

ki
ng

 d
or

ps
ei

ge
n 

ui
tb

re
id

en

17

D
or

p 
+ 

  H
an

dr
ei

ki
ng

 d
or

ps
ei

ge
n 

ui
tb

re
id

en

Dorpen in soorten en maten / 20  
Brede werkgroepen in Drenthe – BOKD / 30  

Van dorpspaspoort tot dorpsomgevingsplan – 

Stichting De Nieuwe Kijk / 44  
Waterlandse korrels – LA4sale en Provincie Noord-Holland / 60 
Bewoners runnen het dorp – Hoenderloo / 74  

Uiteenlopende ideeën – uitbreiding Griendtsveen / 16

Ondernemers als gangmaker – Dorpsontwikkelingsplan Den Hoorn / 25  

Eén voor één – dorpsvisies Doarpswurk / 26  
Van pilot naar pilot – structuurvisies kerkdorpen Veghel / 27

Kloosterkorrel – werk- en woonlocaties kloostercarré Kloosterburen / 34  

Modern ‘noaberschap’ – nieuwe boerenerven in Harreveld en Meddo / 39  

Mythevorming – Maasniel strijdt om eigen identiteit / 40  

Mental map – de dorpen langs het Grevelingskanaal / 41

Natte grond – landschapsherstel in Voerendaal / 48  

Bebouwing achterop – uitbreiding Landsmeer / 50  

Dorpse rondweg – structuurvisie Erp / 52  

Brabants grijs – kleurenwaaier Oirschot / 55  
Groene erven – beplantingsplannen Overijssel / 56
Verkeersbordvrij – proef in Oudelande / 57  

Concurreren op kwaliteit – heldere richtlijnen in Andijk / 64 

Koffie beter dan folders – Friese woningcorporaties trekken de dorpen in / 67  

Grondbeleid en bestemmingsplan door bewoners – particulier   

opdrachtgeverschap in Laren / 68  

Goedkope starterswoningen – kopersverenigingen in Bladel / 70

Inleiding
Dorpseigen uitbreiden: hoezo? / 15

Hfdst. 1 
Aanpak  / 23

1.1 Sociale dynamiek  / 24
1.2 Bovenlokale dynamiek  / 28

Hfdst. 2 
Onderzoek / 33

2.1 Historisch onderzoek  / 33
2.2 Observatieonderzoek  / 38
2.3 Perceptieonderzoek  / 38
2.4 Kwaliteitskaart  / 42

Hfdst. 3 
Ontwerp en visie  / 47

3.1 Locatie en stedenbouw  / 47
3.2 Architectuur, materiaal en kleur  / 53
3.3 Openbare ruimte en groen  / 54

Hfdst. 4 
Uitvoering  / 63

4.1 Overheid / 63
4.2 Samenwerking met bouwers en ontwikkelaars  / 66
4.3 Bewoner als ontwikkelaar  / 69

Meer weten? / 77

Intermezzo’s Voorbeeldprojecten



18

D
or

p 
+ 

  H
an

dr
ei

ki
ng

 d
or

ps
ei

ge
n 

ui
tb

re
id

en

19 Inleiding

D
or

p 
+ 

  H
an

dr
ei

ki
ng

 d
or

ps
ei

ge
n 

ui
tb

re
id

en

Dorpseigen 
uitbreiden:
hoezo?

Het Nederlandse dorp beleeft een nieuwe fase in de overgang 
van werkdorp naar woondorp. Deze al rond de voorlaatste 
eeuwwisseling ingezette ontwikkeling krijgt nu een extra dimen
sie. De planologische maatregelen voor uitbreiding zijn ver
ruimd en eigentijdse vormen van dorpsbouw krijgen gestalte. 

De meeste dorpen zijn ontstaan als werkdorp. Ze waren nauw 
verbonden met economische bestaansbronnen, zoals de land
bouw, de visserij of de mijnbouw. Gedurende de twintigste 
eeuw verzwakte die economische betekenis. Dorpelingen von
den hun werk in de stadse industrie of dienstensector. De auto 
maakte het mogelijk om de afstand tussen woon en werkplaats 
te overbruggen. Onder invloed van maatschappelijke proces
sen als ontzuiling, emancipatie en individualisering nam ook de 
sociale binding van bewoners met hun dorp af. 

Jongeren hebben nu meer dan vroeger de kans om een toe
komst elders op te bouwen. De spreekwoordelijk hechte 
dorpsgemeenschappen, bijeen gehouden door lokale tradities, 
een gezamenlijk geloof, oude familiebanden en een economi
sche lotsverbondenheid, hebben aan betekenis ingeboet. De 
betekenis van het dorp als woonomgeving is echter gebleven 
en in het verstedelijkte Nederland zelfs toegenomen. Oude 
waarden doen daarbij opnieuw opgeld. Dorpelingen prijzen de 
rust, het groen, de kleinschaligheid en de sociale contacten. Zij 
voelen zich sterk betrokken bij hun dorp. Maar vooral nieuwe 
bewoners, afkomstig uit de stad, zijn er voor werk, voorzienin
gen en sociale relaties niet meer van afhankelijk. 

Planologisch gezien verloopt de transformatie van werkdorp 
naar woondorp niet vlekkeloos. Sinds de jaren zestig worden 
dorpsuitbreidingen beleidsmatig beperkt. Nieuwe woningen 
worden bij voorkeur in of nabij steden gebouwd. Daarmee wil 
de overheid aantasting van het landschap tegengaan, de groei 
van het verkeer beteugelen en de steden behoeden voor leeg
loop. De afgelopen jaren kwam ook de keerzijde van dat beleid 
aan het licht: de sociaaleconomische vitaliteit van veel dorpen 
verzwakte. Commerciële en sociaalculturele voorzieningen ver
dwenen, het openbaar vervoer liep terug en jongeren trokken 
gedwongen weg omdat zij in het dorp geen woning konden vin
den of geen bedrijf konden starten.
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Dorpseigen uitbreiden: hoezo?

delijk is besloten om met de ontwikkeling van de 

twee minst omstreden locaties te beginnen. Op 

één van deze locaties is inmiddels gestart met de 

bouw van tien starterswoningen.  

 Ruimte voor dorpsuitbreiding
 Sinds kort zijn de planologische mogelijkheden voor 
dorpsuitbreidingen verruimd. De Nota Ruimte, vastgesteld 
in 2006, stelt dat elke gemeente onder een aantal voorwaar
den zoveel woningen mag laten bouwen als overeenkomt met 
de natuurlijke bevolkingsaanwas. De gemeente mag daar
naast ruimte bieden aan de lokaal georiënteerde bedrijvigheid. 
Dat geldt ook voor gemeenten in nationale landschap
pen. Daarbuiten hebben de provincie en de gemeente de 
bevoegdheid om nog meer woningbouw toe te voegen. De 
beweegredenen hiervoor liggen niet alleen in de vitaliteit van 
de dorpen. Ook speelt mee dat de grondgebonden landbouw in 
sommige delen van Nederland onder druk staat. Kleinschalige 
woonuitbreidingen kunnen nodig zijn om oude agrarische 
gebouwen te saneren en om financiële middelen te genereren 
voor natuur en landschapsontwikkeling. Bovendien is de uit
voering van het ruimtelijke beleid meer dan vroeger afhankelijk 
van marktpartijen, en de markt vraagt om meer mogelijkheden 
voor dorps wonen. 

Al deze factoren dragen bij aan de hernieuwde opbloei van 
het dorp. Die opbloei hoeft echter niet automatisch tot een 
dorpsuitbreiding te leiden. Daar behoort een zorgvuldige afwe
ging aan vooraf te gaan: verdient uitbreiden de voorkeur boven 
bouwen binnen de dorpsgrenzen, zijn delen van het dorp aan 
herstructurering toe, komt een ander dorp in de regio mis
schien eerder in aanmerking voor nieuwbouw gericht op de 
regionale woningbehoefte, is de bouw van een nieuw dorp niet 
beter op zijn plaats? Uitbreiden om het uitbreiden is vragen om 
gemiste kansen.

 Roep om kwaliteit: dorpseigen uitbreiden
 Dorpsuitbreidingen die de afgelopen twintig tot der
tig jaar zijn gerealiseerd, stemden lang niet altijd tevreden. Al 
te vaak waren uitbreidingen inwisselbaar in hun uiterlijke ver
schijning, te projectmatig van karakter, te zeer losgezongen 
van de landschappelijke omgeving en de dorpskern. Nederland 
verleerde de kunst van het dorpse bouwen. Het begrip ‘wit
te schimmel’ is eraan te danken. De hernieuwde belangstelling 
voor dorps bouwen stelt dan ook hoge eisen aan de kwaliteit 
van de ontwikkeling. Her en der in het land zoeken bestuur

ders, dorpsraden, ontwerpers en andere partijen naar nieuwe 
wegen om een goed kwaliteitsniveau zeker te stellen. Via de 
subsidieregeling Belvedere heeft het rijk de afgelopen jaren veel 
van deze projecten ondersteund.

Cultuurhistorie is in deze projecten opgevat als een van de 
meest bepalende factoren voor de ruimtelijke identiteit, en 
daarmee voor de kwaliteit. Het ‘collectieve geheugen’ is een 
krachtige identiteitsdrager. De ontstaansgeschiedenis van het 
dorp, de natuurlijke hindernissen die de vroege bewoners heb
ben moeten overwinnen, de manier waarop mensen ooit in hun 
levensbehoeften voorzagen: ze zijn allemaal terug te vinden in 
de 21e eeuwse ruimtelijke structuur en maken deel uit van de 
dorpsidentiteit. 

Daar kan het echter niet bij blijven. Identiteit is geen vast
staand gegeven dat deskundigen kunnen definiëren. Een 
dorpsidentiteit blijft zich ontwikkelen, juist ook door invloeden 
van buitenaf en door vernieuwingen die verbonden zijn aan het 
huidige tijdsgewricht. De identiteit is bovendien persoonsge
bonden: voor bewoners kan de identiteit anders zijn dan voor 
toeristen, en ook bewoners onderling kunnen verschillend den
ken over wat karakteristiek is voor het eigen dorp. De identiteit 
zit voor de dorpsbevolking ook in plekken en gebieden die voor 
buitenstaanders onopvallend zijn, maar voor bewoners een 
bijzondere betekenis hebben: zoals speelveldjes waar dorpelin
gen kinderen hebben zien opgroeien, een boom waar liefdes 
zijn ontsproten, huizen waar zich persoonlijke drama’s heb
ben afgespeeld. Evenementen als de kermis, de warenmarkt of 
de paasvuren kunnen ervaren worden als sfeermakers, onlos
makelijk verbonden met hun locatie. Ook nietplaatsgebonden 
eigenschappen, zoals omgangsvormen en dialect, kunnen bij
dragen aan de identiteit. Dorpseigen uitbreiden veronderstelt 
ook het op waarde schatten van deze informele identiteit. Want 
hoe ongrijpbaar, veranderlijk en divers de dorpsidentiteit dan 
ook is, mensen hechten er veel waarde aan. 
 ‘Dorpseigen uitbreiden’ is kortom een vorm van uitbrei
den waarin mensen zichzelf of hun dorp kunnen herkennen. 
Het is een vorm van uitbreiden die de bestaande dorpsidenti
teit respecteert en de verdere ontwikkeling van die identiteit 
ondersteunt. 

Linksboven: Ontwikkelingslocatie 4. 
Middenboven: Ontwikkelingslocaties zoals opgenomen in het 
Ontwikkelings- en Beheerplan. 
Rechtsboven: Openheid in kaart gebracht.
Linksonder: Ontwikkelingslocatie 7.

Zie ook
www.belvedere.nu –> bibliotheek –> stedelijk gebied
www.deloods.nl –> Griendtsveen

Voorbeeldproject
Uiteenlopende ideeën

het ging niet alleen over de locaties voor nieuwe 

woningen, maar ook over het versterken van het 

historische karakter van het dorp. De Loods archi-

tecten- en adviesbureau had een belangrijke rol 

in het initiëren en begeleiden van het proces. Het 

werkte de uiteenlopende visies uit in ruimtelijke 

voorstellen, waaronder het herstellen en uitdiepen 

van kanalen, het herstellen van de karakteristieke 

laanbeplanting en de bouw van een paar nieuwe 

bruggen. Woningbouw bleef een heet hangijzer. 

In het Ontwikkelings- en Beheerplan zijn uitein-

delijk zeven ontwikkelingslocaties opgenomen 

waar woningen gebouwd kunnen worden. Uitein-

 In Griendtsveen in de Peel konden de 

gemeente Horst aan de Maas en de dorpsbe-

woners het niet eens worden over mogelijke 

uitbreidingslocaties. De bewoners wilden bouwen 

op locaties waar vroeger huizen hadden gestaan, 

maar de gemeente, provincie Limburg en Rijks-

dienst voor de Monumentenzorg – Griendtsveen 

werd in 1996 aangewezen als beschermd dorps-

gezicht – waren van mening dat deze locaties 

de openheid aantastten. Uiteindelijk startte de 

gemeente in 2003 een traject waarin alle betrok-

ken partijen hun visie uiteen konden zetten. Al 

meteen werd besloten het project te verbreden: 
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Intermezzo
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Geen twee dorpen zijn gelijk. Bij ieder kenmerk 

dat als ‘typisch dorps’ bestempeld kan worden, 

is wel een dorp te noemen dat daar niet aan vol

doet. Veel dorpen zijn organisch gegroeid, rond 

een centraal punt als een kerk of een brink, of in 

linten langs vaarten, wegen en dijken. Maar er 

zijn ook dorpen met één groot gebaar gesticht, 

bijvoorbeeld om arbeiders te huisvesten voor 

een fabriek, kolenmijn of inpoldering. In veel 

dorpen is de architectuur traditioneel en terug

houdend, maar Nagele in de Noordoostpolder 

is volgens een strak modernistisch stramien 

opgezet. Niet alle dorpen liggen vrij in het land

schap: plaatsjes als Pernis en Overschie zijn 

omspoeld door de Rotterdamse bebouwing. 

De ontstaansgeschiedenis van dorpen is veel

al nauw verbonden met het platteland, maar 

er zijn ook villadorpen gebouwd voor rijke 

stadslieden. En wie denkt dat alle dorpen klein

schalig zijn, heeft Rem Koolhaas’ ontwerp voor 

een toeristendorp in de bergen van de Verenig

de Arabische Emiraten nog niet gezien. 

Sinds de inrichting van de Flevopolders zijn 

geen nieuwe dorpen meer gebouwd. Maar ook 

dat kenmerk, de ouderdom, staat op de tocht. 

Voorzichtig lijken zich categorieën van com

pleet nieuwe dorpen af te tekenen. Voormalige 

recreatieparken bijvoorbeeld die zich tot nor

male dorpen ontwikkelen. Parc Patersven bij 

Zundert is het eerste. De verbouwing tot per

manent dorp (waarvoor bijvoorbeeld nieuwe 

infrastructuur en nieuwe nutsvoorzieningen 

nodig zijn) gaat in 2008 van start. Het eerste 

seniorendorp van Nederland kan bij Schokland 

in de Noordoostpolder terecht komen. Onder

zoek naar de haalbaarheid loopt en de eerste 

ontwerpen zijn al gemaakt. De Noordoostpol

der is ook in beeld voor het eerste dorp van 

Nederland dat geheel is afgestemd op paarden

liefhebbers en hun paarden. En tot slot is de als 

dorp vormgegeven stadsuitbreiding in opmars. 

Meestal ligt zo’n artificieel dorp pal tegen de 

stad aan, zoals Brandevoort bij Helmond. In 

Leeuwarden daarentegen krijgt de uitbreiding 

Zuiderlanden de vorm van een aantal buurt

schappen, op enige afstand van de stad. 

Zie ook
Resort Rak Jebel al Jais: www.oma.eu –> zoekterm: rak jebel
Parc Patersven: www.zundert.nl –> beleid en producten  

–> diverse grote projecten
Seniorendorp/stad: www.seniorenstad.nl
Paardendorp: www.wonenbijjepaard.nl

Links: Kaart met door BVR voorgestelde ingrepen voor de 
verbouw van recreatiepark Parc Patersven tot woondorp. 
Rechtsboven: Wonen aan het water in Parc Patersven. 
Rechtsonder: Straat in Parc Patersven.Dorpen in soorten en maten
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Hfdst. 1
Aanpak

Een project voor dorpseigen uitbreiden hoeft niet ingewikkeld 
te zijn. Met een goed contact tussen overheid, bewoners en 
uitvoerende partijen en met de inbreng van enthousiaste ont
werpers en onderzoekers kan zo’n project in korte tijd en in een 
goede sfeer gestalte krijgen. Welke aanpak de meeste kans op 
succes biedt, is niet op voorhand aan te geven. Elke opgave ver
eist zijn eigen maatwerk en zijn eigen afwegingen. In algemene 
zin is het van belang om realistisch te zijn, maar wel ambitieus. 
Realistisch omdat te hoge verwachtingen onherroepelijk lei
den tot teleurstellingen, en mogelijk zelfs tot een gevoel onder 
de deelnemers dat ze niet helemaal serieus worden genomen. 
Om die reden is het belangrijk om van meet af aan na te den
ken over de uitvoeringsstrategie, en die niet pas na voltooiing 
van de visie te formuleren. Maar een visie moet ook ambitieus 
zijn. Te beperkte verwachtingen halen de energie en de creativi
teit uit het proces.

Over het opzetten van een project dat ruimtelijke ontwikke
ling met cultuurhistorie verbindt, heeft het Projectbureau 
Belvedere een afzonderlijke handreiking uitgebracht: het Belve
dere Kompas. Hierin zijn richtinggevende hulpmiddelen, tips 
en voorbeelden te vinden over vier onderdelen van een pro
jectopzet: de strategie, de samenwerking, de inhoud en de 
werkvormen. Het Kompas bevat veel informatie die ook op 
dorpsuitbreidingen van toepassing is. Zo stelt het dat het van 
belang is om de vraag grondig te analyseren voordat een pro
jectorganisatie wordt opgezet, en dat communicatie tussen de 
partijen van cruciaal belang is. Deze informatie is te vinden op 
de website www.belvedere.nu (–> project opzetten). Dorpsuit
breidingen stellen daarnaast een aantal specifieke eisen aan de 
projectopzet. 

Het meest gangbare model voor dorpseigen uitbreiden kent een 
team bestaande uit de gemeente als opdrachtgever en een ont
werpbureau als uitvoerder, dat het initiatief heeft en van tijd tot 
tijd bewoners en andere betrokkenen informeert en laat reage
ren. Deze methode is bekend en beproefd. Maar ze past niet bij 
ieder dorp. Soms kunnen bewoners een veel grotere rol spelen 
en soms dient de regie vanuit gemeente en provincie veel ster
ker te zijn, omdat er veel bovenlokale belangen spelen of er een 
duidelijk provinciaal beleid is geformuleerd. Het is dan ook verBoven: Vogelvluchtperspectief paardendorp.

Onder: Impressie brink paardendorp.
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Aanpak

schapselementen die een verhaal in zich bergen, 

zoals een oude dijk, een waterput of een vloedpaal. 

Informatiebordjes ontbreken. Bezoekers kunnen 

de verhalen op locatie tot zich nemen via nieuwe 

technieken zoals GPS.

Linksboven: Kerktoren Den Hoorn als loodsbaken.
Rechtsboven: Vloedpaal als loodspunt.
Rechtsonder: Zuidpunt van het eiland met loodsbakens en 
loodspunten.

Zie ook
www.lancewadplan.nl –>  pilotprojecten
www.parklaan.nl –> stad en land

Voorbeeldproject
Ondernemers als gangmaker

en belegden gespreksweekends in het dorp. Het 

plan bevat traditionele elementen zoals richtlijnen 

voor de beeldkwaliteit en potentiële nieuwbouwlo-

caties, maar ook minder gangbare onderdelen. Het 

meest opvallende is het ‘nieuwe loodswezen’, geïn-

spireerd op de loodsen die ooit vanuit Den Hoorn 

de VOC-schepen van en naar Amsterdam begeleid-

den. Aan de hand van loodsbakens en loodspunten 

kunnen bezoekers het landschap verkennen en de 

ontwikkelingsgeschiedenis volgen. Loodsbakens 

zijn toegankelijk gemaakte uitzichtpunten die al 

in het landschap liggen, zoals een hoge duintop, 

een bunker of kerktoren. Loodspunten zijn land-

 In Den Hoorn op Texel staat de 

ondernemersvereniging aan de wieg van het dorps-

ontwikkelingsplan. De ondernemers wilden het 

dorp aantrekkelijker maken voor met name toeris-

ten, maar ze begrepen al snel dat de economische 

versterking en de duurzame ontwikkeling van het 

dorp iedereen aangaan. Ze legden contact met 

de dorpscommissie, en samen met andere geïnte-

resseerde Hoornders vormden zij het Loodsteam. 

Gesteund door gemeente, provincie en rijk, maar 

ongehinderd door allerlei beleidskaders, maakten 

zij een eigen visie. Ze huurden een ontwerpteam in 

onder leiding van Parklaan Landschapsarchitecten 

standig om eerst het krachtenveld goed onder de loep te nemen. 
Dan gaat het om de sociale dynamiek in het dorp en de druk op 
het dorp van buitenaf. Die twee factoren bepalen welke project
opzet zich het beste voor de dorpsuitbreiding leent. 

