
Een toekomst voor 
beschermde dorpsgezichten
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Inhoud presentatie

• Inbedding experiment in de regio

• Voorbereiding experiment: drie verkenningen

• Uitvoering – dorpsontwikkelingsmaatschappij  = DOM

• De resultaten

• Vragen?





Netwerk Noordoost

- Gemeenten Achtkarspelen, 

Dantumadiel, Dongeradeel, 

Ferwerderadiel, 

Kollumerland c.a. en 

Tytsjerksteradiel, de 

provincie Fryslân en vele

regionale partners

- 125.000 inwoners

- 9.000 bedrijven

- 32.000 banen (ft)

- Anticipeerregio

- vergrijzing

- ontgroening



Ambitie Noordoost

 Quality of life – kwaliteit van het leven en welbevinden

 Zelfbewuste dynamische plattelandsregio in een stedelijk netwerk

 Veranderen is noodzaak 

Noordoost wil mee en loopt voorop



Hoe?
 Focus op 

projecten met 

regionale 

meerwaarde



Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel

Experiment



HOLWERD



Behouden en versterken van  aantrekkelijke 
duurzame woonmilieus in en rond beschermde 
dorpsgezichten:

Holwerd, Ee, Metslawier, Paesens/Moddergat

Doelstelling



• Gemeente Dongeradeel
• Provincie Fryslân 
• Platform 31 (voorheen SEV)
• Plattelânsprojekten NO
• RVO (voorheen Agentschap NL)
• Rijksdienst Cultureel Erfgoed
• Partoer 
• Doarpswurk 

Projectgroep



• Cultuurhistorische verkenning
• Bouwhistorische verkenning
• Dorpsverkenning 

Uitvoering!

Voorbereidingen



Cultuurhistorische verkenning - RCE



Bouwhistorische verkenning

• Onderzoek Friese bouwhistorici van 
meeste panden in de dorpsgezichten 
op de historische waarden van in- en 
exterieur

• Uitvoering door Adema Architecten
• Gesubsidieerd door Provincie Fryslân 



Bouwhistorische verkenning: Ee

Grijs: Rijksmonument
Rood: Panden met vastgestelde 

bouwhistorische waarde
Geel: Panden met 

ensemblewaarde
Grijs: Panden zonder boven-

genoemde waarden



Dorpsverkenning



DOM

• Bestaat uit dorpsbewoners
• Lokaal & regionaal
• Ontwikkelt initiatieven
• Regisseert projecten
• Schakelt deskundigen in
• Zorgt voor draagvlak





• Inwoners regisseren ontwikkeling in DOM

• Dorpen werken samen

• Integrale aanpak

• ‘Geen krimp-aanpak’

Experiment met ambitie



DOM
Koepel

Korte 

termijn

Uitvoering
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De resultaten

• Goede samenwerking DOM, gemeente en dorpen: 

burgerparticipatie en loslaten voor de overheid

• Inzet excessenregeling met goed gevolg

• Subsidieregeling loopt goed (d.i. loopt leeg) >100 woningen in 2 jaar 

• Meer werk in de regio

• Stimuleringsleningen gestart

• Gezamelijke projecten: Waddentoer


