1.1 Sociale dynamiek: bewonersinbreng
 Dorpsuitbreidingen grijpen in op de directe leefomge
ving van de dorpsbewoners. Een met veel gevoel ontworpen en 
ingepast woningbouwproject kan toch als wezensvreemd wor
den ervaren, als het op geen enkele manier recht doet aan de 
wensen en behoeften vanuit het dorp zelf. Steeds meer dorps
plannen komen daarom tot stand met een flinke inbreng van 
bewoners. In enkele gevallen hebben zij er zelf het initiatief toe 
genomen en hebben ze het voortouw bij de planvorming. De ver
wachting is dat een intensieve bewonersinbreng het plan beter 
maakt, omdat de kennis en de beleving van de dorpsbevolking 
erin verwerkt zijn. Bovendien kan het de uitvoering versnellen, 
omdat de kans op beroepsprocedures kleiner is en bewoners 
sneller bereid zijn persoonlijke belangen opzij te zetten als het 
plan door de dorpsgemeenschap is opgesteld. Tegelijk neemt de 
binding van de bewoners met het dorp toe, wat weer voordelen 
heeft voor het beheer van de woningvoorraad en voor de sociale 
samenhang. 
Zie voorbeeldproject: Ondernemers als gangmaker

Een hechte dorpsgemeenschap biedt meer kansen op een zware 
bewonersinbreng dan een dorp waar mensen onderling minder 
contact onderhouden. De omvang speelt daar een rol in. In een 
klein dorp waar mensen elkaar voortdurend ontmoeten en goed 
kennen, is de bevolking gemakkelijker te mobiliseren dan in een 
dorp waar bewoners zich vooral op hun eigen buurt richten. 
Een actieve dorpsraad, die goede contacten onderhoudt met de 
achterban, levert uitstekende aanknopingspunten op voor een 
intensieve samenwerking. Als die er niet is, zouden de mogelijk
heden voor oprichting nagegaan kunnen worden. 

Een intensieve bewonersinbreng vergt van alle partijen een open 
en actieve opstelling. Bewoners moeten voldoende tijd en ener
gie voor het proces overhebben en de gangmakers moeten hun 
nek durven uitsteken. Gemeenten moeten voldoende ruimte wil
len en kunnen geven. De keuze voor een zware bewonersinbreng 

betekent kiezen voor een zekere onvoorspelbaarheid. Al te ver 
uitgekristalliseerde ideeën van de gemeente of angst voor een 
ongewisse uitkomst kunnen het proces frustreren. Anderzijds 
is een te losse bemoeienis van de gemeente ook niet wenselijk. 
Bewoners hebben niet altijd de ervaring en knowhow om het 
overzicht te hebben over alle betrokken belangen en beleidsre
gels. Ze zijn bovendien niet altijd in staat om weerwerk te bieden 
tegen professionele onderhandelaars van belangenorganisaties 
of projectontwikkelaars. Hoewel een dorp met een sterke sociale 
structuur en een gevarieerde bevolkingssamenstelling heel wat 
deskundigheid op de been kan krijgen, is financiële en inhoude
lijke ondersteuning door de overheid onmisbaar. 

Inmiddels kunnen dorpsraden zich in alle provincies laten 
bijstaan door een vereniging voor kleine kernen. Sommige ver
enigingen, zoals die in Gelderland, Friesland en Drenthe, hebben 
al veel ervaring met dorpseigen uitbreiden. Zo’n vereniging  
adviseert en ondersteunt de dorpsraden en zorgt zo voor de 
nodige expertise: bij het formuleren van het programma, de 
communicatie met overheden, het aanvragen van subsidies en 
het inschakelen van en samenwerken met geschikte ontwerpers.
 Een zware bewonersinbreng stelt ook eisen aan  
ontwerpers en andere ingehuurde deskundigen. Zij dienen  
een toegankelijke, procesgerichte en communicatieve houding 
aan te nemen. Bovendien veronderstelt zo’n intensieve rol van  
bewoners een voortdurend contact tussen de deelnemers en 
hun achterban. Er moet voldoende zekerheid zijn dat een belang
rijk deel van de dorpsgemeenschap het plan draagt, dat het geen 
beperkte elite is die de eigen ideeën en voorkeuren doorvoert. 
Afhankelijk van de sociale structuur en dynamiek, kan vertrouwd 
worden op de informele contacten of moeten aanvullende  
communicatiemiddelen worden ingezet. Dat kunnen bijvoor
beeld nieuwsbrieven, websites, exposities, manifestaties of 
enquêtes zijn.

Zeer belangrijk is een adequate tijdsplanning. Een proces dat 
sterk leunt op bewonersinbreng is gebaat bij snelheid. Dan blijft 
de spanningsboog kort. Een hoog tempo is niet altijd moge
lijk, zeker niet als het project vraagt om beleidswijzigingen bij de 
gemeente of zelfs de provincie. Als het om een langduriger pro
ject gaat, kunnen tussentijdse successen de spanning en het 

Sociale dynamiek
 + 

Maak gebruik van de aanwezige sociale 

dynamiek 

 + 

Mobiliseer bewoners via een dorpsraad

 + 

Treed bewoners open tegemoet en houd het 

aantal vooronderstellingen minimaal 

 + 

Zorg bij een intensieve bewonersinbreng voor 

een adequate ambtelijke begeleiding

 + 

Selecteer ontwerpers en andere deskundigen 

niet alleen op vakdeskundigheid, maar ook op 

communicatieve vaardigheden

 + 

Communiceer volgens afspraak en 

bereik alle betrokkenen (niet alleen de 

bewonersvertegenwoordigers) 

Vuistregels
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Voorbeeldproject
Eén voor één

als gelijke opstellen. De wensen worden meestal 

één voor één aangepakt. Een integrale aanpak van 

alle knelpunten en kansen uit de dorpsvisie voert 

volgens Doarpswurk te ver. Gemeenten hebben in 

eerste instantie een bescheiden rol: ze worden op 

de hoogte gehouden, maar hun rol gaat vaak niet 

verder dan luisteren. Pas als de dorpsbewoners met 

de deskundige een plan hebben gemaakt, gaat het 

naar de gemeente voor commentaar. Doarpswurk 

stelt dat het opstellen van een dorpsvisie zo’n acht 

maanden kan duren en dat de dorpswerkgroep 

moet rekenen op tien tot vijftien avonden werk. 

De periode september tot en met april heeft de 

 In Friesland biedt Doarpswurk 

ondersteuning aan de wensen van dorps-

belangenverenigingen (verenigingen waarvan 

vaak bijna alle dorpsbewoners lid zijn). Als een 

dorpsbelangenvereniging aangeeft een dorpsvisie 

op te willen stellen, dan ondersteunt Doarpswurk 

het initiatief met adviezen over methodiek, 

organisatie, subsidie, enzovoort. De leiding blijft 

echter bij de bewoners liggen. Zij stellen vast 

welke ideeën en wensen in de dorpsvisie voor hen 

prioriteit hebben en gaan deze met een extern 

deskundige (meestal een ontwerper) onderzoeken. 

Deze deskundige moet zich als expert, maar ook 

voorkeur, in verband met het beperkte aantal 

vakantiedagen. 

Linksboven en links midden: Schetsen masterplan Tzum.
Linksonder: Foto van kaatsveld Tzum met commentaar 
bewoner.
Rechts: Huifkarexcursie rondom It Heidenskip. 

Zie ook
www.doarpswurk.nl 

staans- en ontwikkelingsgeschiedenis plaats, dan 

wordt mede via bewonersbijeenkomsten een agen-

da voor de toekomst opgesteld, vervolgens worden 

beide analyses vertaald in een ontwikkelingsvisie  

en in spelregels voor de beeldkwaliteit op straat-

niveau. In oktober 2003 stelde de gemeenteraad  

de structuurvisie voor het dorp Boerdonk vast.  

Voor een van de ontwikkelingslocaties hierin deed  

Veghel een beroep op de pilot ‘Versneld Bouwen’ 

van de provincie en de Stichting Experimenten 

Volkshuisvesting. Deze pilot moet de doorlooptijd 

van een project met veertig procent bekorten door 

het gelijkschakelen van processen, het tijdig betrek-

 De gemeente Veghel besloot om voor 

elk van de zes kerkdorpen binnen de gemeen-

te een structuurvisie op te stellen. Daarvoor werd 

samengewerkt met de ontwerpbureaus B+B en 

Strootman Landschapsarchitecten. De directe 

aanleiding was een provinciale pilot: de Struc-

tuurvisie-plus Veghel-Uden uit 2001. De provincie 

Noord-Brabant zette hiermee de stap van een 

ruimtelijke programmering via een systeem van 

groeiklassen naar een op kwaliteit gebaseerde 

ontwikkeling. De structuurvisies voor de zes kerk-

dorpen kennen een identieke aanpak. Allereerst 

vindt cultuurhistorisch onderzoek naar de ont-

ken van bewoners en efficiency in het ontwerp 

en de bouw. Mede dankzij de in de structuurvi-

sie vastgelegde uitgangspunten, was het project in 

Boerdonk het eerste dat onder de vlag van Versneld 

Bouwen in uitvoering kwam.

Zie ook
www.veghel.nl –> wonen en leven –> wijken en dorpen
www.bplusb.nl –> landschap
www.strootman.net –> dorp of cultuurhistorie
www.sev.nl –> experimenten

Voorbeeldproject
Van pilot naar pilot

Links: Visie voor centrum Boerdonk met open ruimte links.  
Rechtsboven: Situatie open ruimte met school en voormalig 
café D’n Hospes in 2003. 
Rechtsonder: Impressie situatie zonder school en met wonin-
gen in D’n Hospes. 
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Bovenlokale  
dynamiek
 + 

Laat bovenlokale invloeden in overwegingen 

meespelen

 + 

Denk gebiedsgericht

 + 

Speel in op de kansen en beperkingen van het 

beleid

 + 

Zoek samenwerking met en rugdekking van 

de provincie

Vuistregels

enthousiasme erin houden. Daarbij valt te denken aan een eer
ste kleinschalig bouwproject of de realisatie van minder heikele 
maar wel gewenste verbeteringen (het opknappen van een oud 
speelveldje, het herstel van een verkrotte boerderij). Mijlpalen 
als deze kunnen worden aangegrepen voor een feestje of andere 
vorm van ceremonie.
Zie voorbeeldproject: Eén voor één

1.2 Bovenlokale dynamiek: ruimtedruk en beleid 
 Dankzij de dorpse schaal is de ruimtelijke opgave voor 
bewoners hanteerbaar. Het gaat meestal om een beperkt aantal 
woningen, met effecten op het landschap of het dorpsbeeld die 
te overzien zijn. Naarmate de ruimtedruk van buitenaf toeneemt 
en er meer bovenlokale belangen in het spel zijn, zal de regie van 
de gemeente op de planvorming strakker zijn. Er zijn dan meer 
partijen betrokken, de consequenties van de uiteindelijke keuzes 
zijn groter en er is meer aandacht nodig voor het handhaven van 
de ambities. Zo’n situatie doet zich bijvoorbeeld voor als met de 
provincie onderhandeld moet worden over de uitbreidingsruimte, 
als het dorp ingeklemd ligt tussen natuurgebieden of als proble
men worden voorzien met prijsopdrijvende grondspeculatie. Een 
hoge ruimtedruk vanuit omliggend stedelijk gebied is ook een 
potentiële aanleiding voor een strakkere regie. Een bewonersplan 
kan in dergelijke gevallen onvoldoende krachtig blijken. Door 
bewoners in deze afweging te betrekken en helder te maken op 
welke manier zij kunnen meedenken in de planvorming, kan wor
den voorkomen dat zij zich buitenspel gezet voelen.
 Veel bovenlokale belangen zijn bovendien beleidsma
tig verankerd in wetten en plannen. Denk aan natuurwaarden, 
landschappelijke kwaliteiten en watersystemen, maar ook de 
regionale stedelijke ontwikkeling en het beleid voor een vitaal 
platteland. Als deze belangen het schaalniveau van de gemeen
te te boven gaan, komt de provincie in beeld. De omgang met 
gemeentelijke en provinciale regelgeving hoeft echter niet al 
te benauwd te zijn. Het argument ‘dat mag nou eenmaal niet’ 
is zelden bevredigend. Vaak valt te praten over belemmeren
de regelgeving, mits daar een goed plan tegenover staat, recht 
wordt gedaan aan de achterliggende doelstellingen van de regels 
en de preventieve werking van een uitzonderingspositie binnen 
de perken blijft (bijvoorbeeld via een status als experiment). 
Zie voorbeeldproject: Van pilot naar pilot 

Wel is aan te raden om al in een vroeg stadium enig inzicht te 
verkrijgen in de reële marges. Is er recent vastgesteld beleid om 
rekening mee te houden en om gebruik van te maken, of bestaat 
er ruimte om tot nieuwe beleidsuitgangspunten te komen? 
Soms zijn er al beleidsinstrumenten aanwezig om tot kwaliteit 
te komen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies of regelingen 
die onder voorwaarden wonen in het landelijk gebied mogelijk 
maken. De planologische marges verschillen van geval tot geval. 
Deze hangen in de eerste plaats af van het provinciale streek
plan (provinciale structuurvisie onder de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening). Zeker wanneer een streekplan al enige jaren meegaat, 
kan een dorp of gemeente er ook voor kiezen om te anticiperen 
op een volgend streekplan en de provincie sterker bij de planvor
ming te betrekken. 
 Provincies zijn gevoelig voor lokaal kwaliteitsbeleid, 
zeker in relatie tot het landschap en de cultuurhistorie. Vaak heb
ben ze vergelijkbare ambities en nemen ze zelf ook initiatieven 
om tot meer kwaliteit in de ruimtelijke ontwikkeling te komen. 
Zo heeft Groningen een provinciaal bouwmeester aangesteld, 
die het tot zijn taken rekent om gemeenten te stimuleren identi
teitsstudies uit te voeren en de ruimtelijke ontwikkeling daarop 
te baseren. In Zeeland zette de provincie een grootschalig onder
zoek op naar de mogelijkheden van de Zeeuwse dorpen om 
op organische wijze te groeien. Bij kwaliteitsrijke kleinschalige 
uitbreidingsplannen zijn provincies bondgenoten, geen tegen
strevers. 

Intermezzo
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Burgerparticipatie wordt in Drenthe overheids

participatie. Sinds enkele jaren ondersteunt 

de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) 

uit Drenthe dorpen met het opstellen van een 

dorpsomgevingsplan. Provinciaal en gemeente

lijk beleid vormen de kaders en de overheid doet 

aan het proces mee, maar de dorpsbewoners 

zelf staan aan het roer. Zij zelf kunnen immers 

een belangrijke bijdrage leveren aan versterking 

van de leefbaarheid, een grotere sociale vitali

teit, verbetering van de openbare ruimte en de 

economische versterking van het platteland, 

stelt de BOKD. 

 De regionale identiteit – en niet alleen 

de dorpsidentiteit – speelt in de dorpsomge

vingsplannen een belangrijke rol, omdat dorpen 

onlosmakelijk verbonden zijn met hun omge

ving. Hoe dynamisch en moeilijk definieerbaar 

het begrip ook is, het beleid ontleent er kleur en 

inhoud aan. De identiteit en de manier waarop 

die in de plannen voor de toekomst kan worden 

verweven, komen naar voren in een aanpak die 

de beleving van de bewoners confronteert met 

de bevindingen van experts. Hoewel de aanpak 

per dorp verschilt, zijn er gaandeweg wel enkele 

vaste lijnen ontstaan.

Dorpsbelangen (zoals dorpsraden in Drenthe 

heten) melden zichzelf aan. Ze vormen een 

werkgroep die als een gelegenheidscoalitie een 

dorpsomgevingsplan opstelt. Dorpsbelangen 

levert de voorzitter, de BOKD voert als onaf

hankelijk intermediair de projectcoördinatie en 

het projectsecretariaat. In de werkgroep zitten 

verder vertegenwoordigers van plaatselijke 

organisaties als de school. Een typisch Drentse 

deelnemer is de boermarke: de dorpsorganisatie 

die gemeenschappelijke gronden en goederen 

beheert. De gemeente, de provincie en externe 

partijen als waterschappen of terreinbeherende 

instanties leveren agendaleden. Op aanvraag 

levert een deskundige van de BOKD (een land

schapsarchitect of historisch geograaf ) ook een 

inhoudelijke inbreng. 

De werkgroep functioneert enkele maanden. 

In die tijd vindt belevingsonderzoek onder 

de bewoners plaats, maken deskundigen een 

landschappelijke identiteitsvisie en vindt een 

toets van het bestaande beleid plaats. Voor 

het belevingsonderzoek blijken drie technie

ken goede resultaten op te leveren, vooral 

wanneer ze gecombineerd worden: een foto

opdracht (foto’s van plekken die karakteristiek 

en juist niet karakteristiek gevonden worden), 

een historische excursie in eigen dorp en 

huiskamerdiscussies bij deelnemers thuis, 

die daarvoor zelf een aantal dorpsgenoten 

uitnodigen. In de volgende fase worden de 

belevings en deskundigenonderzoeken samen

gesmeed tot een geheel en doorvertaald in een 

dorpsomgevingsplan, tijdens participatieve ont

werpsessies tussen bewoners en ontwerpers. 

In de uitvoeringsfase neemt Dorpsbelangen het 

voortouw weer over van de werkgroep.

De werkwijze is voortgekomen uit het experi

ment Dorp2000Anno, in 1999 uitgevoerd  

met steun van Belvedere, en inmiddels uitge

groeid tot vast beleid in de provincie Drenthe. 

Ongeveer tien dorpen beschikken inmiddels 

over een plan.

Linksboven: Basisschoolleerlingen tekenen hun dorp.
Rechtsboven: Tekening boerendorp.
Linksonder: Ontwerpatelier Anloo
Midden onder: Historische excursie Barger-Compascuum.
Rechtsonder: Publicaties BOKD. Brede werkgroepen in Drenthe

Zie ook
www.bokd.nl –> projecten –> dorpsomgevingsplannen
BOKD, ‘Doen en gedaan krijgen, een draaiboek voor de leef-

omgeving in de dorpen van Drenthe’, 2006, downloaden 
via www.belvedere.nu –> bibliotheek –> landelijk gebied
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Hfdst. 2
Onderzoek

Als de organisatie rond is, kan het echte werk beginnen: het 
definiëren van de dorpsidentiteit en het vertalen daarvan in  
een ruimtelijke visie of ontwerp. De visie of het ontwerp is een 
cruciaal middel om te komen tot heldere afspraken over kansen 
en ontwikkelingen in het dorp. Ze vormt letterlijk de schakel 
tussen geschiedenis en toekomst. Het ontwerp legt immers 
vast hoe de nieuwe ontwikkelingen aanhaken bij de historisch 
gegroeide dorpsidentiteit en hoe deze verder uitgebouwd kan 
worden met een nieuwe tijdslaag. Aan het ontwerp gaat daarom 
onderzoek naar de dorpsidentiteit en cultuurhistorische karakte
ristieken vooraf. Ten minste drie soorten onderzoek zijn relevant: 
historisch onderzoek, onderzoek naar het huidige functioneren 
en perceptieonderzoek onder de dorpsbevolking.

2.1 Historisch onderzoek
 Om de dorpsidentiteit te definiëren, is onderzoek nodig 
naar de ontstaans en groeigeschiedenis van het dorp. Wat was 
de ontstaansreden van het dorp en waarom ontstond het hier? 
Oude kaarten, teksten en soms ook (archeologisch) bodem
onderzoek geven samen een redelijk compleet beeld van de 
geschiedenis. Cultuurhistorici zijn de aangewezen personen om 
dit onderzoek uit te voeren, maar soms kunnen ontwerpers en 
bewoners ook meehelpen. 

De tekstuele en cartografische bronnen zijn – voor zover nog 
niet opgenomen in boeken of atlassen – te raadplegen in 
archieven; sommige gemeenten en provincies beschikken zelfs 
over een online historisch kaartenbestand. De meeste provincies 
hebben een cultuurhistorische hoofdstructuur of waardenkaart 
samengesteld, waarin ze de in het landschap aanwezige cultuur
historische kwaliteiten inventariseren en waarderen. Sinds kort 
zijn gegevens van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurland
schap en Monumenten, de Directie Kennis van het Ministerie 
van LNV en Alterra Wageningen online te raadplegen in de 
Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (zie www.kich.nl). KICH 
combineert de cultuurhistorisch relevante gegevens van deze 
instanties, zoals de monumenten, archeologische vindplaatsen 
en bijzondere landschappen. 

Ook straatnamen kunnen tot de verbeelding sprekende histori
sche bronnen zijn: de Vismarkt, Tussen de Buurten, de Voor

Door dorpsbewoners gemaakte collage over Anderen. 
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straat. Deze straatnamen geven aan wat voor betekenis die plek 
voor het dorp heeft. Zo zijn er ook dorpsnamen die rechtstreeks 
verwijzen naar hun ontstaansgeschiedenis. Eursinge betekent 
bijvoorbeeld ‘overessinge’ en dat wil zeggen dat het dorp ont
stond doordat boeren uit de kern wegtrokken en aan de overkant 
van de es ‘over de es’ gingen wonen.

 Archeologie
 Hoewel de meeste archeologie zich onzichtbaar voor 
het oog onder de grond bevindt, kan ook deze verre geschiede
nis de identiteit van een dorp bepalen of versterken. Soms kan 
archeologisch onderzoek uitwijzen dat een dorp in de loop der 
eeuwen verplaatst is, in de richting van veiliger of vruchtbaarder 
gronden. Een dergelijke verplaatsing kan een mooie aanleiding 
vormen om de uitbreiding van het dorp in de oorspronkelijke 
richting en volgens de oude patronen te ontwikkelen. Maar 
archeologische vindplaatsen kunnen ook op een andere manier 
‘doorwerken’. In de Wet archeologische monumentenzorg (de 
Nederlandse uitwerking van het Verdrag van Malta) staat dat 
behoud van het bodemarchief ter plekke de voorkeur verdient 
boven opgraving. De vindplaats kan dan wel worden gemar
keerd, bijvoorbeeld door de contouren van de oude bebouwing 
aan te geven, of door hier bij nieuwbouw op te reageren. Alter
natieven kunnen bijvoorbeeld zijn om replica’s of kunstwerken 
te plaatsen, of om het verleden terug te halen via digitale media. 
Slechts in uiterste gevallen – als behoud in situ niet mogelijk 
is – moet het bodemarchief worden opgegraven. De archeolo
gische vondsten kunnen dan wellicht worden ingezet om ook 
de oudste dorpsgeschiedenis weer een eigentijdse dimensie te 
geven. Een aantal mogelijkheden voor de omgang met archeolo
gie is in kaart gebracht bij verschillende ontwerpende onderzoe
ken naar de Limes, de Romeinse grenslijn (zie www.limes.nl en 
www.deromeinselijn.nl). 
Zie voorbeeldproject: Kloosterkorrel

 Landschapstype, drager en dorp
 Inzicht in de dorpsgeschiedenis is niet alleen verkrijg
baar via historische bronnen. Een deskundige observatie van de 
huidige situatie leert ook veel over de historie. Omdat dorpen 
meestal ontstonden op logische plekken in het landschap en 
de dorpsbewoners voor hun bestaan afhankelijk waren van dit 

landschap, geven de ruimtelijke structuren de ontstaansgeschie
denis van het dorp vaak feilloos weer. Verschillende ontwerpers 
en instanties verrichtten al onderzoek naar die ruimtelijke 
structuren, meestal voor een deel van Nederland. Achter in deze 
handreiking is een aantal studies genoemd. De onderstaande 
tekst is gebaseerd op hun bevindingen.

In Nederland bestaan ongeveer zes verschillende landschappen: 
het heuvelige lösslandschap in zuidLimburg, het veenlandschap 
in het noorden en het westen, het zandlandschap in het midden, 
oosten en delen van Brabant, het zeekleilandschap langs de 
kust, het rivierkleilandschap langs de grote rivieren en het duin
landschap langs de Noordzeekust. In ieder landschap ontstond 
bewoning op de meest logische plekken: dichtbij vruchtbare 
gronden, op hogere terpen of wierden, bij een doorwaadbare 
plaats in de rivier. De landschappelijke kenmerken bepaalden 
niet alleen waar de dorpen zich ontwikkelden, maar ook hoe. 
De dorpen ontwikkelden zich namelijk in lijn met de landschap
pelijke kenmerken. Die worden ook wel de landschappelijke 
dragers genoemd, omdat ze als het ware de bebouwing ‘dragen’. 
De combinatie van landschapstype en drager verraadt meestal 
ook direct de bestaansbron van het dorp: visserij bij de meren, 
turfwinning bij de veensloten en akkerbouw en veehouderij bij 
de zandgronden. 

Ieder landschapstype kent dan ook zijn eigen dorpstypen. Dat 
betekent niet dat die dorpstypen niet in andere landschappen 
voorkomen, maar wel dat bepaalde dorpstypen vaker in het ene 
landschap voorkomen dan in het andere. De Nederlandse dorpen 
zijn grofweg te verdelen in drie groepen: de geconcentreerde  
nederzettingen, de lintvormige nederzettingen en de tussenvor
men. Op de zandgronden en de zeekleigronden komen vooral 
geconcentreerde nederzettingen voor: varianten op het esdorp en 
het terpdorp. Esdorpen ontstonden op zandgronden bij beekda
len. Doordat de bewoners de hogergelegen akkers steeds bemest
ten, groeiden deze uit tot een es. Het dorp kwam onderaan de es 
te liggen; ofwel in een krans eromheen (het kransesdorp), ofwel 
geconcentreerd rondom een open weide waar ’s nachts het vee 
werd gestald (brinkdorp). In veel brinkdorpen is er vanaf de brink 
nauwelijks zicht op het landschap en bestond er een dichte grens 
tussen het dorp en de akkers hieromheen. 

Voorbeeldproject
Kloosterkorrel

Zie ook
Stichting SintJan, ‘SintJan: alles van waarde’, 2007.
www.onix.nl
www.ezstedebouw.nl
www.veenenbosenbosch.nl

nieuw op te richten werk- en woonlocaties voor 

mensen met een beperking. Het projectbureau 

SintJan zet zich in om hen hier onder begeleiding 

te laten samenleven en te laten werken in een 

werkplaats of theetuin met een publieke uitstra-

ling. Daardoor krijgt het carré opnieuw een herken-

bare en centrale functie in de dorpsgemeenschap. 

Verschillende ontwerpers (Enno Zuidema, Onix en 

Veenenbos en Bosch) tekenden al aan een plan dat 

niet alleen de ruimtelijke karakteristieken van het 

carré versterkt, maar ook herinnert aan de sociale 

organisatie van het kloosterleven.

 Op luchtfoto’s van Kloosterburen in 

Groningen is nog duidelijk een carré te zien op de 

plaats waar zich vroeger een katholiek klooster – in 

de 12de eeuw het eerste in het Noorden – bevond. 

Het dorp ontwikkelde zich om dit carré, en toen 

het klooster in de 17de eeuw werd verwoest, ook op 

de voormalige kloostergronden. Het carré is nu 

bebouwd met woningen en een verzorgingstehuis; 

een deel van een 17de eeuwse boerderij staat nog 

overeind. Van het klooster en de kavelinrichting 

van destijds is niets meer terug te vinden, behalve 

naar alle waarschijnlijkheid in de grond. Toch is het 

kloosterleven van toen nu de inspiratiebron voor 

Links: Luchfoto met carré.
Midden: Schetsontwerp met oude kloosterschuur linksonder.
Rechts: Het water begrenst de nieuwe kloostertuin. 
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dan een verzameling losse korrels. Kenmerkend voor het dorp 
zijn de voorzieningen, zoals een kerk, brug of brink, die de kor
rels binden en samenhang geven. Deze gezamenlijke voorzienin
gen geven het dorp een kern en onderscheiden het zo van een 
gehucht. Deze ‘kernkracht’ speelt dan ook een belangrijke rol in 
de dorpsidentiteit. De afzonderlijke korrels zijn hier vaak op de 
één of andere manier op georiënteerd. Zo zijn er dorpen waar
aan duidelijk te zien is dat de bebouwing zich eerst op een brink 
richtte en zich pas later naar de kerk toe is gaan richten. Daaruit 
kan geconcludeerd worden dat de kerk later is toegevoegd en 
een nieuwe kernkracht voor het dorp vormde. 

De korrelsoort en maat geven meer informatie over de relatie 
tot het landschap. Vissersdorpen bestaan bijvoorbeeld uit kleine 
korrels met kleine bouwvolumes omdat de vissers voor hun 
bestaan vooral water en verder weinig ruimte nodig hadden. 
Boerendorpen kennen grotere korrels met grotere bouwvolumes 
en relatief veel grond: hier konden boeren hun vee stallen of 
gewassen verbouwen. Maar ook de boerenkorrels verschillen 
weer per dorpstype. Zo staan de boerderijen in brinkdorpen op 
relatief kleine kavels omdat de vruchtbare akkers zich op enige 
afstand van het dorp, namelijk op de es, bevonden. In kranses
dorpen is de koppeling tussen boerderij en akker wel aanwezig. 
Ook de kavelvorm verschilt per landschaps en dorpstype: in de 
veenkoloniale gebieden komen vooral diepe, smalle kavels voor 
met bebouwing voorop, en in de moderne droogmakerijen (zoals 
de Noordoostpolder) vooral rechthoekige, soms bijna vier
kante kavels met bebouwing in de hoek. Zelfs per dorp komen 
verschillende korrels voor omdat de ene boer nu eenmaal meer 
grond bezat dan de ander. 

De groei van het dorp en de verandering in het bestaan en de 
bewoning, zijn af te lezen aan de evolutie van de korrels. Vaak 
bevatte het dorp aanvankelijk vooral gelijksoortige korrels en 
is er later een grotere variatie aan korreltypen gekomen. Deze 
groeistadia zijn meestal duidelijk te herkennen. Soms verre
zen de nieuwe korrels ook echt op nieuwe locaties, maar vaak 
ontstonden ze door splitsing of verdichting van oude kavels. Zo 
kregen de kleinere woonhuiskorrels een plek tussen de grotere 
boerenkorrels die daardoor ruimte moesten inleveren. De evolu
tie van de korrels is gedeeltelijk af te lezen aan oude kavelgren

zen. Deze zijn vaak nog in het landschap te herkennen. Vergelij
king van oude kaarten met de situatie ter plekke biedt meestal 
nieuwe inzichten. Oude kavelgrenzen blijken dan gemarkeerd te 
zijn door een bomenrij of sloten, oude bebouwing door een licht 
niveauverschil.

 Bebouwingsvormen
 De specifieke vorm van de bebouwing als onderdeel van 
de korrel geeft op een kleiner schaalniveau nog meer informatie 
over de geschiedenis van het dorp. De plattegronden van de 
bouwvolumes, maar ook de gevelindeling en de materialen, 
weerspiegelen diverse ontwikkelingsstadia. Oudere bebouwing 
heeft bijvoorbeeld kleinere ramen omdat destijds nog niet 
alle bouwkundige technieken voorhanden waren om grotere 
overspanningen te maken. Voor materialen was men aange
wezen op de lokaal bekende materialen. De overgang van hout 
en leem naar gebakken steen (de grote kloostermop en later 
de kleinere baksteen) is in de bebouwing meestal nog duidelijk 
zichtbaar. Per landschap verschilde de samenstelling van de klei 
voor de stenen, waardoor verschillen in kleur en grootte veel 
voorkwamen. Later verhardde ook het dak van de boerderijen en 
woningen. Behalve de materiaalkleuren kunnen ook de verfkleu
ren aanwijzingen geven over de leeftijd van de bebouwing. Soms 
zijn de kleuren zelfs een belangrijk onderdeel van de cultuurhis
torische identiteit. Oude schilderijen of materiaalonderzoek kun
nen meer duidelijkheid bieden over de oorspronkelijke kleuren 
van het dorp of de streek.

Verschillende dorpen beschikken over woningen, boerderijen of 
bijzondere gebouwen die als monument zijn aangewezen. Naar 
de geschiedenis van deze monumenten is meestal uitgebreid 
onderzoek verricht. De monumentenstatus stelt speciale eisen 
aan het gebruik van het pand. Dat betekent echter niet dat 
vernieuwingen onmogelijk zijn. Monumenten kunnen, vooral als 
in de buurt een dorpsuitbreiding plaatsvindt, nieuwe ankerpun
ten vormen. Zo kan een uitgewerkte molen transformeren tot 
theeschenkerij of winkel. Grote gebouwen met monumentale 
status, zoals een klooster, kerk of badhuis kunnen ruimte bieden 
aan functies die voorheen elders waren ondergebracht, zoals 
een school, gemeenschapshuis of zorginstelling. Door deze 
functies in één gebouw samen te voegen, gaat dit gebouw weer 

Historisch 
onderzoek
 +

Studeer en observeer 

 +

Benut zoveel mogelijk bronnen: kaart-

materiaal, teksten, straatnamen, schil-

derijen, bodem- en materiaalonderzoek 

 +

Plaats het dorp in zijn landschap: 

benoem landschapstype, dorpstype en 

landschappelijke dragers

 +

Zoek naar familiedorpen voor  

voorbeeld of samenwerking

 +

Stel beginpunt en groei dorp vast aan 

de hand van korreloriëntatie, korreltype 

en korrelkenmerken als kavelmaat, 

gebouwgrootte, begroeiing en ritme

Vuistregels

Terpdorpen komen veel voor in de zeekleigebieden in Noord
Holland, Friesland en noordGroningen. De terp vormde hier 
vaak de enige veilige bewoningsplek. De bebouwing concen
treerde zich daarom op en om de terp. Net als de esdorpen,  
hebben de terpdorpen een duidelijk middelpunt, met een dich
tere bebouwing hieromheen. Andere geconcentreerde neder
zettingsvormen zijn het (kerk)ringdorp met een ringvormige 
bebouwing rondom de kerk en het vestingdorp. De laatste twee 
typen hebben echter niet zozeer een landschappelijke achter
grond, maar meer een sociale, respectievelijk militaire.
 Lintvormige nederzettingen ontstonden langs rivieren in 
het rivierkleilandschap, in beekdalen in het Limburgse lössland
schap, op de ontgonnen veengronden in het veenlandschap en 
langs de wegen en sloten van de droogmakerijen in het westen 
van het land. De benaming van het dorpstype hangt af van of 
het lint een verharde weg of een waterweg is. Zo bestaan er 
vaartdorpen, dijkdorpen, wegdorpen, kruispuntdorpen en straat
dorpen. De vaartdorpen en wegdorpen komen vooral in  
de veenkoloniale gebieden voor en groeiden mee met de ontgin
ningsassen of dwars daarop. Weg en straatdorpen ontwikkelden 
zich langs de belangrijkste verbindingswegen. Het straatdorp is 
een typisch Limburgse vorm waarbij de woningen niet – zoals  
in de veenkoloniale gebieden vaak het geval is – dwars op de 
weg staan, maar deze juist volgen. 

Dijkdorpen ontstonden achter de dijken die rivieren op afstand 
hielden. Vaak groeiden deze dijkdorpen uit tot voorstraatdorpen. 
De eerste bewoning ontstond dan parallel aan de dijk, om al snel 
langs een dwars op de dijk staande straat verder te groeien. Dit 
was de voorstraat. Hierachter ontstonden later parallelwegen 
met woningen, de zogenaamde achterstraten. De lintbebouwing 
aan de voorstraat heeft daardoor geen uitzicht op het achterlig
gende landschap, maar vanuit de straat kijkt men wel de polder 
in. Soms is de voorstraat afgesloten met een kerk, waardoor 
de zichtas een duidelijk eindpunt heeft. De voorstraatdorpen 
komen vooral voor in de Zeeuwse polders. Het voorstraatdorp 
is eigenlijk een tussenvorm: het is geen zuiver lintdorp en geen 
geconcentreerde nederzetting. Het kruispuntdorp, dat vooral in 
de droogmakerijen voorkomt, is ook zo’n tussenvorm. 

Binnen ieder landschap zijn zo families van dorpen te herkennen 
die een zelfde oorsprong en groeipatroon kennen. Vergelijking 
van aanverwante dorpen kan nuttig zijn om ideeën op te doen 
voor uitbreiding, vooral als die familiedorpen al wat verder 
uitgegroeid of verdicht zijn. Zo is ook samenwerking tussen 
dorpen mogelijk. Overigens bestaat ieder landschap ook weer 
uit kleinere eenheden en bevat het daarom ook verschillende 
dorpstypen.

Tot in de jaren vijftig groeiden de meeste dorpen organisch, 
woning voor woning, met hun drager mee. Er zijn echter ook 
dorpen die in één keer ontworpen zijn als onderdeel van een 
nieuwe landschappelijke structuur, zoals de polders. Deze 
dorpen hebben net zo goed een historische band met het land
schap, al is die band dan planmatig gecreëerd en volledig door
dacht. Zo versterken de kruispuntdorpen in de Noordoostpolder 
de gridvorm van het landschap. De mijndorpen in ZuidLimburg 
zijn voorbeelden van dorpen die in hun ontstaan en hun groei 
losstaan van het landschap, als onderdeel van een industriële 
ontwikkeling. Hoewel deze dorpen vanuit hun historie minder 
aanwijzingen geven voor stapsgewijze groei, bieden de relatie 
met het landschap en de grondgedachten achter het oorsponke
lijke ontwerp voldoende aanknopingspunten voor cultuurhisto
risch geïnspireerde groei. 

 Evolutie van de korrels
 Landschapstype, drager en dorpsstructuur maken veel 
duidelijk over de ontstaansgeschiedenis van het dorp. Het 
schaalniveau van de afzonderlijke kavels vertelt een volgend deel 
van het verhaal. Dat zit verscholen in eigenschappen als kavel
maat, gebouwgrootte en begroeiing, en in het ritme dat ontstaat 
door de afwisseling en het samenspel tussen de kavels. Het 
ontwerpbureau LA4sale noemt de specifieke mix op het niveau 
van de kavel de ´korrel´. Het is de combinatie van verschillende 
korrels die ieder dorp zo eigen maakt. Geven landschapstype 
en dorpsstructuur al aan wat de bestaansbron van het dorp 
was, de combinatie van korrels zegt meer over hoe de bewoners 
samenleefden en –leven en daarmee over de cultuur van het 
dorp. De maat en organisatie van deze kavels vertelt over de 
bewoningscultuur: over de rijkdom van de bewoners, over hun 
beroep, over hun familieleven enzovoorts. Maar het dorp is meer 
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samen met een verzorger, van woongroepen, van 

alleenstaanden enzovoorts. De boerderijkorrel kan 

ook een bedrijf huisvesten. In Meddo verrijzen zo 

nieuwe boerenerven met woningen naar ontwerp 

van bureau Zijaanzicht. 

 De oude structuur van het boerenerf wordt 

tegenwoordig op meerdere plekken nieuw leven 

ingeblazen. In Harreveld startte de gemeente 

Oost-Gelre onlangs met het project ‘randschap-

pelijk wonen’ waarin geëxperimenteerd wordt met 

nieuwe boerenerven aan de rand van het dorp. 

Op één erf kunnen meerdere woningen verrijzen, 

waar ouderen en jongeren kunnen samenwonen 

en, indien gewenst, elkaar kunnen helpen en 

verzorgen. Een moderne vorm van ‘noaberschap’. 

De eerste erven, naar ontwerp van Architectenbu-

reau K2, zijn momenteel in ontwikkeling. Zo zijn 

er meerdere combinaties denkbaar: van ouderen 

Voorbeeldproject
Modern ‘noaberschap’ 

een centrale rol in het dorp spelen en ontstaat op de vrijgeko
men plekken ruimte voor nieuwbouw. Die genereert dan weer 
geld voor de restauratie of verbouwing van het monument. 
Behalve bestaande monumenten een nieuwe rol te geven, is 
het uiteraard ook mogelijk om enkele voor het dorp waardevolle 
gebouwen als onderdeel van een dorpsuitbreiding of dorpsvisie 
als monument voor te dragen bij de gemeente of hogere over
heden. Zij laten zich voor beoordeling bijstaan door experts uit 
de gemeentelijke welstandscommissies of de Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. 

2.2 Observatieonderzoek
 Het historisch onderzoek leidt vanzelf naar de meest 
recente geschiedenis of actualiteit. Hoe functioneert het dorp nu? 
Wat zijn de huidige pijlers van het dorp? Hoe beleven bewoners 
het dorp? Soms zal blijken dat historische elementen nog een 
grote rol spelen en ook prima functioneren, maar soms ook dat ze 
in de huidige tijd tot problemen leiden. De dorpen worden immers 
niet meer bewoond zoals vroeger het geval was. De bewoners zijn 
voor hun bestaan niet meer afhankelijk van het land, maar werken 
veelal buiten het dorp. Sommigen werken zelfs helemaal niet 
meer, maar wensen hun oude dag in het dorp door te brengen. 
Het dorp is puur een woonplaats geworden, die dan ook nog eens 
bij vele nietdorpelingen in trek is. Vaak is de historische kern
kracht verruild voor een nieuwe kernkracht, zoals een school, een 
haven of een winkel. Daarmee is ook de dorpsidentiteit veranderd. 
 Omdat het huidige gebruik van het dorp vaak verschilt 
van het oorspronkelijke functioneren, doen zich zowel op het 
niveau van de landschappelijke dragers als op het niveau van de 
korrels knelpunten voor. Wegen die aangelegd zijn voor karren 
en lange tijd als de openbare ontmoetingsplek van het dorp 
functioneerden, zijn nu in gebruik bij het autoverkeer. Maar ook 
de groene en blauwe dragers functioneren meestal niet meer 
zoals ze bedoeld waren. De brinken, waar vroeger het vee  
‘s avonds verzameld werd en de markten plaatsvonden, wordt 
nu vaak gebruikt als parkje of speeltuin. De vaarten, van ouds
her bedoeld om de turf en andere goederen te vervoeren, dragen 
nu de plezierboten van toeristen. Soms kan de drager door een 
functieverandering dus een actieve rol blijven spelen. Het is 
belangrijk om deze problemen en kansen te signaleren voordat 
de ruimtelijke visie vorm krijgt. 

Zo is het ook van belang om de nieuwe kernkracht van een dorp 
niet te ontkennen; het is juist dorpseigen om nieuwe samen
bindende voorzieningen als centrum voor verdere ontwikkeling 
te beschouwen. Als bijvoorbeeld een bedrijf zo’n functie heeft, 
is het behoud essentieel voor het dorp en kan het beter niet 
verplaatst worden naar een plek buiten het dorp. Soms heeft het 
dorp op het eerste gezicht helemaal geen kernkracht meer, om
dat alle voorzieningen zijn weggetrokken. Maar ook dan is er al
tijd wel een ontmoetingsplek, zoals een bankje of de brievenbus. 
Deze plekken zijn vanuit historisch oogpunt niet altijd relevant, 
maar zijn wel sociale ankerpunten van het dorp en hebben voor 
de bewoners dus waarde.

Ook korrels kunnen van functie zijn veranderd: boerderijen, 
visserhuisjes en winkels functioneren nu vooral als woonhuizen, 
niet zelden van forenzen. In plaats van trekkers, staan bij de 
boerderijen twee auto’s op het erf. In het recente verleden zijn 
vaak ondorpse nieuwbouwwijken ontwikkeld met alleen wonin
gen en zonder relatie met het landschap. Ze sluiten niet aan op 
de dragers en de korrels van het dorp. Zo ontstonden  
bij de langgerekte lintdorpen geconcentreerde wijken uit angst 
voor een verdere uitgroei van het lint. De uitdaging bij nieuwe 
ruimtelijke ingrepen is om na te gaan welke dragers en kwali
teiten deze nieuwbouwwijk kent, en of die alsnog in verband 
gebracht kunnen worden met de oorspronkelijke dragers en 
korrels van het dorp.
Zie voorbeeldproject: Modern ‘noaberschap’ 

2.3 Perceptieonderzoek
 Het historisch en observatieonderzoek brengen de  
groeigeschiedenis en het huidige functioneren van het dorp in 
relatie tot het landschap aan het licht. De meeste gegevens zijn 
af te lezen aan de dorpsstructuur en de korrels zelf. Historische 
bronnen vullen deze gegevens aan. Voor bewoners is de ontwik
keling van hun dorp echter ook nauw verbonden met gebeurte
nissen of verhalen die niet zijn vastgelegd en in de ruimtelijke 
structuur niet (meer) zichtbaar zijn, maar die voor bewoners wel 
degelijk deel uitmaken van de dorpsgeschiedenis. Een onder
zoek naar de cultuurhistorische identiteit van het dorp kan niet 
aan zulke informele historie voorbijgaan. Wel kan de cultuurhis
toricus de overgeleverde verhalen proberen te toetsen aan zijn 

Observatie-
onderzoek
 +

Ontken de moderniteit niet, maar 

onderzoek waar ze wringt met het 

dorpseigene

 +

Onderzoek de actuele rol van de  

dragers en ga na of deze ‘past’

 +

Behoud of benoem de nieuwe 

kernkracht van het dorp

 +

Betrek ook eerdere niet-dorpse uitbrei-

dingen in het onderzoek

Vuistregels

Linksboven: Luchtfoto Harreveld met locaties nieuwe boeren-
erven; linksonder Bothweg en rechtsboven de Poel. 
Rechtsboven: Impressie erf Bothweg. 
Rechtsonder: Maquette erf Bothweg. 

Zie ook
Harreveld: www.groenlo.nl –> bouwen, wonen en milieu  

–> bouwplannen overige kernen
www.deregie.nl –> projecten –> 2006 
www.architectenbureau-k2.nl
Meddo: www.zijaanzicht.nl  –> projecten –> dorp
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Voorbeeldproject 
Mythevorming

kleinschalige enclave met een bloeiend vereni-

gingsleven. De gemeente spreekt weer van een 

kerkdorp in plaats van een wijk, en sinds enige tijd 

zijn de plaatsnaamborden zelfs tweetalig. Onder 

de officiële naam Maasniel prijkt trots de naam 

‘Neel’. 

maar wel scherp. ‘Neel’, zoals Maasniel in de 

volksmond heet, wordt zich steeds meer bewust 

van zijn eigenheid. De dorpsbewoners verbinden 

die aan eigenschappen als een kleine schaal, een 

hechte gemeenschap en een gedeelde geschie-

denis. Na verloop van tijd raakt dat beeld steeds 

meer geïdealiseerd en ontdaan van de minder 

aantrekkelijke kanten. De ervaren identiteit is 

gebaseerd op een mythe, een geconstrueerd beeld 

van een dorp zoals dat nooit heeft bestaan. Maar 

het heeft wel geholpen om Maasniel overeind te 

houden. Inmiddels is het dorp opgenomen in de 

stad, maar het is nog steeds herkenbaar als een 

 Maasniel is een vroeg voorbeeld van een 

dorp dat ten prooi is gevallen aan een stadsuit-

breiding, in dit geval van Roermond. Hevig 

verzet ten spijt, annexeert Roermond het dorp 

in 1959. In de jaren daarna verrijst de stadswijk 

Tegelarijveld pal tegen de dorpskern aan. Vanaf 

de annexatie vecht Maasniel voor het behoud van 

de herkenbaarheid en de identiteit. Aanvankelijk 

gaat de strijd vooral over plaatsnaamborden 

en richtingborden met de dorpsnaam, die 

de gemeente Roermond weigert te plaatsen. 

Rivaliserende carnavalsverenigingen houden de 

tegenstelling tussen stad en dorp in stand, ludiek 

Zie ook
Theo Beckers, ‘De kwestie Maasniel’, Utrecht 2006,  
ISBN: 90-5345-308-3.

Linksboven: Tweetalig plaatsnaambord. 
Rechtsboven: Maasniel opgeslokt door Roermond. 

Zie ook
Stichting Voorwerk en Hogeschool Van Hall Larenstein, 

‘DAIP – bewoners en studenten maken een  
ontwikkelingsplan voor hun dorpslandschap’, 2006,  
ISBN: 90-5294-284-6.

www.bokd.nl
www.daad.nl

Linksboven: Zicht op het Grevelingskanaal. 
Rechtsboven: Mental map’ van het Grevelingskanaal. 
Rechtsonder: Briefjes met opmerkingen bewoners. 

Voorbeeldproject
Mental map

technieken als een foto-opdracht (fotografeer acht 

karakteristieke en acht niet-karakteristieke plekken 

in het landschap), excursies, huiskamergesprekken 

en een enquête. DAIP is opgezet als onderdeel van 

de Agenda voor de Veenkoloniën, dat verscheidene 

regionale ontwikkelingsprojecten omvat. Het is 

voortgekomen uit een samenwerking tussen de 

dorpsbewoners en een projectteam dat bestond  

uit studenten en docenten van de Hogeschool  

Van Hall Larenstein, de BOKD, het kenniscen-

trum Stichting Voorwerk en het bureau DAAD 

Architecten.

 Het project Daip speelt zich af in de 

Drentse veenkoloniën, in vijf dorpen langs het 

Grevelingskanaal. Het is vernoemd naar de 

streekbenaming voor het hoofddiep of kanaal, 

de drager van een veenkolonie. Voordat over de 

toekomstige ontwikkeling werd nagedacht, maakte 

het projectteam samen met bewoners een ‘mental 

map’. ‘Dit is een kaart waarop alle plekken staan 

die de bewoners dierbaar zijn, de plekken waaraan 

zij waarde hechten en waaraan zij bepaalde herin-

neringen hebben, de plekken die de bewoners ook 

in de toekomst niet willen missen’. Bij het opstel-

len van de mental map is gebruik gemaakt van 
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eigen onderzoeksgegevens om ze een betere plek in  
de dorpsgeschiedenis te geven. 
Zie voorbeeldproject: Mythevorming

Bewoners hebben zelf vaak ook een mening over welke delen 
van het dorp behouden of versterkt moeten worden, welke knel
punten hoe opgelost moeten worden en welke nieuwe functies 
goed in de historie van het dorp passen. Bovendien kunnen zij 
aangeven welke plekken voor hen van belang zijn, omdat ze 
onderdeel uitmaken van de informele en sociale dorpsidentiteit. 
Een ontwerper zal een verlaten veld niet als de locatie van de 
jaarlijkse kermis herkennen, noch de plek waar vorig jaar een 
ongeluk gebeurde. Een onderzoek naar de beleving door de 
dorpsbewoners haalt deze informatie naar boven. 

Zo’n belevingsonderzoek kan de vorm hebben van een enquête. 
Maar vaak is dat ontoereikend. Een droog vragenformulier prik
kelt bewoners niet om door te denken en de vraagstelling is min 
of meer gesloten. Het is beter om bewoners uit een reagerende 
rol te halen en ze actief te betrekken. Het is de kunst hen uit te 
dagen om expliciet te maken hoe zij hun leefomgeving ervaren. 
De wijze waarop moet aansluiten bij de belevingswereld van 
de bewoners, niet die van de beleidsmakers of de ontwerpers. 
Zintuiglijke methoden stimuleren de betrokkenheid: bewoners 
laten kijken, fotograferen of discussiëren in een huiselijke om
geving aan de hand van meegebrachte voorwerpen die iets over 
het dorp zeggen. Dorpelingen vinden het vaak leuk om met hun 
dorp bezig te zijn, om meer te weten te komen over de geschie
denis ervan en om na te denken over de toekomst.
Zie voorbeeldproject: Mental map

2.4 Kwaliteitskaart
 Aan het einde van het onderzoek moet duidelijk zijn 
welke ruimtelijke componenten de identiteit van het dorp vor
men en welke kwaliteiten benut zouden moeten worden. Deze 
kwaliteiten kunnen worden vastgelegd in een kwaliteitskaart. 
Deze kaart vormt de onderlegger van het ontwerp. 
 Soms is zo’n kwaliteitskaart het einddoel van een traject, 
omdat pas voor de verre toekomst daadwerkelijke uitbreidingen 
voorzien zijn. De kaart kan dan redelijk globaal blijven en later 
voor de uit te breiden delen verder worden uitgewerkt. Soms 

vereist de situatie echter een heel gedetailleerde kaart, die alle 
groeimogelijkheden weergeeft. 

Het bureau NoordPeil landschap & stedenbouw noemt deze 
kwaliteitskaart een dorpspaspoort waarin het dorpsDNA is 
vastgelegd. Het dorpspaspoort is een kort overzicht in woord 
en beeld van de historische groei en de cultuurhistorische 
identiteitsdragers van het dorp en de streek. Ook de relevante 
informatie die bewoners aandragen, wordt hierop weergegeven. 
De kaart combineert dan de informatie van de onderzoekers en 
ontwerpers met de ‘mental map’ van de bewoners. Een andere 
methode is om op een kaart de waardevolle gebieden te omcir
kelen met een groene of gouden contour. Zo’n kaart vertelt dan 
echter maar een deel van het verhaal. Een korte toelichting kan 
helderheid bieden over de gemaakte keuzes. 

NoordPeil beveelt tevens aan om op een hoger schaalniveau de 
cultuurhistorische kaart te spiegelen aan een kaart van de regio
nale ontwikkelingen (ontwikkelingskaart, gebaseerd op regionale 
beleidsvoornemens). Zo onstaat een kansenkaart die bij nieuwe 
ontwikkelingen kan dienen als inspiratiebron. 
Zie intermezzo: Van dorpspaspoort tot dorpsomgevingsplanPerceptie-

onderzoek
 + 

Vul historisch onderzoek en 

observatieonderzoek aan met percep-

tieonderzoek, zodat ook de informele 

identiteit van het dorp boven water 

komt

 + 

Betrek bewoners door middel van  

concrete en zintuiglijke activiteiten  

die aansluiten bij hun belevingswereld,  

zoals een foto-opdracht, een excursie, 

een discussie aan de hand van voor-

werpen

Vuistregels

Intermezzo
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Vanuit een bezorgdheid over de verrommeling 

van het Friese terpen en merengebied, startte 

de Stichting De Nieuwe Kijk in 2004 het project 

‘Nieuwe kijk op oude dorpen’. Inzet was het 

zoeken naar een strategie om ruimte te bieden 

aan nieuwe ontwikkelingen die beter aansloten 

op de aanwezige kwaliteiten van landschap en 

dorp. Omdat de provincie Friesland nadrukkelijk 

geen nieuwe dorpen wilde bouwen, nam de 

stichting de groeipotenties van de aanwezige 

dorpen onder de loep. Een adviesteam bestaan

de uit landschapsarchitect Els van der Laan, 

stedenbouwkundige Sandra van Assen, cultuur

historicus Peter Karstkarel en architect Gunnar 

Daan bracht in 2005 de karakteristieken van het 

gebied in kaart, zoals de meren, waterwegen, 

natuurgebieden, terpen, dijken enzovoorts. 

Dit zijn de landschappelijke ‘dragers’. Deze 

koppelden ze aan de zich voltrekkende of voor

genomen regionale ontwikkelingen, zodat een 

regionale kansenkaart ontstond. Die kaart geeft 

aan welke kwaliteiten van dorp en landschap in 

de toekomst versterkt kunnen worden. 

Vanuit daar zoomden de ontwerpers in naar het 

niveau van de dorpen. Ze vroegen bewoners 

van de dorpen Oudega en Easterlittens om eerst 

de groeidragers van het dorp te identificeren 

aan de hand van een fotoopdracht. Vervolgens 

organiseerden ze één avond waarop de bewo

ners door middel van knip en plakwerk op een 

kaart deze groeidragers probeerden te verdub

belen om pas daarna de nieuwe bebouwing 

toe te voegen. Uit het experiment bleek dat 

verdubbeling mogelijk is wanneer er voldoende 

aandacht is voor de dragers van het dorp. 

Tevens maakte het voor de ontwerpers duidelijk 

dat de bewoners veel kennis van hun dorp bezit

ten en heel goed in staat zijn om de kwaliteiten 

en knelpunten van hun dorp te benoemen. Het 

rapport over het project, Nieuwe kijk op oude 

dorpen, stelt dan ook dat schetsen met bewo

ners een goede basis biedt voor het opstellen 

van een visie. Ook wordt in het rapport geop

perd om voor ieder dorp een dorpspaspoort met 

de belangrijkste kenmerken (het dorpsDNA) te 

maken en om dorpen door middel van gebieds

ontwikkeling gezamenlijk aan te pakken.

Die ideeën komen aan bod in het vervolgproject 

‘Nieuwe kijk op dorpsplannen’ dat in 2006 

van start is gegaan. In zes dorpen, gelegen in 

verschillende landschappen en in verschillende 

gemeenten, krijgen enthousiaste bewoners 

de kans om hun bestaande dorpsvisie uit te 

werken in een ‘ruimtelijkekwaliteitsparagraaf ’. 

Het dorpspaspoort maakt daar deel van uit. 

De bewoners stellen dat op in samenwerking 

met vakdeskundigen, onder wie minimaal een 

landschapsarchitect, een stedenbouwkundige 

en een cultuurhistoricus. Tegelijkertijd organi

seren de vakdeskundigen schetssessies met 

de bewoners om mogelijke groeirichtingen te 

onderzoeken. Vervolgens vindt kennisover

dracht plaats tussen alle betrokkenen: de zes 

gemeenten, de provincie, de Friese vereniging 

voor kleine kernen Doarpswurk, drie woon

stichtingen, de bewoners en de ontwerpers. In 

workshops wordt onderzocht in hoeverre de 

uitkomsten van de schetssessies een vertaling 

kunnen krijgen in beleid en realisatie. Naar 

aanleiding daarvan maken de bewoners onder 

begeleiding van de ontwerpers de ruimtelijke

kwaliteitsparagraaf en de ontwikkelingsvisie. 

De ontwikkelingsvisie bevat minimaal één 

‘dorpsarrangement’, een in de nabije toekomst 

te realiseren plan waarin de dragers worden ver

sterkt en ontwikkeld. Dit project is een pilot om 

integrale plannen voor dorpen vanuit een bre

dere visie te ontwikkelen en vanuit een bredere 

samenwerking te realiseren.    

Linksboven: Dragers en ontwikkelingen vormen samen kan-
sen voor het Friese terpen- en merengebied. 

Rechtsboven: Dorpspaspoort Jorwert.
Linksonder: Verdubbelingsexperiment Gaastmeer: eerst 

inventarisatie dragers (water, groen, infrastructuur), dan 
verdubbeling dragers en dan pas toevoeging bebouwing.

Van dorpspaspoort tot dorpsomgevingsplan –  
Stichting De Nieuwe Kijk

Zie ook
Stichting de Nieuwe Kijk, ‘Nieuwe kijk op oude dorpen’, 2005, 

te bestellen via www.denieuwekijk.nl. Op deze website zijn 
ook artikelen over het project te vinden, evenals informatie 
over het vervolgproject ‘Nieuwe kijk op dorpsplannen’.  
Voor meer informatie over de pilot Oudega zie:  
www.noordpeil.nl –> projecten –> onderzoek.
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Hfdst. 3
Ontwerp 
en visie

In welke mate en op welke wijze de kwaliteitskaart of kwaliteits
kenmerken doorwerken naar de toekomst, vindt zijn beslag in 
het ruimtelijk ontwerp of de visie. Deze fase kan op verschil
lende manieren worden aangepakt. In het meest gangbare 
model maakt de ontwerper op basis van het onderzoek zelf een 
visie en legt hij of zij opeenvolgende versies voor aan bewo
ners en bestuurders. Bewoners kunnen echter ook zelf actief 
meeontwerpen, gebruikmakend van de deskundigheid van de 
ontwerper. Dit vergroot de kans dat alleen al het maken van 
de ruimtelijke visie of het uitbreidingsplan tot de verhalen van 
het dorp gaat horen, en daardoor aan de dorpsidentiteit bij
draagt. Maar belangrijker is dat het draagvlak voor de ruimtelijke 
ingreep toeneemt, doordat de achterliggende opgave en de pro
blematiek achter de keuzes inzichtelijk worden. De ontwerper 
kan op zijn beurt veel hebben aan de kanttekeningen en de fris
se blik van bewoners. Hij kan ze door middel van workshops 
bij het ontwerp betrekken. Een veel gebruikte methodiek hier
voor is ‘backcasting’: de ontwerper laat de bewoners vanuit een 
ver wenselijk toekomstbeeld terugredeneren naar enkele concre
te opgaven. Uit de praktijk blijkt dat bewoners hun korte termijn 
bezwaren dan opzij zetten en vrij kunnen denken. Een soortge
lijk effect heeft het ‘verdubbelingsexperiment’ van de Stichting 
De Nieuwe Kijk (zie ook het intermezzo). In sommige dorpen 
verlenen de bewoners zelf opdracht tot het opstellen van een 
visie. Dit vraagt om een toegankelijke, organisatorische en com
municatieve houding van ontwerpers. 

3.1 Locatie en stedenbouw 
 Een goed ontwerp versterkt de band die het dorp van 
nature met het landschap heeft. Het werkt twee kanten op: het 
versterkt de karakteristieken van het dorp en versterkt het land
schap waar het dorp in ligt. Een integrale benadering van dorp 
en landschap is dan ook onontbeerlijk. Als een dorp grootscha
lige landschappelijke dragers bevat die het belang van het dorp 
ontstijgen, is het verstandig om het ontwerp vanuit een regiona
le samenhang te ontwikkelen. 

De dragers spelen sowieso een belangrijke rol in het ontwerp, 
omdat ze het dorp met het omliggende landschap verbinden. 
Drager en doorzichtzones moeten zoveel mogelijk gespaard en 
geaccentueerd worden. Nieuwe dragers kunnen ongewortelde Bewoners werken al knippend en plakkend aan  

verdubbeling Easterlittens. 



52

D
or

p 
+ 

  H
an

dr
ei

ki
ng

 d
or

ps
ei

ge
n 

ui
tb

re
id

en

53 Hoofdstuk 3 Ontwerp en visie

D
or

p 
+ 

  H
an

dr
ei

ki
ng

 d
or

ps
ei

ge
n 

ui
tb

re
id

en

krijgen. Ze nemen dan letterlijk hun dragende 

functie weer op zich.

nieuwbouwwijken verbinden met de oorspronkelijke structuur. 
Vaak geven de dragers dan ook de beste aanwijzingen voor de 
mogelijke uitbreidingslocaties, met name in organisch gegroei
de dorpen. Open dorpsstructuren, zoals kruispuntdorpen of 
lintdorpen, hebben meestal meer mogelijkheden dan gesloten 
dorpsstructuren, zoals esdorpen. 

Niet alleen het beeld vanuit het dorp naar het landschap is 
cruciaal, maar ook dat vanuit het landschap naar het dorp. 
Het silhouet speelt een belangrijke rol in de locatiekeuze en 
de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp. Nieuwe 
bebouwing moet het silhouet van het dorp in het landschap 
niet verstoren. Zo dient een glooiend landschap gekoesterd te 
worden door de bebouwing hier op af te stemmen en de lager
gelegen delen dus niet met hogere woningen te bebouwen 
waardoor het glooiende effect teniet wordt gedaan.
Zie voorbeeldproject: Natte grond

 Versterkte dorpsstructuur
 Sommige dorpen bezitten voldoende mogelijkheden voor 
groei binnen de kern. Het ontwerpbureau Bosch Slabbers noemt 
vijf bouwstenen om ‘inbreiding’ te realiseren, die uiteraard per 
situatie nader onderzocht moeten worden. Zo is het mogelijk 
een onbebouwde kavel alsnog te bebouwen, om een bestaand 
gebouw te verbouwen of om het te slopen en te herbouwen. 
Voorbeelden hiervan zijn in overvloed aanwezig: vele boerderij
en zijn al omgebouwd tot seniorenwoningen of vervangen door 
nieuwbouw met dezelfde schaal en maat. Ook is het mogelijk  
om een bestaande kavel te splitsen en op de nieuwe kavel bebou
wing te plaatsen, of om achter de bestaande bebouwing een 
nieuwe kavel te realiseren. Inbreiden is alleen mogelijk als het 
landschap dit toelaat; de relatie die het dorp van oudsher met  
het landschap heeft, moet niet onder druk komen te staan. Alleen 
als het dorp voldoende ruimte heeft die ruimtelijk en historisch 
gezien niet van bijzondere betekenis is en ook de bewoners er 
weinig speciale waarde aan hechten, kan besloten worden om  
de uitbreiding door middel van ‘inbreiding’ te realiseren. 

Wanneer ‘inbreiding’ de ruimtelijke kwaliteit en identiteit teveel 
aantast, blijft uitbreiding als enige optie over. Bij open dorps
structuren kan de uitbreiding langs de drager plaatsvinden. 

Zo kunnen de lintvormige nederzettingen hun lint verlengen. 
De oriëntatie van de woningen is dan naar het lint toe gericht, 
afhankelijk van het dorpstype dwars hierop of juist met het lint 
mee. Als voor verlenging geen ruimte is, kan gedacht worden 
aan het creëren van een dwarslint of parallellint langs een nieu
we uitvalsweg. Vaak dienen de doorzichten vanaf het lint naar 
het landschap (bij veendorpen vaak op de ontginningsassen) wel 
behouden te blijven. Dit stelt dus eisen aan de uitbreidingsloca
tie en de stedenbouwkundige uitwerking daarvan. In sommige 
veenkoloniale dorpen ontstond al eerder een tweede rij bebou
wing achter de eerste. Deze ‘tweede’ woningen zijn te bereiken 
via het erf van de eerste woningen of via stegen. Als de lintstruc
tuur al eerder is doorbroken door de aanleg van een nieuwe wijk, 
dan is het ‘afranden’ daarvan een goede optie. De wijk krijgt 
dan een duidelijke rand (lint) en gezicht naar het achterliggende 
landschap. De dwarslinten en parallellinten kunnen ook een deel 
van de verkeersdruk van het dorp overnemen. 
Zie voorbeeldproject: Bebouwing achterop

De geconcentreerde dorpstypen, zoals de verschillende esdor
pen, de terpdorpen, de kerkringdorpen en verschillende 
mengvormen vragen om een meer concentrische doorbouw. De 
bestaande bebouwingsrand wordt dan aangevuld met een vol
gende, die georiënteerd is op het omliggende landschap. Zo’n 
concentrische uitbreiding is echter eindig, omdat eindeloze 
doorbouw de relatie tussen het dorpscentrum en het land
schap onder druk zet. Bovendien past de methode alleen bij 
dorpen met een rommelige rand die wel wat versteviging van 
bebouwing en beplanting kunnen gebruiken. Er zijn ook dorpen 
waarvan de rand aan één zijde sterk genoeg is en die daarom 
beter een meerlaagse uitbreiding aan de andere kant kunnen 
krijgen. Dan is het verstandig om het dorp in die richting ver
der vorm te geven. Dat kan ook betekenen dat hier een tweede 
centrum komt, dat qua karakter past bij het eerste. Zo is het 
denkbaar dat naast een kerkringdorp een tweede ringdorp groeit, 
waarbij in plaats van een kerk een gemeentehuis of school ver
rijst. Een brinkdorp kan doorgroeien rondom een tweede brink 
(‘doorbrinken’). Het is dan wel belangrijk om zo’n nieuw cen
trum op een doordachte manier in te passen en te vormen naar 
de situatie: dus geen kopie van de oude brink, kerk of plein, 
maar een eigentijdse vorm en functie. 

Zie ook
www.lar.wur.nl –> onderzoek en publicaties –> onderzoek 

www.limburg.nl –> beleid –> ruimtelijke ordening en volks-
huisvesting –> heroriëntatie ruimtelijke ordening

Voorbeeldproject
Natte grond

 Wageningen Universiteit en de provincie 

Limburg werken samen aan een landschapsvi-

sie voor Zuid-Limburg. Voerendaal en omgeving 

is een voorbeelduitwerking, waarbij de visie de 

ruimtelijke ontwikkeling van de beekdalen cen-

traal stelt. Voerendaal is ontstaan rondom drie 

beekdalen, maar in latere uitbreidingen is hier 

geen rekening mee gehouden. Met als gevolg 

dat delen van het dorp kampen met waterover-

last. Door het in ere herstellen van dichtgegroeide 

visvijvers en het aanleggen van enkele nieuwe 

waterpartijen, kan de overlast afnemen terwijl de 

beken opnieuw een prominente plek in het dorp 

Linksboven: Bestaande waterpartij rondom kasteel Cortenbach 
(rechts op plankaart). 

Rechtsboven: Plankaart Voerendaal met waterpartijen. 
Links: Vergrote waterpartij aan de noordrand van Voerendaal. 
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 Verkeer
 Een apart vraagstuk voor dorpen in het algemeen, en  
een vraagstuk dat in ruimtelijke visies speciale aandacht ver
dient, zijn de verkeerswegen. De oude dorpswegen kunnen de 
verkeersdruk vaak niet meer aan. Daarom zijn deze vaak ver
breed en rechtgetrokken, waardoor ze hun dorpse karakter 
volledig verloren. Ook – en soms zelfs daarnaast – zijn er in het 
verleden vaak rondwegen om dorpen aangelegd, van waaruit 
de automobilisten het juiste dorpsdeel in konden steken. Zul
ke rondwegen verstoorden de relatie tussen dorp en landschap 
echter flink. Tussen het dorp en de rondweg ontstond namelijk 
vaak allerlei ongewenste bedrijvigheid, die het dorpsgezicht niet 
ten goede kwam. Niet voor niets noemt het ontwerpbureau Zij
aanzicht de rondweg een dubbele ontkenning: ze ontkent het 
landschap en het dorp en hun onderlinge relatie. Als er dan toch 
een rondweg dient te komen, kan deze dan ook beter op rui
me afstand van het dorp worden aangelegd. Beter is het om een 
tweede weg langs het dorp te benutten. Bij lintvormige dorpen 
is zo’n tweede weg vaak redelijk eenvoudig in te passen door 
een parallellint aan te leggen. Maar ook bij meer geconcentreer
de dorpen is het vaak wel mogelijk om een afwijkend tracé te 
bedenken dat de karakteristieken van het dorp spaart. 
 Een hiermee samenhangend vraagstuk vormen de  
parkeermogelijkheden in het dorp. Bewoners zelf kunnen hun 
auto vaak kwijt op eigen terrein. In sommige dorpen kan dat 
echter niet en is er te weinig ruimte om de auto’s aan de straat 
te parkeren. Als er dan ook nog eens bezoekers of toeristen 
komen, wordt de situatie onhoudbaar. In de dorpsvisie moet 
dan gezocht worden naar plekken waar auto’s kunnen parke
ren zonder dat zo’n parkeerplaats al te verstorend werkt. Zo is 
er soms nog ruimte naast of achter een van de voorzieningen in 
het dorp. Is deze ruimte er niet, dan kunnen de parkeerplaatsen 
het beste aansluiten op de aanwezige dragers als (water)wegen, 
spoorlijnen of busbanen. Het is zaak om ze een bereikbare maar 
tegelijkertijd vanzelfsprekende plaats te geven, die de relatie tus
sen dorp en landschap intact houdt. 
Zie voorbeeldproject: Dorpse rondweg

 Combinatie van korrels
 De in de onderzoeksfase ontdekte combinatie van kor
rels die het dorp zo karakteristiek maakt, dient als basis voor de 

uitbreiding. Korrels kunnen in een nieuwe gedaante en met een 
nieuwe functie terugkomen. Belangrijkste is, dat de maat van de 
bouwvolumes ten opzichte van de kavelmaat en de rangschik
king van de bouwvolumes behouden blijft. Per korrel kan in het 
stedenbouwkundig plan worden vastgelegd wat de kavelmaat 
is, welk oppervlak bebouwd mag worden (maat en locatie), hoe 
hoog die bebouwing mag zijn en wat de globale verhouding tus
sen onderbouw en dak moet zijn. Ook kan het plan aanwijzingen 
voor de beplanting per korrel bevatten. Soms zijn zelfs kleuren 
en materialen onderdeel van het plan. Sommige dorpen kennen 
een strakke hiërarchie in boerderijkorrels en burgerkorrels, fysiek 
gescheiden door bijvoorbeeld een vaart. Mixen van korrels is 
dan uit den boze.

De boerderijkorrel kenmerkt zich over het algemeen door een 
ligging terug van de weg  de langgevelboerderij ligt vaak dich
ter tegen de weg dan de dwarsgevelboerderij  en het grotere 
bouwvolume van de boerderij met de kleinere volumes van de 
bijgebouwen. De woonhuiskorrel is kleiner en beschikt soms 
net als de boerderij over een voortuin die wordt afgeschermd 
door een sloot, lage heg of hek. Het woonhuis kan ook direct 
aan de weg liggen. De korrel bevat geen of slechts een klein bij
gebouw en, vergeleken met de boerderijkorrel, een kleiner stuk 
grond achter. Alle woningen in een dorp zijn grondgebonden en 
beschikken over een eigen stuk grond. Slechts af en toe bevat 
een dorp van oudsher ook nietgrondgebonden woningen, zoals 
kamers in een klooster. Dorpsbebouwing staat meestal niet in 
een rechte lijn, waardoor een rommelig straatbeeld ontstaat. 
Veel nieuwbouwkavels hebben standaard een voor en achter
tuin en staan wel in een rechte rooilijn. Naast het relatief grote 
huis is vaak ruimte om de auto te parkeren. Grotere nieuwbouw
woningen kunnen daarom beter een plek vinden op de oude 
boerderijkorrels. 

Behalve aan de straatkant hebben de korrels ook een uitstra
ling naar het achterland. Na de locatiekeuze, bepaalt de verdere 
schikking van de bouwvolumes op het kavel het aanzicht en ook 
doorzicht van het dorp. Dwars op de weg geplaatste volumes in 
een lintdorp zorgen bijvoorbeeld voor een opener silhouet dan 
volumes die de weg volgen. Daarom is het cruciaal om in het 
stedenbouwkundig ontwerp en bij de benoeming van de korrels 

Zie ook
www.belvedere.nu –> bibliotheek –> landelijk gebied
www.la4sale.nl

Voorbeeldproject
Bebouwing achterop

 Een eilanddorp als Landsmeer heeft zich, 

nadat de wegkant volledig was volgebouwd, al 

gedeeltelijk op de achtergelegen eilanden ver-

der ontwikkeld. Hier verrezen dan de bedrijven 

of bijgebouwen. LA4sale stelde in ‘Bouwen voor 

Waterland’ voor om deze ontstane structuur te 

benutten door eventuele dorpsuitbreiding op de 

achtereilanden vorm te geven. Deze kunnen dan 

door middel van bruggen verbonden worden, zodat 

een nieuw, kleinschalig fiets- en voetgangersnet-

werk ontstaat. Wel moet het uitzicht vanaf de weg 

op de achtergelegen eilanden behouden blijven.  

Links: Bruggen verbinden de eilanden. 
Rechts: Nieuwbouw achterop de eilanden van Landsmeer.

Locatie en 
stedenbouw (1)
 + 

Haak aan op de oorsprong en het groei-

patroon van het dorp, maar vooral ook op  

het landschap

 + 

Controleer of de landschapsontwikkeling van 

dorpsoverschrijdend belang is en een gebieds-

gericht ontwerp wenselijk is 

 + 

Behoud dragers en belangrijke zichtlijnen dorp

 + 

Kijk ook driedimensionaal: zichtlijnen naar 

landschap, maar ook het silhouet van het dorp 

zijn belangrijk bij de locatiekeuze 

 + 

Probeer eerdere, niet passende uitbreidingen 

zoveel mogelijk te ‘corrigeren’

Vuistregels
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ook de openheid en het silhouet voor ogen te houden. De oriën
tatie van de woningen en boerderijen wordt benadrukt door hun 
daken. Vrijwel alle dorpse bebouwing bevat dakvormen, en deze 
bepalen samen het dorpssilhouet. Richting, maat en kleur ver
schillen per dorp. Zo heeft het ene dorp een heel rustig silhouet 
van ongeveer gelijke dakrichtingen, maten en kleuren en biedt 
het andere dorp een chaotische aanblik door een grote diver
siteit in daken. De dakvormen van nieuwe bebouwing kunnen 
deze rust of chaos versterken door qua richting, vorm, maat en 
kleur de bestaande dakvormen te benaderen. 

3.2 Architectuur, materiaal en kleur
 De belangrijkste architectonische kenmerken krijgen 
vaak een plaats in het stedenbouwkundig plan. De globale 
maten van de bebouwing, het materiaalgebruik en kleur komen 
hier al aan de orde. Het voordeel van een duidelijk uitgewerkt 
stedenbouwkundig plan is dat aan de architectonische invulling 
meer vrijheid kan worden geboden. Zo liggen de plaats en maat 
van de bebouwing vaak al vast, maar is daarbinnen nog veel 
mogelijk. Die vrijheid past bij de vaak afwisselende dorpse archi
tectuur. Het aantrekkelijke van dorpen is immers dat ieder type 
bebouwing niet alleen een eigen passende korrel heeft, maar 
dat elk object er bovendien ook anders uit ziet. Seriebouw is 
niet dorpseigen. Het is wel voorstelbaar dat seriebouw met los
se elementen tot de gewenste dorpse variatie in bouwvolumes 
leidt. Ook cataloguswoningen ondermijnen de differentiatie en 
de eigenheid van de bebouwing. Ze kunnen immers in meerdere 
dorpen en op meerdere plekken binnen het dorp terugkomen, en 
zijn niet ontworpen met oog voor de omgeving waar ze terecht 
zullen komen. Maar ook catalogusbouw kan met (kleine) aan
passingen ter plekke alsnog dorpseigen worden gemaakt. 

Binnen de grenzen van het stedenbouwkundig plan kan gevari
eerd worden met de plattegrond, de gevelindeling, de dakvorm, 
het materiaalgebruik en de kleur. Vaak zijn er in een dorp wel 
enkele veelvoorkomende vormen te ontdekken, die in de nieuw
bouw terug kunnen komen. De verwijzing naar de lokale vormen 
moet echter wel voorzichtig gebeuren: maar al te vaak kopië
ren ontwikkelaars lukraak enkele boerderijkenmerken, zoals de 
dakvorm en de raamgeleding. Deze komen dan in de boerde
rettecatalogus uitvergroot terug, ongeacht of ze daadwerkelijk 

van toepassing zijn op de bouwstijl in het betreffende dorp. Uit 
de praktijk blijkt dat een dorpseigen architectuur vaak moeilijk 
te benoemen is; de typisch dorpse kenmerken zitten vaak voor
al in de kleur van de steen en soms ook in de nokhoogte van de 
bebouwing. 

Die hoogte moet dan ook zoveel mogelijk worden gehand
haafd, ook al zijn de woonwensen van tegenwoordig natuurlijk 
wel anders dan de woonwensen van voorheen. Over het alge
meen willen wij grotere woningen met grotere kamers. Er zijn 
de laatste jaren veel manieren ontwikkeld om een groter woon
oppervlak te realiseren zonder de hoogte en het gevelbeeld te 
veel te verstoren. Zo kan er vaak wel een verdieping worden toe
gevoegd, door de ruimte onder de kap aan de minder zichtbare 
zijde uit te bouwen tot een volwaardige verdieping, of door de 
kap weg te laten en de bovenste verdieping qua kleur en mate
riaal naar de omliggende kappen te laten verwijzen. Een andere 
mogelijkheid is om de losse volumes van de boerderijkorrel aan 
elkaar te koppelen door een kleine gang te maken. Wat ook veel 
voorkomt is een gedeeltelijke verzinking van de woning in de 
grond. Aan de minder zichtbare kant kan de grond worden afge
schuind zodat er toch direct contact met de buitenwereld is. 

Ook voor de onderbouw van de boerderijen en woningen kun
nen per dorp of regio wel enkele karakteristieken worden 
aangewezen. De onderbouw kent een bepaalde indeling van 
raampartijen en deur. Bij boerderijen is er meestal een duide
lijk onderscheid tussen het woondeel en de stal. Het woondeel 
bevat grotere raampartijen en een gedetailleerde voordeur, 
terwijl de stallen een rij kleinere raampjes en een eenvoudi
ge (grotere) deur bevatten. Dit onderscheid is soms zelfs aan 
de kap af te lezen, als het voorste deel later met dakpannen is 
gedekt en het achterste deel nog altijd riet bevat. De chique
re boerderijen hebben zelfs een voorgevel met versieringen, 
zoals muizentanden (schuin uitkragende bakstenen onder de 
dakrand) of boerenvlechtwerk (schuin ingemetselde bakstenen 
langs de dakrand). Dit soort gegevens kunnen in uitbreidingen 
terugkomen, als ze nog een actieve rol kunnen spelen. Kleine 
ramen plaatsen alleen omdat de oudere boerderijen deze ook 
hebben, is niet reëel. Wel is het mogelijk om de meer in het oog 
springende voorgevel vrij gesloten te maken en daarmee aan te 

Linksboven: Rondweg met bebouwing als onderdeel van Erp. 
Rechtsboven: Referentiefoto straat Den Bosch.
Linksonder: Profiel rondweg met middenberm en aangrenzen-

de bebouwing.

Voorbeeldproject
Dorpse rondweg

 Dat een rondweg het dorp niet per defini-

tie afsluit van het omliggende landschap, toont de 

structuurvisie voor het kerkdorp Erp in de gemeen-

te Veghel. Strootman Landschapsarchitecten stelde 

hierin voor om de gewenste rondweg in de dorpsbe-

bouwing te integreren door hier nieuwe bebouwing 

langs te projecteren. Hoge bomen flankeren de weg 

en zorgen voor optische versmalling. 

Locatie en 
stedenbouw (2)
 + 

Neem aanwezige korrelmaten en de diver-

siteit aan verschillende typen korrels als 

uitgangspunt voor nieuwbouw

 + 

Dorpse bebouwing is grondgebonden en staat 

op eigen grond

 + 

Behoud het karakter van dorpse wegen, maak 

indien nodig een extra dorpsweg om de ver-

keersdruk te verminderen 

 + 

Zoek naar passende parkeermogelijkheden in 

of buiten de dorpskern

Vuistregels

Zie ook
www.strootman.net –> dorp 
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haken op de traditie, en de achtergevel of één van de zijgevels 
te openen. Of om juist op de plek waar boerderijen een grote
re staldeur hebben, een groot raam te plaatsen. Ook luiken en 
ornamenten kunnen zo in hedendaagse vormen (bijvoorbeeld 
als zonwering) terugkomen. Ditzelfde geldt voor de gevelinde
ling van woonhuizen.
 Het voert te ver om qua materiaalgebruik volledig aan 
te haken op de bestaande bebouwing. Vaak zijn de stenen in 
die specifiek lokale samenstelling niet eens meer verkrijgbaar, 
en bovendien bestaat er tegenwoordig geen noodzaak meer om 
met plaatsgebonden materialen te bouwen. Wel kan aanslui
ting gevonden worden bij de materiaalverschillen binnen een 
gebouw of tussen de hoofd en bijgebouwen. De materialen wor
den dan niet letterlijk toegepast, maar de opbouw van gevel en 
de korrel blijft herkenbaar. Ook kan nieuwbouw reageren op de 
maat of de kleur van de historische materialen. Kleur speelt met 
name in het dorpssilhouet een grote rol. De verschillende kleu
ren van de gevels vormen soms zo’n herkenbaar beeld, dat ze 
gevangen kunnen worden in een streepjescode. Deze maakte 
LA4sale onder andere voor de Vechtstreek in Utrecht. Het is dan 
logisch om in de uitbreiding rekening te houden met deze code, 
ongeacht de materiaalsoort. 

Iets minder in het oog springend – tenzij het om een geschil
derde houten opbouw gaat – maar wel kenmerkend zijn de in 
de dorpen toegepaste verfkleuren. Net als de bouwmaterialen 
kunnen ook deze per streek flink verschillen. De keuzemoge
lijkheden waren vroeger immers afhankelijk van de aanwezige 
pigmenten. In verschillende steden is onder andere door de 
Stichting Kleur Buiten al met succes uitgebreid onderzoek naar 
het historisch kleurengebruik verricht. Een deel van deze kleu
ren is uiteindelijk ook op de markt gekomen. Zover is het in de 
meeste dorpen niet, maar meestal zijn wel enkele streekeigen 
kleuren in kaart gebracht. Zo verrichtte het Kleurbureau onder
zoek naar onder andere het geel dat in de Brabantse Kempen 
veel voorkomt en ontdekte dat dit zijn oorsprong vond in de 
kleur die hout kreeg als het met lijnolie was ingesmeerd. Ver
der presenteerde het streekeigen kleuren als het petrolblauw van 
ZeeuwsVlaanderen en het groen van de Veluwe. Soms spelen 
verfhandels op deze streekeigen kleuren in, maar vaak ook wordt 
streekeigen vertaald naar een soort donkergroen en wit dat oor

spronkelijk niets met de streek te maken heeft. Als de kleuren 
belangrijk zijn voor de identiteit van het dorp, dan kan het slim 
zijn om kleureisen op te nemen in een visie, beeldkwaliteitsplan 
of welstandsnota en om contact te zoeken met een verfhandel 
om de kleur ook daadwerkelijk aan te bieden. 
Zie voorbeeldproject: Brabants grijs

Ondertussen moet er wel ruimte voor afwijking blijven bestaan. 
In de woorden van Habets, Hajonides en Schuit (in ‘Dorp als 
Daad’): ‘in dorpen heerst de smaak van het eenmalige’. Dorps
eigen architectuur moet dus vooral niet te strak geregisseerd 
worden. Het verdient dan ook aanbeveling om slechts enke
le punten vast te leggen. De meeste ontwerpbureaus kennen de 
korrelmaten meer waarde toe dan de specifieke architectonische 
uitwerking daarvan. LA4sale geeft in het project ‘Bouwen voor 
Waterland’ slechts een sfeeraanduiding voor de architectonische 
invulling van de korrel: romantisch, landelijk of modern. 

3.3 Openbare ruimte en groen
 Dorpen beschikken van nature over niet veel openba
re ruimte. De landschappelijke dragers (zoals de dijken, vaarten, 
terpen) zijn de belangrijkste openbare ruimten. Hier komen 
de dorpsbewoners elkaar tegen. Vaak zijn er aan de rand van 
het dorp of net daarbuiten nog openbare paden te vinden waar 
bewoners hun ‘dorpsommetjes’ maken. Zowel de dragers als 
deze fijnere padenstelsels zijn nauw met het landschap verbon
den. Daarom hebben ze een profiel dat zich met het landschap 
kan meten. Over het algemeen is de aankleding van de dra
ger redelijk grof. In de lintvormige dorpen krijgt de drager of 
het lint vaak een extra accent door grootse bomenrijen. In de 
geconcentreerde dorpen is de drager meestal minder eenduidig 
vormgegeven. In esdorpen is de brink bijvoorbeeld meestal open 
met enkele flinke bomen, in andere dorpen heeft de brink een 
stenige inrichting. Bomen staan vaak op zichzelf. Een dorp kent 
zelden plantsoenen, parken of ‘buffergroen’. 

Daarom is het belangrijk om de beplanting van de landschappe
lijke dragers in stand te houden of in ere te herstellen. De grote 
bomen op de brink of de bomenrij langs de weg zijn zeer beeld
bepalend. Als deze bomen om de een of andere reden verwijderd 
moeten worden, is het handig om hier direct grote bomen voor 

Dorpseigen  
architectuur
 + 

Neem maat, schaal en oriëntatie van 

aanwezige bebouwing over

 + 

Gebruik materialen die qua kleur en 

textuur passen bij omliggende bebou-

wing of landschap

 + 

Sluit qua detailleringniveau aan bij de 

omgeving

 + 

Onderscheid ieder huis individueel 

 + 

Wees niet historiserend: maak oude 

vormen opnieuw functioneel

 + 

Wees niet bang voor verscheidenheid

Vuistregels

Voorbeeldproject 
Brabants grijs

 In Oirschot hanteert de gemeente al sinds 

eind jaren zestig kleureisen voor het centrum. De 

kleurendeskundige Wim van Hooff bracht toen een 

kleuradvies uit, dat voornamelijk uit grijstinten be-

stond. Deze tinten hoorden bij de architectuur van 

de Bossche School architecten en zijn dan ook ver-

spreid door Brabant te vinden. Inmiddels past het 

grijs zo bij Oirschot, dat ook steeds meer dorpsbe-

woners de kleur op hun eigen woning toepassen. De 

kleur is nu een cruciaal onderdeel van de Oirschot-

se identiteit. Het Kleurbureau maakte een kleuren-

waaier van de Bossche grijzen die in Oirschot en 

omstreken te vinden zijn. 
Zie ook
www.kleurbureau.nl

Links: Waaier Bossche Grijzen. 
Rechts: Voordeuren in Oirschot.
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Voorbeeldproject 
Groene erven

 Het Landschap Overijssel werkt al enke-

le jaren aan de verbetering van de kwaliteit van 

de erven in het dorp en buitengebied. In de projec-

ten ‘Dorpen in het Groen’  en ‘Streekeigen huis en 

erf ’ (samen met Het Oversticht en Monumenten-

wacht) voorziet Landschap Overijssel bewoners van 

dorp en buitengebied van advies, subsidie en bege-

leiding bij het opknappen van zowel de beplanting 

als de bebouwing op hun erf. 

Zie ook
www.landschapoverijssel.nl

wegen en manen tot zachter rijden. De proef moet 

de weg opnieuw tot verblijfsruimte voor het dorp 

maken, in plaats van doorgangsroute voor passan-

ten. 

 Onlangs startte in Oudelande een proef 

van een jaar om het dorp verkeersbordvrij te 

maken, geïnspireerd door het shared-spaceconcept 

van Hans Monderman en goede ervaringen daar-

mee in Drachten. De gemeente Borsele haalde alle 

verkeersborden weg in de hoop niet alleen de aan-

blik van het dorp, maar ook het verkeersgedrag te 

verbeteren. Uitgangspunt is de gedachte dat niet 

de borden, maar de weg zelf dient te vertellen wat 

er van de automobilist verlangd wordt. Daartoe 

richtte de gemeente samen met het adviesbu-

reau Mobycon de openbare ruimte van het dorp 

opnieuw in. Paaltjes en lichtmasten structureren de 

Voorbeeldproject 
Verkeersbordvrij

Zie ook
www.borsele.nl –> zoekterm: verkeersbord
www.mobycon.nl –> zoekterm: oudelande 

Linksboven: Paaltjes zorgen voor optische versmalling.
Rechtsboven: Nieuwe klinkerbestrating Oudelande. 
Rechtsonder: Grijze stroken scheiden de verkeersstromen. 

Boven: Erfbeplanting in Polder Mastenbroek. 
Onder: Boomaanplanting in Vasse.
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terug te planten. Het kan wenselijk zijn om op een andere plek 
die daar de gelegenheid toe biedt, een kraamkamer voor bomen 
in te richten. Qua boomsoort moet aansluiting gezocht worden 
bij de in de omgeving aanwezige soorten. Buiten deze openba
re beplanting, is het vaak de particuliere beplanting die het dorp 
zijn groene karakter verleent. Vooral de voortuinen van de gro
tere korrels zijn goed beplant en worden visueel afgesloten door 
middel van een haag. In verschillende dorpen maken de bewo
ners beheerafspraken over dit particuliere groen. Soms verlenen 
provincie of gemeenten zelfs subsidie om bewoners met kor
ting nieuwe planten en bomen te laten kopen. Deze planten en 
bomen zorgen voor de nodige privacy, waardoor schuttingen of 
andere ondorpse afscheidingen niet nodig zijn. 
Zie voorbeeldproject: Groene erven

 Wegprofiel
 Het is gezien de huidige verkeersdruk niet realistisch om 
alle dorpswegen hun oorspronkelijke karakter te laten behou
den. Wel is het verstandig om eerst alle verkeersoplossingen 
buiten het dorp onder de loep te nemen, voor de wegen in het 
dorp zelf aan te pakken. In het verleden is het namelijk al vaak 
voorgekomen dat de verkeersweg in het dorp al volledig was 
gemoderniseerd en een paar jaar later toch besloten werd om 
alsnog een nieuwe verbindingsweg aan te leggen. Het kost dan 
alleen maar meer moeite om de dorpsweg weer in oude staat te 
herstellen. En dat terwijl het oude wegprofiel het dorp vaak veel 
aangenamer maakt. 

De echte dorpse wegen zijn smal, soms kronkelig en niet over
al even breed, en bevatten geen ‘moderne’ verkeerselementen 
als drempels, parkeerheuvels of voetgangersoversteekplaat
sen. Voor voetgangers en fietsers bestaan geen aparte stoepen 
of stroken; alle verkeer gaat over dezelfde weg. Deze bestaat 
meestal uit gebakken materiaal, zoals klinkers, die in een een
voudig patroon – zeker geen sierpatroon – zijn neergelegd. Het 
karakter van de weg maant meestal al tot zacht rijden, waar
door verkeersborden tot het minimale beperkt kunnen blijven. 
Eventueel is ook beplanting – zoals een smalle bomenrij – in 
te zetten om de snelheid in te perken. Uitgangspunt moet zijn 
dat de weg tevens een verblijfsruimte voor de dorpsbewoners is 
en dat de auto slechts te gast is. Dit is het zogenaamde ‘shared 

space’ concept dat de verkeerskundige Hans Monderman ont
wikkelde. Hij beschouwde verkeer als een vorm van ontmoeten 
en was van mening dat niet borden en tekens, maar normale 
omgangsvormen zoals oogcontact het verkeersgedrag moeten 
leiden. Volgens het ‘shared space’ concept werken onduidelijke 
voorrangssituaties en klinkerbestrating de verkeersveiligheid in 
de hand. Zijaanzicht stelt in de studie ‘Dorp als daad’ nog dat de 
rijbaan niet breder hoeft te zijn dan 3,5 meter en adviseert ‘Maak 
niet recht wat krom is’. 
 Straatmeubilair komt weinig voor. Zaak is om het 
noodzakelijke meubilair, zoals lantaarnpalen, glasbakken, vuil
nisbakken en banken op logische plekken te plaatsen en qua 
kleur en materiaal passend te maken. De auto wordt bij voorkeur 
op eigen grond geparkeerd. Als dit niet mogelijk is moeten hier 
langs de rijbaan niet te veel voorzieningen voor ontworpen wor
den. Parkeerhavens zijn ondorps, omlijnde vakken passen beter. 
Zie voorbeeldproject: Verkeersbordvrij

Openbare  
ruimte en groen
 + 

Accentueer de drager(s) door passende 

inrichting

 + 

Spaar de doorzichten naar het 

landschap

 + 

Werk alleen met streekeigen groen

 + 

Stimuleer een goede particuliere 

beplanting

 + 

Hou verkeerswegen ‘dorps’: smal, 

kronkelig, met klinkerbestrating en 

zonder parkeerhavens

 + 

Zie de weg als verblijfsruimte en niet 

als doorgangsroute

 + 

Plaats niet te veel straatmeubilair, en 

maak het nodige passend 

Vuistregels
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Decennialang stond de provincie NoordHolland 

woningbouw alleen toe in de concentratiegebie

den bij grotere kernen. De waardevolle gebie

den bij landelijke kernen gingen op slot. Omdat 

dit beleid zorgde voor overvolle concentratiege

bieden en bovendien de leefbaarheid in de bevro

ren gebieden niet ten goede kwam, besloot de 

provincie nieuw beleid te formuleren. Ze gaf het 

ontwerpbureau LA4sale in 2003 de opdracht 

om onderzoek te doen naar de uitbreidingsmo

gelijkheden van steden en dorpen in de cultuur

historisch en landschappelijk waardevolle regio 

Waterland. Dit resulteerde in het rapport Bou

wen voor Waterland 2020 dat momenteel één 

van de uitgangspunten vormt voor de beeldkwa

liteitsplannen die iedere gemeente volgens de 

streekplanuitwerking NoordHollandZuid dient 

op te stellen. 

LA4sale onderscheidde in Waterland maarliefst 

acht landschappelijke eenheden met daarbin

nen gelijksoortige dorpsstructuren: het Eilanden

rijk met de eilanddorpen, het Plasjesland met de 

plasjesdorpen, het Slotenland met de wegdor

pen, de droogmakerijen Wormer, Beemster en 

Purmer met de kruispuntdorpen en de ontgin

ningslinten, de IJsselmeerkust met de vesting

stadjes op het vasteland en de werven op het 

eiland Marken en de dijkdorpen op de grens tus

sen oud en nieuw land. Deze landschappelijke 

eenheden vormen duidelijk herkenbare gebieden 

met een eigen structuur, schaal, nederzettings

patroon en (soms ook) architectuur. Zo bestaat 

het Eilandenrijk uit een open landschap van 

drassige grond en brede vaargangen, bebouwd 

met enkele zeer dichte en verhoogde lintdorpen 

die de verschillende eilanden als een ketting aan

eenrijgen.

Van ieder dorpstype bracht LA4sale de typologie, 

structuur en mengverhouding van korrels (woon

huiskorrel, stolpkorrel, boerderijkorrel, bedrijfs

korrel) in kaart. De korrel is de samenhangende 

eenheid van gebouw en groene voet. Elke dorps

familie kreeg een eigen strategie voor groei. Ver

volgens werkte ze deze per dorp verder uit door 

een korte beschrijving van de karakteristieken 

te maken en de criteria voor toekomstige groei 

vast te stellen, gespecificeerd naar locatie, struc

tuur, korreltype, korrelsamenspel, architectuur, 

ontsluiting. In het rapport bijgevoegde kaarten 

geven de mogelijke groeilocaties aan, met korrel

combinaties die ook in het oorspronkelijke dorp 

veel voorkomen. Volgens LA4sale zijn het juist 

deze korrelcombinaties die het dorp zo karakte

ristiek maken en zijn zonodig grote ontwikkelin

gen mogelijk, als die maar rekening houden met 

de potenties en beperkingen van de korrel. 

Daarom is het volgens hen cruciaal om in beeld

kwaliteitsplannen de korrels specifiek te benoe

men. LA4sale onderscheidt bijvoorbeeld een 

kleine burgerkorrel met voortuin, grondgebon

den tweelaagse bebouwing en kleine achter

tuin, en een landhuiskorrel met ruime groene 

voet, statige beplanting en grotere bebouwing. 

Het verschil tussen beide is dan aan de hand 

van een simpele omschrijving ook juridisch 

hard te maken: op de plek waar het beeldkwa

liteitsplan een landhuiskorrel bestemt, kunnen 

geen drie woonhuiskorrels verrijzen. Momen

teel stellen de eerste dorpen in de regio Water

land aan de hand van de regels van LA4sale hun 

beeldkwaliteitsplan op en zijn er enkele concre

te projecten in de planfase. In de toekomst, op 

het moment dat de dorpen hun ‘binnendorpse’ 

opgave gerealiseerd hebben, zullen alle plannen 

voor het buitengebied aan deze beeldkwaliteits

plannen getoetst worden. Voldoen de plannen, 

dan kan de gemeente besluiten om via artikel 19 

vrijstelling van het bestemmingsplan – dat geen 

woningbouw in het buitengebied toelaat – te ver

lenen om de plannen te realiseren. In de nieuwe 

Wet ruimtelijke ordening biedt het projectbesluit 

een vergelijkbare mogelijkheid, vooruitlopend op 

de bestemmingsplanwijziging. Zo hoopt de pro

vincie de kwaliteit van de plannen voor het lan

delijk gebied te verhogen. 

 

Linksboven: Boerderijkorrel met grote groene 
voet in Overleek.
Rechtsboven: Identiteitseenheden met hun 

bebouwingsstructuren.
Linksonder: Verschillende korreltypen met eigen 

beeldkwaliteitseisen per locatie gemarkeerd.

Waterlandse korrels – LA4sale en 
Provincie Noord-Holland

Zie ook
Al eerder, in 2001 en 2002 verrichtte LA4sale onderzoek naar 

de landschappelijke identiteiten van Noord-Holland Noord 
en naar de identiteit van de kleine kernen daar. Voor de 
rapporten ‘Identiteit Noord Holland Zuid’ en ‘Kleine Ker-
nen Kookboek’ die het resultaat vormen van dit onderzoek, 
zie: www.LA4sale.nl. Achterin het ‘Kleine Kernen Kookboek’ 
is een zeer uitgebreide vragenlijst opgenomen om de speci-
fieke kenmerken van een dorp te onderzoeken (bijv. binnen 
welke landschapseenheid valt het dorp? Is er nog ruimte 
om binnen de landschapseenheid te bouwen?). 

Het rapport ‘Bouwen voor Waterland 2020’ is te vinden op 
www.belvedere.nu –> bibliotheek –> landelijk gebied

Meer informatie over de streekplanuitwerking ‘Waterlands 
wonen’ staat op: www.noord-holland.nl –> wonen –> 
streekplannen –> Noord-Holland Zuid. 
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Hfdst. 4
Uitvoering

In de uitvoering kunnen verschillende partijen een rol spelen. 
Meestal werken gemeenten samen met regionale bouw en 
ontwikkelingsbedrijven of met corporaties. Voor grote project
ontwikkelaars zijn deze projecten doorgaans te klein van schaal. 
De bouwer beschikt over de investeringsmiddelen, de gemeente 
over de publiekrechtelijke vergunningen: ze zijn dus van elkaar 
afhankelijk. Het komt ook wel voor dat bewoners optreden als 
particuliere opdrachtgever of zelfs een eigen ontwikkelings
maatschappij oprichten. Organisatorisch complexere projecten 
kunnen ontstaan als de dorpsuitbreiding deel uitmaakt van 
een breder plan voor landschapsontwikkeling of plattelands
vernieuwing. Dan spelen ook Europese regelingen zoals het 
Plattelandsfonds en Interreg een rol en is cofinanciering uit het 
nationale Investeringsbudget Landelijk Gebied mogelijk. Door
gaans zal echter worden verwacht dat de woningbouw in zo’n 
integraal project zichzelf bedruipt of financieel bijdraagt aan de 
landschapsinvesteringen.

Hoewel met het vaststellen van een dorpsvisie gemakkelijk het 
gevoel kan ontstaan dat het ei is gelegd en de samenwerkings
verbanden worden verbroken, is het werk op dat moment nog 
niet gedaan. Zeker als de dorpsvisie een lange termijn bestrijkt 
en een strategisch, abstract karakter heeft, kan er in de uitwer
king en de uitvoering nog van alles gebeuren. Een visie op lange 
termijn brengt het risico met zich mee dat de resultaten van het 
onderzoek en het ontwerp bij zowel bestuurders als uitvoerders 
langzaam wegzakken. Om dat te voorkomen moet de visie actief 
levend worden gehouden. De beste hulpmiddelen daarvoor zijn 
een blijvende communicatie met alle betrokkenen, een herken
baar etiket (zoals ‘Waterlands Wonen’) en vooral aansprekende 
resultaten. 

4.1 Overheid
 De overheid geeft de ruimtelijke visie status door deze 
beleidsmatig te verankeren. Dat kan op verschillende niveaus. 
Het vaststellen van de dorpsvisie of het dorpsontwikkelings
plan heeft vooral beleidsmatige consequenties. Gemeente 
en provincie spreken daarmee de intentie uit dat ze zich zul
len inzetten voor de realisatie van de visie. Een structuurplan 
(structuurvisie in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening) biedt het 
gemeentebestuur een aantal extra mogelijkheden, maar is nog  

Smalle, lange burgerkorrel achter sloot in Purmerbuurt. 
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 De gemeente Andijk heeft een beperkt aantal 

bouwlocaties en stelt bij de invulling daarvan de ruim-

telijke kwaliteit voorop. Projectontwikkelaars die be-

langstelling hebben voor deze kavels, worden uitgeno-

digd om elkaar af te troeven op kwaliteit. De grondprijs 

is niet de belangrijkste factor in de afweging. Een op de 

cultuurhistorie geïnspireerd beeldkwaliteitsplan dat ge-

koppeld is aan het bestemmingsplan, dient als richt-

snoer om de ingediende voorstellen te kunnen beoor-

delen. Om deze ontwikkeling aan te sturen heeft de 

gemeente de projectorganisatie ‘Op Andijk’ opgericht. 

niet juridisch bindend. Daarvoor is de doorwerking noodzakelijk 
in een bestemmingsplan. De communicatieve betekenis van een 
dorpsvisie is belangrijker dan de wetenschappelijke of juridische 
betekenis. Dat moet het ook uitstralen. Het document speelt 
een rol in het vasthouden van het enthousiasme voor het dorp 
en in het uitdragen van de resultaten.

 Beeldkwaliteitsplan
 Een beeldkwaliteitsplan legt de stedenbouwkundige, 
landschappelijke en architectonische eisen vast waaraan nieuwe 
bebouwing in een gemeente of een deel daarvan moet voldoen. 
Het is een aanvulling op de plannen die een meer programma
tisch karakter hebben en bestemmingen toewijzen, maar niet 
geschikt zijn om ontwerpuitgangspunten vast te leggen. Op 
zichzelf gaat van een beeldkwaliteitsplan geen bindende wer
king uit. Om het juridisch te verankeren, moet het worden 
gekoppeld aan een bestemmingsplan, de bouwverordening 
of de welstandsnota. Gezien de bescheiden juridische status, 
gelden er weinig vormvoorschriften. Beeldkwaliteitsplannen 
bestaan in vele vormen en soorten. Het verdient aanbeveling 
om de belangrijkste uitgangspunten waterdicht te formuleren 
en daarbinnen ruimte te laten voor het ontwerp. Een tot in detail 
dichtgetimmerd beeldkwaliteitsplan doet de benodigde creativi
teit in de uitwerking de das om.

 Privaatrechtelijke overeenkomsten
 Kwaliteitseisen kunnen ook via privaatrechtelijke afspra
ken geregeld worden. Dat kunnen beeldkwaliteitseisen zijn, maar 
ook andersoortige eisen, zoals afspraken om tegelijk met de 
woningbouw openbare voorzieningen aan te leggen. Privaatrech
telijke afspraken zijn het aangewezen instrument als de gemeente 
zelf de uitbreidingsgrond in handen heeft. In dat geval kunnen bij 
de grondtransactie heel specifieke eisen worden gesteld, meer 
dan in een generiek beeldkwaliteitsplan, al kan een beeldkwali
teitsplan ook in die situatie waardevol zijn om de samenhang met 
andere ontwikkelingen te bewaken. De Grondexploitatiewet, die 
is gekoppeld aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, bevordert 
dat gemeenten privaatrechtelijke afspraken met ontwikkelaars 
maken over flankerende investeringen in groen en infrastructuur. 
Met de mogelijkheid tot kostenverhaal heeft de gemeente een 
publiekrechtelijk instrument achter de hand. 

 Voorkeursrecht
 De gemeente kan aan haar grondpositie werken door 
actief gronden aan te kopen en te ruilen. Ze wordt daarin onder
steund door de Wet Voorkeursrecht gemeenten. Een gemeente 
kan onder een aantal voorwaarden een voorkeursrecht vestigen 
op een terrein waar een uitbreiding geprojecteerd is of waarvoor 
een plan in voorbereiding is. Dit betekent dat als de grondei
genaar de grond wil verkopen, hij deze eerst aan de gemeente 
moet aanbieden. De eigenaar kan er ook voor kiezen de nieuwe 
bestemming zelf te realiseren. Als de eigenaar een ontwikke
lingsbedrijf is, zal dat meestal het geval zijn. Om speculatie 
tegen te gaan, is het dus belangrijk om tijdig het voorkeursrecht 
te vestigen. Wil de eigenaar niet verkopen en de nieuwe bestem
ming evenmin zelf realiseren, dan kan de gemeente overgaan tot 
het – weinig gebruikte – instrument van de onteigening. 

 Ontwikkelingscompetitie
 Als de gemeente de uitbreidingsgrond in handen  
heeft, kan ze de ontwikkeling zelf begeleiden of de grond 
in delen of in z’n geheel verkopen aan particulieren of 
ontwikkelaars. Bij de transactie kan ze harde kwaliteitseisen 
stellen. Een ontwikkelingscompetitie kan het kwaliteitsniveau 
verder opschroeven. De gemeente schrijft dan een programma 
van eisen uit (vaak gekoppeld aan een beeldkwaliteitsplan), 
geïnteresseerde ontwikkelaars schrijven zich in en laten 
zien wat ze van plan zijn, en de gegadigde die het beste bod 
uitbrengt krijgt de uitvoering toegewezen. De afweging kan 
daarbij financieel zijn (welke partij biedt het hoogste bedrag 
voor de grond), maar uit het oogpunt van dorpseigen uitbreiden 
is een concurrentie op kwaliteit geschikter. Daarbij is niet de 
prijs doorslaggevend, maar de inhoudelijke waarde van de 
voorstellen. De gemeente moet dan wel weten wat ze wil en dit 
duidelijk formuleren naar de ontwikkelaars toe. Een dorpsvisie 
of beeldkwaliteitsplan kan de gewenste richting geven. 
Zie voorbeeldproject: Concurreren op kwaliteit

Zie ook
www.andijk.nl/opandijk

Voorbeeldproject
Concurreren op kwaliteit

Linksboven: Mogelijke invulling van groene kamer tussen de linten zoals  
opgenomen in beeldkwaliteitsplan.

Rechtsboven: Locatie Havenbuurt in groene kamer rondom voetbalvelden. 
Rechtsonder: Invulling Havenbuurt door LA4sale met behoud van de open 

structuur. 
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 Meer vrijheid met meer voorwaarden
 De provincie NoordHolland past in delen van de provin
cie een alternatieve methode toe om ontwikkelaars te dwingen 
tot een hoog kwaliteitsniveau. Gemeenten stellen verplicht een 
beeldkwaliteitsplan voor hun grondgebied op. Iedere gemeen
te heeft – op het moment dat de ‘binnendorpse’ bouwopgave 
gerealiseerd is – een contingent over om in het buitengebied 
te realiseren. Dat kan op veel locaties: de gemeente maakt zich 
voor het halen van de woningbouwcijfers niet afhankelijk van 
een specifieke plek. Dat gaat grondspeculatie en de daarmee 
verbonden prijsopdrijving tegen. Ontwikkelaars mogen voor de 
potentiële bouwlocaties in het buitengebied plannen aanbieden, 
die de gemeente vervolgens toetst aan het beeldkwaliteitsplan. 
Als het plan aan alle voorwaarden voldoet, zal de gemeente op 
dit moment nog via de artikel 19procedure (vrijstelling van het 
bestemmingsplan op basis van een gedegen ruimtelijke onder
bouwing) toestemming geven voor de realisatie. De provincie 
verleent rugdekking. Het streekplan laat geen woningen toe in 
het buitengebied, tenzij die aan alle gestelde kwaliteitscriteria 
voldoen. Onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is toestem
ming van de provincie niet meer nodig en kan de gemeente 
zelfstandig een nieuw bestemmingsplan maken of een project
besluit nemen. Wel kan de provincie een gemeente terugfluiten 
als deze niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Deze methode van 
‘meer vrijheid met meer voorwaarden’ biedt ontwikkelaars vol
op mogelijkheden om plannen uit te werken, maar stelt wel heel 
duidelijke voorwaarden waar die plannen aan moeten voldoen. 
Van de gemeenten vraagt deze werkwijze vooral geduld. Zolang 
er geen ontwikkelaars zijn die aan alle eisen willen voldoen, wor
den er geen huizen gebouwd.

 Dorpsbouwmeester
 De welstandscommissie kan een belangrijke rol spe
len in de opstelling en advisering van de beeldkwaliteitseisen. 
Van oudsher heeft de commissie vooral een controlerende rol: 
zij stelt de welstandsnota op waar alle bouwaanvragen aan 
getoetst worden. Deze traditionele welstandszorg komt vaak 
echter te laat: welstandscommissies zijn in staat om de scha
de van een kwaliteitsarm ontwerp te beperken, maar niet om 
substantiële wijzigingen in de aanpak aan te brengen. Daar
om werken steeds meer gemeenten tegenwoordig in plaats van 

deze toetsing achteraf, met een vorm van kwaliteitszorg tijdens 
de planvorming. Een ‘previsor’ of ‘dorpsbouwmeester’ begeleidt 
de planvorming, bewaakt de aansluiting bij het beeldkwaliteits
plan en adviseert zowel het openbaar bestuur als de bouwer. 
Zij ontlenen daar beide houvast aan. Een dorpsbouwmeester of 
previsor is een adviseur zonder formele (wettelijk vastgelegde) 
functie. Dat geeft veel vrijheid in het opereren. De functie
eisen kunnen per geval worden bepaald. Meestal zal, naast 
deskundigheid, ook onafhankelijkheid verlangd worden: de 
dorpsbouwmeester behoort geen banden te hebben met de ont
werpen waarover hij of zij adviseert. In principe kan een functie 
als die van dorpsbouwmeester ook door verscheidene personen 
worden vervuld. Bestaande welstandsorganisaties ontwikkelen 
zich meer en meer in die richting.

4.2 Samenwerking overheid met bouwers en 
 ontwikkelaars
 Het beeldkwaliteitsplan is met name van belang voor  
de samenwerking tussen overheid en ontwikkelaars. Gemeen
ten kunnen via dit plan kwaliteit in de uitvoeringsfase 
afdwingen; anders blijft de bouwvergunning achterwege.  
Voor sommige gemeenten brengt dit enig risico met zich mee, 
omdat de ontwikkelaar de bouwgrond al in handen heeft of de 
enige geïnteresseerde partij lijkt te zijn. De gemeente is dan 
afhankelijk van een enkele ontwikkelaar. Maar die relatie is 
wederzijds: de ontwikkelaar is even afhankelijk van de gemeen
te. Dat maakt de onderhandelingsposities gelijkwaardig. Als 
een ambtenaar of bestuurder de gemeentelijke ambities, al 
dan niet vastgelegd in een visie, overtuigend voor het voetlicht 
brengt, zal een ontwikkelaar begrijpen dat het in zijn belang is 
om hieraan tegemoet te komen. Dit zal hem niet alleen binnen 
die gemeente, maar ook bij de provincie en naburige gemeen
ten de nodige goodwill opleveren. Veel kleine ontwikkelaars en 
bouwbedrijven hebben ook los van de marktpositie de ambitie 
om een wezenlijke en waardevolle bijdrage aan de leefomgeving 
te leveren, uit beroepstrots of uit een authentiek gevoel voor 
architectuur, maar hebben hulpmiddelen nodig om die ambitie 
waar te maken. De gemeente kan daarin voorzien. Corporaties  
hebben door de dubbelrol van bouwer en verhuurder relatief 
veel oog voor de kwaliteit van de woonomgeving. Zij  
staan in nauwer contact met de bewoners dan ontwikkelaars 

Uitvoering  
en overheid
 +

Voer een actief grondbeleid

 + 

Laat commerciële ontwikkelaars con-

curreren op kwaliteit, niet op prijs

 + 

Leg kwaliteitsambities en –eisen on-

dubbelzinnig vast, bijvoorbeeld in een 

beeldkwaliteitsplan

 + 

Bouw structurele kwaliteitszorg vooraf 

in, bijvoorbeeld via een dorpsbouw-

meester

Vuistregels

Voorbeeldproject 
Koffie beter dan folders

dan communicatie via folders. Samen benoemen 

corporatie en bewoners de te verbeteren zaken en 

maken ze prioriteitenlijsten. 

 De Friese woningcorporaties Welkom en 

Wonen Noordwest Friesland investeren bewust 

in dorpskwaliteit. Welkom vraagt de dorpen naar 

knelpunten en speelt een actieve rol in de verbe-

tering hiervan (bijvoorbeeld de verlegging van een 

brug). Wonen Noordwest Friesland werkt met twee 

leefbaarheidcoördinatoren die met de besturen 

van de verenigingen van dorpsbelangen, bewoners 

en gemeenten overleggen. Tevens financiert de 

corporatie mee in de dorpsvisies. Het intensieve 

contact met de klanten (Wonen ging zonder bij-

zondere aanleiding bij klanten op de koffie) levert 

de corporaties veel waardevolle feedback op, meer 

Zie ook
www.welkombijwelkom.nl
www.wonennwf.nl

Links: Dorpsschouw met bewoners Minnertsga. 
Rechts: Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland op de 
koffie bij bewoners. 
Onder: Wonen Noordwest Friesland plant bomen ter verfraai-
ing van de dorpen in de regio.
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die de woningen direct na de bouw aan de nieuwe  
eigenaar overdragen.
Zie voorbeeldproject: Koffie beter dan folders

De onderhandeling tussen gemeente, ontwikkelaar en bouwer 
kan verder gaan dan de dorpsuitbreiding alleen. Een gemeen
te die de grond verkoopt aan de ontwikkelaar, kan bijvoorbeeld 
eisen dat deze de grondprijs niet in valuta uitbetaalt, maar 
in natura, door de aanleg van nieuwe bruggen, recreatiegele
genheden of andere door de gemeente en het dorp gewenste 
voorzieningen. Voor de herkenbaarheid is het goed als deze 
voorzieningen ook ruimtelijk aan de nieuwbouw gekoppeld zijn. 
Steeds vaker nemen corporaties en commerciële ontwikke
laars in grotere projecten al het stratenpatroon en de inrichting 
van de openbare ruimte voor hun rekening. Andersom kan een 
ontwikkelaar aanbieden om nu alvast enkele voorzieningen te 
realiseren, als hij de gemeentelijke toezegging krijgt om over 
een paar jaar in een nieuwe uitbreiding te mogen voorzien. Zo 
realiseert de corporatie Wonen Noordwest Friesland momenteel 
nieuwe sportvoorzieningen omdat de gemeente heeft toege
zegd dat ze in de toekomst op het oude kaatsveld woningen 
mag realiseren. Dit soort afspraken zijn op een hoger schaalni
veau ook in samenwerking met de provincie te maken. Het ene 
dorp kan dan bijvoorbeeld de ruimte krijgen om te groeien, als 
de ontwikkelaar die deze groei realiseert in een ander dorp enke
le verbeteringen in de openbare ruimte meeneemt. 

De gemeente moet een reële mogelijkheid hebben om nee te 
verkopen als de projectontwikkelaar niet aan de eisen wenst 
te voldoen  gesteld dat het redelijke eisen zijn, want een pro
jectontwikkelaar kan zijn bijdrage alleen leveren als er een 
aanvaardbaar rendement te verwachten valt. De gemeente 
moet zich niet juridisch genoodzaakt zien om de bouwvergun
ning te verstrekken, bijvoorbeeld omdat het bestemmingsplan 
de functie toelaat en geen kwaliteitseisen stelt. Dan heeft een 
gemeente nog maar weinig voet om op te staan. Maar ook in 
planologische zin, voor het realiseren van het woningbouwpro
gramma, moet de gemeente zich niet afhankelijk stellen van één 
enkele projectontwikkelaar op één bepaald stuk grond. De kwa
liteitsstrategieën werken het beste als er meerdere alternatieven 
zijn. De landschapsstructuur moet dat echter wel toelaten: bij 

lintdorpen in het polderlandschap is dat eerder het geval dan bij 
dorpen die omringd zijn door natuurgebieden, of waarvan het 
historische groeipatroon de toekomstige uitbreiding in één spe
cifieke richting dwingt. 

4.3 Bewoner als ontwikkelaar
 In delen van Nederland komen aan de uitvoering nauwe
lijks projectontwikkelaars en bouwbedrijven te pas. Hier bestaat 
een traditie van zelfbouw. Mensen bouwen hun eigen huis en 
voor een kratje bier bouwen de buren mee. In dorpen komt 
dat vaker voor dan in steden, hoewel een stad als Emmen ook 
zo’n traditie koestert. Een traditie van zelfbouw schept goede 
voorwaarden voor dorps uitbreiden met gevoel voor identiteit, 
hoewel doorgaans onbewust. De stijl van de nieuwe woningen 
is vergelijkbaar met die van eerder gebouwde woningen, omdat 
de bewoners die stijl hebben leren beheersen. Projectmatige 
seriebouw ontbreekt. Maar belangrijker nog is dat die eigen nij
verheid een pijler is onder de sociale identiteit van deze dorpen, 
ook zonder bewust aan te sturen op aansluiting bij cultuurhisto
rische structuren of bouwwijzen. 

 Particulier opdrachtgeverschap
 Sinds de jaren negentig raakt het particulier opdracht
geverschap ook in trek bij stedelijke uitbreidingen en in dorpen 
zonder een traditie op dat terrein. Motieven daarvoor zijn in de 
eerste plaats meer consumentenvrijheid en een grotere betrok
kenheid van de bevolking bij de woonomgeving. Nevendoelen 
zijn een grotere kans op bijzondere architectuur en meer vari
atie in het straatbeeld. Uit onderzoek van de SEV (Stichting 
Experimenten Volkshuisvesting) blijkt dat particulier opdracht
geverschap ook tot kostenbesparingen kan leiden. Dat geldt 
vooral bij collectieve vormen van particulier opdrachtgever
schap, vanwege het ontbreken van tussenpersonen en de eigen 
inzet van de deelnemers bij de bouw.

Particulier opdrachtgeverschap kan mensen de gelegenheid bie
den om een droomhuis naar eigen ontwerp te (laten) bouwen, 
maar het kan ook een opdracht aan een projectontwikkelaar 
behelzen om een cataloguswoning neer te zetten. Daarom is het 
raadzaam om ook uitbreidingen in particulier opdrachtgever
schap vooraf te laten gaan door een visie op de beeldkwaliteit, 

Voorbeeldproject
Grondbeleid en bestemmingsplan door bewoners

het bouwproces te begeleiden. Na een bezoek aan 

een aantal welstandsvrije buurten besloten de deel-

nemers dat er een beeldkwaliteitsplan nodig was, 

omdat niemand wilde dat buren een huis zouden 

bouwen dat zwaar uit de toon zou vallen. Na twee 

jaar van intensieve voorbereiding lijkt het erop dat 

Laren een buurt krijgt waar het hele dorp zich sterk 

bij betrokken voelt, die 100 tot 150 euro per vier-

kante meter goedkoper is dan gebruikelijk en die 

bovendien sneller gebouwd kan worden.

 De gemeente Lochem kwam eind 2004 

met het voorstel om in het dorp Laren een buurt 

van negentig woningen in particulier opdracht-

geverschap te laten bouwen. De gemeente 

participeerde in een Gelderse pilot, kocht vijf hec-

tare grond aan en droeg die over aan bewoners. 

Zij mochten zelf een kavelprijs berekenen, een 

bestemmingsplan maken en architecten inschake-

len. Er kwam een stuurgroep onder leiding van de 

voorzitter van de plaatselijke belangenvereniging 

en met vertegenwoordigers van vier verschillen-

de groepen potentiële kopers, waaronder starters. 

De stuurgroep huurde een eigen adviseur in om 

Samenwerking 
met bouwbedrijf/
ontwikkelaar
 + 

Onderhandel strategisch: begrijp de  

positie van de onderhandelingspartner (zijn 

doelstellingen, zijn ambities) en de weder-

zijdse afhankelijkheid tussen ontwikkelaar 

en gemeente die daaruit voortvloeit

 + 

Kijk bij onderhandelingen met ontwikkelaars 

over de grenzen van het enkele project heen

 + 

Gebruik opbrengsten van de woningbouw 

voor investeringen in voorzieningen als 

groen en infrastructuur, bij voorkeur ook 

ruimtelijk gekoppeld aan de nieuwbouw 

Vuistregels

Boven: Kavelkopers presenteren zich op locatie. 
Linksonder: Start ontwikkeling Laren III. 

Zie ook
www.laren3.nl
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Voorbeeldproject
Goedkope starterswoningen

ters, zijn ze onder koopgarant verkocht. Dit is een 

constructie waardoor de oorspronkelijke ‘korting’, 

plus een korting op de waardestijging wordt door-

gegeven aan de nieuwe kopers.

particulier opdrachtgeverschap zelf de architectoni-

sche uitwerking en realisatie te regelen: niet alleen 

bouwen voor, maar zelfs door de eigen bevolking. 

Hierbij kregen de verenigingen ondersteuning van 

het bureau Bouwen in Eigen Beheer. Dit resul-

teerde onder meer in de bouw van 34 goedkope 

starterswoningen op de plek van een voormali-

ge boerderij in de kom van het dorp Casteren. De 

prijs van deze woningen lag veertig procent onder 

de marktprijs, onder meer door een korting op de 

grondprijs en door het uitschakelen van een com-

merciële ontwikkelaar. Om de woningen ook na de 

eerste bewoning beschikbaar te houden voor star-

 Op het verzoek van de gemeente Bladel 

om meer goedkope woningen voor de eigen bewo-

ners te kunnen bouwen (met name voor starters 

en senioren), wees de provincie Noord-Brabant 

de gemeente in 2002 aan als pilotgemeente. Dat 

hield in dat Bladel niet langer gebonden was aan 

woningbouwcontingenten, maar zelf mocht beslis-

sen hoeveel ze bouwde. Voorwaarden waren dat 

de nieuwe woningen binnen de bestaande dorps-

grenzen werden gebouwd en kandidaat-kopers 

maximale inspraak kregen. De gemeente creëerde 

ruimte voor de oprichting van kopersverenigingen 

en gaf hen de mogelijkheid om middels collectief 

bij voorkeur opgesteld door of in samenspraak met bewoners. 
In Laren (Gelderland) kwamen bewoners zelf tot de conclusie 
dat voor een particulier te ontwikkelen buurt architectonische 
richtlijnen noodzakelijk zijn, om een ratjetoe aan bouwstijlen te 
voorkomen en enige zekerheid in te bouwen over de woonomge
ving waar mensen hun kavels kopen. 
Zie voorbeeldproject: Grondbeleid en bestemmingsplan door bewoners

 Ontwikkelingsmaatschappij
 Een vorm van particulier opdrachtgeverschap die sterk 
in opmars is, is die van de lokale ontwikkelingsmaatschappij 
of kopersvereniging. Woningzoekenden uit een dorp bunde
len hun krachten en bouwen op eigen gelegenheid een aantal 
woningen. Zo richtten jongeren in het Achterhoekse kerkdorp 
Meddo een kopersvereniging op, om gezamenlijk en in eigen 
beheer negen betaalbare starterswoningen in het dorp te bou
wen. De gemeente Bladel in NoordBrabant stimuleert deze 
vorm van particulier opdrachtgeverschap, door korting aan te 
bieden op de marktwaarde van de grond als zich een kopersver
eniging met een overtuigend plan meldt. Het grote voordeel van 
deze werkwijze is dat de nieuwbouw daadwerkelijk voorziet in 
de plaatselijke woningbehoefte. Ontwikkelingsmaatschappijen 
van dorpsbewoners kunnen bovendien nogal eens op de sym
pathie van grondeigenaren rekenen. Zij blijken soms bereid om 
de grond onder de marktprijs van de hand te doen, als deze ten 
goede komt aan de dorpsgemeenschap. 
Zie voorbeeldproject: Goedkope starterswoningen

Om de woningen te behouden voor minder kapitaalkrachti
ge dorpsbewoners, moet de korting op de aankoopprijs ook na 
doorverkoop behouden blijven. Daarvoor is een systeem van 
koopgarant ontwikkeld. Tot nu toe zijn het meestal corporaties 
die dit regelen. De particuliere opdrachtgevers worden bij ver
trek verplicht hun woning aan de corporatie terug te verkopen. 
Ze leveren een deel van de waardestijging en de oorspronke
lijke korting op de grondprijs in. De corporatie kan dan weer 
met korting doorverkopen aan een nieuwe starter. Zo blijven 
de woningen voor deze doelgroep bereikbaar. Het is ook moge
lijk dat een dorpsontwikkelingsmaatschappij deze rol op zich 
neemt. 

Bewoner als 
ontwikkelaar
 + 

Continueer een eventuele traditie van zelf-

bouw

 + 

Werk ook bij particulier opdrachtgeverschap 

met een visie op de dorpsontwikkeling en 

beeldkwaliteit

 + 

Honoreer initiatieven van kopersverenigin-

gen om in eigen beheer woningen te bouwen 

voor bijzondere doelgroepen (zoals jongeren 

of senioren uit het dorp), of zet bewoners-

groepen op het spoor om zo’n vereniging op 

te richten

 + 

Behoud het effect van kortingen op de 

grondprijs en voorkom speculatie met 

behulp van koopgarant

Vuistregels

Zie ook
www.bladel.nl –> plannen en projecten  

–> pilot wonen in Bladel
www.bouwineigenbeheer.nl  –> gerealiseerde projecten  

vanaf 2005

Linksboven: Rij starterswoningen met kerktoren op de ach-
tergrond.

Rechtsboven: De starterswoningen bevinden zich rondom een 
nieuwe brink. 

Linksonder: Vergadering kopersvereniging.
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Intermezzo
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In het programma ‘Dorpen Groeien op Eigen 

Wijze’ werken verscheidene Gelderse organi

saties sinds 2006 samen aan de leefbaarheid 

van de provinciale dorpen. Toenmalig statenlid 

Jaap Huurman nam het initiatief, nadat bleek 

dat veel dorpen in Gelderland kampen met een 

tekort aan woningen (vooral voor starters en 

senioren) en een teruglopend voorzieningenni

veau. Het programma legt een groot deel van de 

planvorming en de uitvoering bij de dorpsbewo

ners zelf. Een goed functionerende dorpsraad is 

daarvoor essentieel.

‘Dorpen Groeien op Eigen Wijze’ werkt met 

twee pijlers. Samen met bewoners wordt een 

dorpskwaliteitskaart gemaakt. Dat gebeurt 

onder meer via een dorpsschouw op de fiets. 

Deze kaart legt de cultuurhistorische, land

schapsmorfologische en bouwkwalitatieve 

waarden vast, die vervolgens doorwerken in sce

nario’s en uiteindelijk in de toekomstvisie. De 

tweede pijler is de uitvoering. Ook daarbij hou

den de dorpsbewoners het initiatief. Er wordt 

een Dorpsontwikkelingsmaatschappij opgericht, 

die onder meer strategische grondaankopen kan 

doen, maar ook kan optreden als exploitant van 

nietcommerciële voorzieningen. Overheidsgel

den zijn daarvoor onontbeerlijk. Het voordeel is 

dat de ontwikkelingsmaatschappij ze efficiënt 

kan inzetten, los van de verkokering die de 

overheid eigen is. In 2006 zijn vijf pilotdorpen 

aangewezen om deze nieuwe werkwijze verder 

te ontwikkelen en uit te testen. 

 Hoenderloo is een van die pilotdorpen. Het 

Veluwse dorp, waarvan de groei vanuit het nati

onale natuur en landschapsbeleid aan zware 

beperkingen gebonden is, kwam met een eerder 

opgestarte dorpsvisie niet verder. Momenteel 

werkt Hoenderloo aan een dorpskwaliteitskaart 

en aan de voorbereiding van de Hoenderlose 

Ontwikkelingsmaatschappij. Deze HOM is een 

coöperatieve vereniging, waarvan het bestuur 

en de leden uit het dorp afkomstig zijn. Dankzij 

de wortels in de lokale samenleving is grondruil 

gemakkelijker te regelen, te meer indien de 

HOM net als de Wijkontwikkelingsmaatschap

pij (WOM) in aanmerking komt voor vrijstelling 

van overdrachtsbelasting. Particulieren blijken 

bovendien eerder bereid om hun grond te verko

pen, en zo de gewenste ontwikkelingen mogelijk 

te maken. 

Ook wordt nagegaan of de HOM via werkmaat

schappijen dorpsvoorzieningen kan exploiteren 

of beheren. Daarbij wordt onder meer gedacht 

aan voorzieningen die tot voor kort het exclu

sieve domein van de overheid waren: een 

energiebedrijf, een vervoerbedrijf, het openbaar 

groen. Duurzaamheid is een uitgangspunt: 

Hoenderloo wil op termijn uitgroeien tot een 

klimaatneutraal dorp.

 In Dorpen Groeien op Eigen Wijze draaien 

behalve de betreffende dorpen mee: de Ver

eniging Kleine Kernen Gelderland (VKK), het 

Gelders Genootschap, de Gelderse Milieufede

ratie, de culturele organisatie Huis der Werelden 

en Landschapsbeheer Gelderland. De provincie 

ondersteunt het initiatief. Per dorp kan de 

samenwerking worden uitgebreid met andere 

instanties, waaronder in elk geval de betrokken 

gemeente, maar bijvoorbeeld ook SenterNovem 

of een woningbouwcorporatie.

Links: Bewoners plakken briefjes met commentaar op de kaart 
van Hoenderloo en omgeving. 

Rechts: Discussie over de dorpsidentiteit aan de hand van 
ansichtkaarten.Bewoners runnen het dorp – Hoenderloo

Zie ook
www.vkkgelderland.nl –> projecten –> dorpen  

groeien op eigen wijze 
www.sev.nl –> experimenten –> 

dorpsontwikkelingsmaatschappij 
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Open ruimte in Hoenderloo. 

Deze handreiking geeft een bondig overzicht van de beschikbare 
informatie over en voorbeelden van dorpseigen uitbreiden. Om 
meer te weten te komen over een specifiek onderwerp of project, 
zijn hieronder enkele links naar websites of verwijzingen naar 
studies opgenomen. Deze zijn in 2007 geselecteerd als aanvul
ling op de tekst. Ondertussen groeit de hoeveelheid informatie 
natuurlijk door. Het verdient dan ook aanbeveling om, mocht u 
meer willen weten, aan de hand van deze verwijzingen zelf ver
der te zoeken. De verwijzingen zijn zoveel mogelijk gegroepeerd 
volgens de indeling van de handreiking. 

Meer weten?
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Algemeen

Veel informatie over dorpseigen uitbreiden en 

de genoemde projecten is te vinden op de site 

van Belvedere: 

– www.belvedere.nu –> ruimtelijke thema’s, 

landelijk gebied; of –> bibliotheek –>  

landelijk gebied. 

De tijdschriften Blauwe Kamer, Landwerk en 

Noorderbreedte publiceren regelmatig over 

dorpseigen uitbreiden: 

– www.blauwekamer.nl, www.landwerk.nl  

en www.noorderbreedte.nl.

Een overzicht van literatuur over dorpseigen 

uitbreiden is ook te vinden in: 

– Maartje van Kol, Arnoud van der Wal (HAS), 

Literatuurstudie landschapsgestuurd bouwen, 

Den Bosch 2006. Rapport te downloaden 

via: www.landschapsbeheer.nl –> zoekterm: 

landschapsgestuurd. Met samenvattingen 

van enkele rapporten en artikelen.

Context

Dorpseigen uitbreiden past binnen een streven van 

de overheid om dorpsuitbreidingen toe te staan, 

mits deze met kwaliteit tot stand komen. Zoals de 

inleiding op de handreiking schetst, liggen hier 

verschillende beweegredenen aan ten grondslag. 

Deze redenen en de beleidsmatige context komen 

naar voren in de volgende documenten. 

Vraag en beleid

– Frank van Dam, Margrít Jókövi (e.a.),  

Landelijk wonen, Rotterdam/Den Haag 

2003; te downloaden via: www.rpb.nl –> 

publicaties –> rapporten. 

– Frank van Dam, Like Bijlsma, Miranda 

van Leeuwen, Hanna Lára Pálsdóttir, De 

landstad, landelijk wonen in de netwerkstad, 

Rotterdam/Den Haag 2005. Te downloaden 

via www.rpb.nl –> publicaties –> rapporten. 

– Ministerie van Landbouw, Natuur en Voed-

selkwaliteit (LNV), website over landschaps-

ontwikkeling in brede zin: www.minlnv.

nl/lok; of: www.minlnv.nl –> onderwerpen 

–> platteland.

– Ministerie Volkshuisvesting Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM): www.

vrom.nl –> onderwerpen –> verrommeling, 

nota ruimte etc.

– RIGO, Landelijk-dorps wonen: vraag en aan-

bod, Amsterdam 2004. Te downloaden via 

www.rigo.nl –> publicaties –> woningmarkt. 

– Ruimtelijk Planbureau (RPB), www.rpb.nl –> 

werkprogramma –> wonen en demografie. 

– VROMraad, Buiten bouwen, Den Haag 

2004, over de mogelijkheden voor bouwen 

in het buitengebied. Te downloaden via 

www.vromraad.nl –> publicaties –>  

adviezen 2004. 

Nieuwe dorpen

Naar de wenselijkheid en mogelijkheden van 

nieuwe dorpen in plaats van dorpsuitbreidingen 

is de laatste jaren veelvuldig onderzoek verricht. 

Veel van de resultaten bieden inzicht in het  

verlangen naar dorps wonen en de kansen  

om dit verlangen te vertalen in nieuwe dorpen 

met een – ook in ruimtelijk opzicht –  

toegevoegde waarde.

– Academie van Bouwkunst Groningen, 

Nieuwe dorpen (themanummer van tijdschrift 

‘nummer’ 01), nr. 1, 2006, zie: www.hanze.

nl/bouwkunst –> publicaties –> nummer.

– Innovatienetwerk Groene Ruimte en 

Agroclusters, verschillende rapporten over 

nieuwe dorpen (tussen 2004 en 2007), zie: 

www.agro.nl/innovatienetwerk –> thema’s 

–> ruimte creëren. 

– Nieuwe dorpen (themanummer ‘Landwerk’), 

nr. 6, 2003, zie: www.landwerk.nl. 

–  Storm CS, Dla +, Actors Procesmanag-

ment, Innovatienetwerk Groene Ruimte en 

Agroclusters, over nieuwe dorpen: www.

denieuwedorpen.nl. 

Aanpak

Van enkele projecten zijn rapporten gemaakt die 

de aanpak van dorpseigen uitbreiden belichten 

en aanwijzingen geven voor verbeteringen. Dan 

gaat het met name om projecten in het noorden 

en oosten. BOKD zette de meeste informatie 

over de aanpak op papier. Daarnaast verscheen 

eerder het ‘Belvedere Kompas’ dat meer in het 

algemeen uiteenzet hoe een project met cultuur

historie vorm kan krijgen.

– Belvedere Kompas: www.belvedere.nu –> 

project opzetten.

– BOKD, Doen en gedaan krijgen. Een 

draaiboek voor de leefomgeving in de dorpen 

van Drenthe, Assen 2006. Met uitleg over 

procesaanpak BOKD, zie: www.bokd.nl. 

[intermezzo]

– BOKD, Dorp 2000 anno. De Hunze maakt 

geschiedenis, Bedum 2003. Handleiding voor 

dorpsbewoners, overheden en deskundigen 

op pagina 82 t/m 95. [intermezzo]

– Doarpswurk, Naar een dorpsvisie, z.pl., z.j., 

zie: www.doarpswurk.nl. [voorbeeld]

– Kennisplatform Sociaal Vitaal Platteland, 

www.sociaalvitaalplatteland.nl –> inspiratie 

opdoen.

– Keuning Instituut, Hogeschool Van Hall 

Larenstein (e.a.), Baas in eigen dorp, z.pl., 

2007. Over aanpak door bewoners; te 

downloaden via www.lancewadplan.nl –> 

pilotprojecten. [voorbeeld]

Onderzoek en ontwerp

Omdat onderzoek en ontwerp vaak samengaan, 

zijn de studies hierover moeilijk te scheiden. 

Vooral de rapporten van projecten door het hele 

land bevatten veel informatie over zowel onder

zoek als ontwerp. Deze rapporten zijn per streek 

geclusterd omdat een streek vaak uit gelijksoorti

ge landschappen en dus ook dorpstypen bestaat. 

De beschreven onderzoeks en ontwerpmetho

dieken kunnen dan op streekniveau waardevolle 

informatie bieden. Tussen deze verwijzingen zijn 

ook nogmaals verwijzingen naar de in de hand

reiking opgenomen voorbeelden geplaatst. 

Cultuurhistorie, monumenten  en archeologie

– Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van 

Industrieel Erfgoed: www.boei.nl. 

– Cultuurfonds voor Monumenten, pro-

vinciaal fonds dat leningen uitkeert om 

gemeentelijke en provinciale monumenten 

te restaureren: www.prinsbernhardcultuur-

fonds.nl –> monumentenzorg.

– Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie: www.

kich.nl.

– Nationaal Restauratiefonds: www.restaura-

tiefonds.nl.

– Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap 

en Monumenten: www.racm.nl.

– Stichting Monument en Materiaal: www.

stichtingmenm.nl. 

 

Onderzoek en ontwerp per streek

 Oost Nederland: Drenthe, Overijssel

– Atelier Overijssel, diverse verslagen van 

ateliergesprekken over ruimtelijke kwaliteit 

in dorpen in Overijssel te downloaden via 

site: www.atelieroverijssel.nl. 

– BOKD, Dorp 2000 anno. De Hunze maakt 

geschiedenis, z.pl., 2003. [intermezzo]

– Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitec-

ten (e.a.), Op dorpse schaal, 2006. Rapport is 

te downloaden via www.bokd.nl –> projecten 

–> landschappelijk bouwen of www.midden-

drenthe.nl –> zoekterm: op dorpse schaal. 

– Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchi-

tecten, Staphorst. Een eigen wereld, Arnhem/

Den Haag 2004, zie: www.bosch-slabbers.nl.

– Ad Habets, Titia Hajonides, Sandra Schuit, 

Dorp als daad: bouwstenen voor de dor-

pen van het oosten, Arnhem 2004, ISBN: 

90-75271-18-2. Zie: www.zijaanzicht.nl –> 

projecten –> dorp of buitengebied.

– Hogeschool Van Hall Larenstein, BOKD, 

DAAD architecten (e.a.), DAIP – bewoners 

en studenten maken een ontwikkelingsplan 

voor hun dorpslandschap, z.pl., 2006, ISBN: 

90-5294-284-6. Het rapport is gratis op te 

vragen bij het Keuning Instituut, zie: www.

keuninginstituut.nl. Zie ook: www.bokd.nl; 

www.daad.nl. [voorbeeld]

 West Nederland: Noord en 

 Zuid-Holland, Zeeland 

– Bureau Venhuizen, Des Beemsters. Een ontwik-

kelingsvisie op basis van eigen kwaliteiten, Rot-

terdam 2005. Zie: www.bureauvenhuizen.com. 

– LA4sale, Identiteit Noord Holland Zuid, 

Amsterdam 2001, zie: www.LA4sale.nl. 

[intermezzo]

– LA4sale, Kleine Kernen Kookboek, Amster-

dam 2004, zie: www.LA4sale.nl en www.

belvedere.nu –> bibliotheek –> landelijk 

gebied. [intermezzo]

– LA4sale en Provincie Noord-Holland, Bou-

wen voor Waterland 2020. Verkenning naar de 

invulling van het regionaal woningprogramma 

in de regio Waterland vanuit een landschappe- 

lijk en cultuurhistorisch perspectief, Haarlem 

2004. Zie: www.LA4sale.nl. [intermezzo]
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– Han Meyer, Hans Venema, Leo van den 

Burg (e.a.), Ruimtelijke transformaties in 

kleine nederzettingen West-Nederland: 1850-

2000, Delft 2006. Zie: www.tudelft.nl. 

– Provincie Zeeland, HNS, Organisch groeien, 

pilot-study naar organische ontwikkeling van 

dorpen in Zeeland, z.pl. 2001. En: Provincie 

Zeeland, Toekomst voor het verleden, z.pl., 

2006. Zie: www.zeeland.nl.

 Noord Nederland: Groningen 

 en Friesland

– Dorpsontwikkelingsplan Den Hoorn (Texel): 

zie www.lancewadplan.nl –> pilotprojecten; of 

www.parklaan.nl –> stad en land. [voorbeeld]

– Keuning Instituut, Hogeschool Van Hall 

Larenstein (e.a.), Baas in eigen dorp, z.pl., 

2007. Over aanpak door bewoners; te 

downloaden via www.lancewadplan.nl –> 

pilotprojecten. [voorbeeld]

– Stichting de Nieuwe Kijk, Nieuwe kijk op 

oude dorpen, Sneek 2005. Zie:  

www.denieuwekijk.nl of www.noordpeil.nl 

–> projecten –> onderzoek. [intermezzo]

– Stichting Noorderbreedte, Dorpslandschap-

pen: spanningsveld tussen traditie en vernieu-

wing (bijlagen bij tijdschrift Noorderbreedte), 

1998-2001. Zie: www.noorderbreedte.nl. 

– Stichting SintJan, Sintjan, Kloosterburen 

2007; zie www.onix.nl; of www.ezstedebouw.

nl; of www.veenenbosenbosch.nl. [voorbeeld]

 Midden Nederland: Utrecht en 

 Gelderland 

– DLA+ landscape architects, Nieuw leven op 

het oude land. Dorps wonen in nieuwe buurt-

schappen, Groesbeek/Amsterdam 2006.  

Zie: www.dlaplus.nl. 

– Randschappelijk Wonen, zie:  

www.groenlo.nl –> bouwen, wonen en  

milieu –> bouwplannen overige kernen;  

of www.deregie.nl –> projecten –> 2006;  

of www.architectenburea-k2.nl. [voorbeeld].

– VKK Gelderland, voor het project ‘Dorpen 

groeien op eigen wijze’, zie:  

www.vkkgelderland.nl –> projecten.  

[intermezzo]

– Zijaanzicht, plan voor Meddo: www.zijaan-

zicht.nl –> projecten –> dorp. [voorbeeld]

 Zuid Nederland: Brabant en Limburg

– De Loods Architecten- en Adviesbureau, 

Belvedere project Griendtsveen, Aarle/Rixtel 

2004. www.belvedere.nu –>  bibliotheek 

–>  stedelijk gebied; of www.deloods.nl –> 

griendtsveen. [voorbeeld]

– Theo Beckers, De kwestie Maasniel, strijd  

om eigen identiteit, Utrecht 2006,  

ISBN: 90-5345-308-3. [voorbeeld]

– Provincie Limburg, landschapsvisie Zuid-

Limburg, zie: www.limburg.nl –> beleid –> 

ruimtelijke ordening en volkshuisvesting –> 

heroriëntatie ruimtelijke ordening; of  

www.lar.wur.nl –> onderzoek en publicaties 

–> onderzoek. [voorbeeld]

– Structuurvisies kerkdorpen Veghel: zie  

www.veghel.nl –> wonen en leven –>  

wijken en dorpen; of www.bplusb.nl;  

of www.strootman.net –> dorp of  

cultuurhistorie. [voorbeeld]

Onderzoek en ontwerp op onderdelen

 Bouwmaterialen

– H. Janse, Historische bouwmaterialen: over 

materialen, ambachten en gereedschappen, 

Amsterdam 1998, ISBN: 90-71107-52-3..

– Jo Pauwels, Bouwen met oude materialen, 

Edinge 2007, ISBN: 90-802216-5-1.

– RIBO, coördinatiecentrum dat leeropdrach-

ten voor restauratiebouwers voorbereidt, 

met eigen depot streekeigen bouwmateria-

len: www.ribo.nl.

– Stichting Monument en Materiaal:  

www.stichtingmenm.nl. 

 Kleur

– Kleurspoor, 25 kleurroutes door Nederland: 

www.kleurspoor.nl. 

– Rob van Maanen, Kleurenatlas. Schets van 

kleur in Nederland, Leeuwarden 1993,  

ISBN: 90-74252-13-3. Zie ook:  

www.kleurbureau.nl. [voorbeeld]

– Nederlandse Vereniging voor Kleurenstudie, 

NVVK: www.kleurenvisie.nl.

– Stichting Kleur Buiten: www.skb.nl.

 Groen

– Bomengids: www.bomengids.nl

– Cultuur Historisch Landschapsbeheer,  

met voorbeeldprojecten: www.chbeheer.nl.

– Kijk mijn erf, campagne van Landschaps-

beheer Nederland met voorbeelden van 

erfbeplantingen: www.kijkmijnerf.nl.

– Landschapsbeheer Nederland:  

www.landschapsbeheer.nl.

– Landschap Overijssel, met meer informatie 

over Dorpen in het groen:  

www.landschapoverijssel.nl. [voorbeeld]

– Ontwerp een erf, met streekeigen  

erfbeplanting Provincie Noord-Holland:  

www.ontwerpeenerf.nl. 

 Verkeer 

–  Oudelande verkeersbordvrij. Zie:  

www.borsele.nl –> zoekterm: verkeersbord; 

of  www.mobycon.nl –> zoekterm: oude-

lande. [voorbeeld]

– Verschillende publicaties over dit onder-

werp, zie: www.keuninginstituut.nl –>  

publicaties –> shared space en www.ver-

keerskunde.nl –> zoekterm: shared space.

– Shared Space, site over dit concept:  

www.shared-space.org.

Uitvoering

Recent is veel gepubliceerd over particulier  

opdrachtgeverschap, ook specifiek in een dorp

se omgeving. Voor de samenwerking met zowel 

particuliere als professionele ontwikkelaars 

staat een gemeente een groot aantal instrumen

ten ter beschikking, waarover op internet veel 

informatie te vinden is. 

Beleidsinstrumentarium

– Dossier Wet op de Ruimtelijke Ordening, 

www.vrom.nl –> onderwerpen –> wet  

ruimtelijke ordening.

– Kenniscentrum Wet voorkeursrecht 

gemeenten van het onderzoeksinstituut 

OTB bij de TU Delft: www.otb.tudelft.nl –> 

zoekterm voorkeursrecht

– Informatie over de mogelijkheden van het 

beeldkwaliteitsplan: www.arch-lokaal.nl –> 

opdrachtgevers.

– Informatie over welstandstoezicht bij de 

Federatie Welstand: www.fw.nl. 

(Collectief ) particulier opdrachtgeverschap

– Bouwen in eigen beheer (BIEB), voor  

informatie over collectief particulier  

opdrachtgeverschap:  

www.bouwenineigenbeheer.nl.

– Dossier Eigen Bouw, www.vrom.nl –>  

onderwerpen –> eigen bouw.

– Informatiecentrum Eigen Bouw (ICEB): 

www.iceb.nl.

– KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing, 

voor informatie over de Wijkontwikkelings-

maatschappij: www.kei-centrum.nl. 

– Particulier opdrachtgeverschap, informatie 

www.particulieropdrachtgeverschap.nl.

– Vereniging Kleine Kernen Gelderland, voor 

informatie over ‘Dorpen groeien op eigen 

wijze’: www.vkkgelderland.nl –> projecten 

–> dorpen groeien op eigen wijze; of  

www.sev.nl –> experimenten. [intermezzo]

– Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant, 

informatie over bouwen in eigen beheer, zie: 

www.vkknoordbrabant.nl –> documenten –> 

brochure over starterswoningen. [voorbeeld]

– Stichting Experimenten Volkshuisvesting 

(SEV): www.sev.nl –> programma wat beweegt 

de woningmarkt –> thema bewoners aan zet. 

– Koopgarant: informatie op  

www.koopgarant.com.

Samenwerking gemeente en ontwikkelaar 

– VNG, Verbeelden, verbinden, verwezenlijken:

handreiking ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 

voor gemeenten, Den Haag 2005, te  

bestellen of te downloaden via www.vng.nl.

– Informatie over een meervoudige opdracht 

of ontwikkelingscompetitie:  

www.ontwerpwedstrijden.nl. 

– Informatie over de mogelijkheden van 

stedenbouwkundige supervisie:  

www.arch-lokaal.nl –> opdrachtgevers.

 

Overig

– Alterra, kennisinstituut voor groene ruimte 

van Universiteit Wageningen, diverse publi-

caties en rapporten: www.alterra.wur.nl.

– Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen: 

www.lvkk.nl.

– Nederlands Platform Ouderen en  

Europa, voor de handleiding ‘Het  

ondernemende dorp’ over de opzet  

van voorzieningen in dorpen en de  

handleiding ‘Dorpsonderzoek’:  

www.npoe.nl/npoe_projecten/platteland.
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Deze handreiking is gebaseerd op een analyse van 

een groot aantal praktijkvoorbeelden. De bevin-

dingen van de analyse zijn daarnaast voorgelegd 

aan een panel van experts. Om die reden danken 

wij velen voor hun tijd en inbreng en de prettige 

samenwerking; in het bijzonder de deelnemers 

aan de expertmeeting: Sandra van Assen (Sterke 

stedenbouw), Theo Beckers (Universiteit van 

Tilburg), Andries van den Berg (Bügel Hajema), 

Flip ten Cate (Federatie Welstand), Hans Elerie 

(BOKD), Ton ter Ellen (IM-RO), Titia Hajonides 

(Zijaanzicht), Rein Hagenaars (Wonen Noord-

west Friesland), Peter van Heek en Lex Hoefsloot 

(VKK Gelderland), Jan Harmsen en Leida van den 

Brink (Hoenderloo’s Belang), Theo Hoek (Pro-

vincie Groningen), Jaap Huurman (stuurgroep 

Dorpen Groeien op Eigen Wijze), Pepijn Godefroy 

(LA4sale), Marinus Kooiman (Beek en Kooiman 

cultuurhistorie), Petra Kuylaars (gemeente Apel-

doorn), Els van der Laan (Noordpeil landschap & 

stedenbouw), Frits Oomen (Gemeente Bladel), 

Jan Wabeke (Gelders Genootschap); de geïnter-

viewden: Hans Elerie (BOKD), Durk van Gorkum 

(Dorpsbelang Reduzum), Jeannette Kluit en Afra 

Molenkamp (Provincie Noord-Holland), Okko 

Schook (Gemeente Veghel), Ytsen Strikwerda 

(Doarpswurk). Daarnaast danken we diverse 

informanten: Jan Willem Andriessen (Redres), 

Piet Beekman en Daan Peters (De Loods archi-

tecten- en adviesbureau), Wijnand Bouw en Stijn 

Koole (Bosch Slabbers), Jan Walrecht (Bouwen 

In Eigen Beheer), Erna Hiddink (Gemeente Oost 

Gelre), Anne Hilderink (Stichting SintJan), Jandirk 

Hoekstra (Atelier Overijssel), Jan Houwen (Pro-

vincie Limburg), Rob van Maanen (Kleurbureau), 

Marieke Schoonderwoerd (Landschap Overijs-

sel), Ruben Spek (Projectbureau Op Andijk), 

Berno Strootman (Strootman landschapsarchi-

tecten), Anna Petra van der Wal (Gemeeente 

Steenwijkerland). En nog vele anderen die ons 

beeldmateriaal verschaften. 
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