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Ten geleide 
 

 

 

 

Vanouds werd de bebouwing, gaande van het centrum van een grotere plaats naar “buiten “ 

opener, met steeds meer zicht op het agrarische achterland. Overblijfselen van deze 

structuur zijn aan de oudere uitvalswegen van Drachten - zoals Het Noord in de Folgeren - 

nog herkenbaar. Alle vormen van opener wordende lintbebouwing zijn nu binnen Drachten 

volledig omgeven door bebouwing. 

De inmiddels zeldzame open lintbebouwing is nu nog slechts te vinden in buurtschappen, 

kleine dorpen of aan de veldwegen tussen dorpen. Een fraai voorbeeld met overgangen 

binnen de gemeente is de Kommisjewei tussen Opeinde en Nijega. 

De Tike, als klein dorp, is  hiervan eveneens een voorbeeld. De laatste tien jaar is hier 

echter wel een aanslag gepleegd op de openheid (begin Master de Jongwei). 

Hoe kleiner het dorp, des te groter is de invloed van toename met slechts een gering aantal 

woningen. Het gevaar zit in de geleidelijkheid (eens in de paar jaar enkele woningen). 

Door het vullen van de “gaten” verdwijnt sluipenderwijs de openheid. Mede om reden van  

bewustwording van dit proces heeft de werkgroep de dorpsgemeenschap bijeen geroepen 

in een vergadering met als thema: “20 Huizen in De Tike, waar laat je die?”. Deze optische 

verdichting van het gewenste bouwvolume voor de komende twintig jaar tot een pakket 

van als het ware nu te bouwen woningen noopt niet alleen tot het ontwikkelen van een 

visie op de lokatie keuze, maar tevens tot het formuleren van het totale pakket van wensen 

en kwaliteiten zoals die binnen de dorpsgemeenschap leven. 

De dorpsgemeenschap heeft zich in een democratische procesgang in woord en                      

geschrift eenduidig uitgelaten, waarvan deze nota de weerslag is. 

De werkgroep is zich zeer bewust van de kwetsbaarheid van de dorpsgemeenschap, de 

dorpsstructuur en het ingrijpen van woningbouw hierop. De werkgroep en de 

dorpsgemeenschap hebben getracht met deze materie zorgvuldig, redelijk en open om te 

gaan. Van de gemeente als partner en beslisser verwachten we in het groeiproces van de 

komende jaren eveneens zorgvuldigheid, redelijkheid en openheid. 

 

 

 

Namens de werkgroep woningbouw, 

 

 

Gabbe Faber, voorzitter 
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De problematiek 
 

De woningbouwprogrammering 2003-2010 van de gemeente laat zien dat er in De Tike 

zowel in 2005 als in 2008 één woning gebouwd mag worden in het aanloopgebied aan de 

Susterwei. Dit is een zogenaamde “woon-werk” locatie. 

Daarnaast is de planning dat er in 2006 en 2007 elk jaar 2 woningen gebouwd mogen 

worden.  

Het huidige bestemmingsplan biedt echter geen locaties meer voor de bouw van woningen. 

De Tike zit dus min of meer op slot.  

Voor woningbouw op een locatie met een andere bestemming (bijv. agrarisch) kan wel om 

een wijziging van het bestaande bestemmingsplan gevraagd worden, maar mede doordat 

momenteel een duidelijke structuurvisie voor woningbouw ontbreekt, is het niet eenvoudig 

om een ontheffing te verkrijgen. 
 

In de gemeentelijke welstandsnota wordt De Tike gezien als een lintbebouwing 

(categorie 4). 

Daarbij is het beleid gericht op het behoud en waar mogelijk versterken van de aanwezige 

ruimtelijke karakteristiek met historische uitstraling. De klemtoon ligt op het handhaven en 

respecteren. Er is een bijzonder ambitieniveau aan toegekend.  

Bij nieuwbouw zijn nieuwe invullingen ook mogelijk, maar deze dienen zich te voegen in 

het bestaande straat- en bebouwingsbeeld en dienen van een bijzondere architectonische 

kwaliteit te zijn.  

Grootschalige veranderingen worden niet voorgestaan (conceptnota maart 2004). 

Het risico dat De Tike langzaam dichtgroeit als geleidelijk aan alle open plekken bebouwd 

worden, moet te allen tijde voorkomen worden. Een “open” lintbebouwing” geeft de 

situatie beter weer. 
 

In het beleidsplan “Beter wonen in Smallingerland” is een kernthema dat er marktgericht 

gebouwd moet worden, waarbij ook aandacht moet zijn voor de kwetsbare en sociaal 

zwakkere groepen.  

Als er in De Tike een huis te koop is, komt de nieuwe eigenaar meestal van buiten het 

dorp. Het is voor de (jonge) inwoners financieel niet goed mogelijk om aan een eigen 

woning te komen via de bestaande woningmarkt. Uitbreiding door nieuwbouw kan “jonge 

starters” wellicht meer kansen bieden om in hun dorp te blijven wonen. 

De laatste 10 jaar is De Tike met gemiddeld 1 woning per jaar uitgebreid.  

Vanwege behoud van het waardevolle dorpskarakter is een te snelle groei ongewenst. 

 
 

 

Het doel 
 

Deze dorpsvisie is bedoeld om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 

een vernieuwde structuurvisie (bestemmingsplan woningbouw) voor De Tike.  

Hierbij gaat het vooral om het programma van eisen, waarin de dorpsgemeenschap 

aangeeft waarmee nadrukkelijk rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de 

structuurvisie. 
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De aanpak 
 

Het bestuur van Dorpsbelang acht het uiteraard van groot belang dat deze toekomstvisie 

gesteund wordt door de inwoners van ons dorp.  

Voor het verkrijgen van draagvlak hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:  

1e  Een werkgroep van 8 personen heeft zich beraden over een toekomstvisie aangaande 

de ontwikkeling van De Tike. Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de 

geschetste problematiek en met het waardevolle karakter van ons dorp.  

Dit overleg heeft geleid tot een conceptnota die is voorgelegd aan de 

dorpsgemeenschap.  

2e De inwoners hebben gedurende 3 weken gelegenheid gehad schriftelijk te reageren op 

deze conceptnota. 

 Hiertoe kon men onder andere gebruik maken van een enquête met stellingen en 

vragen. 

3e Op 17 november jl. is er een dorpsvergadering geweest. Tijdens deze bijeenkomst is de 

conceptnota nader toegelicht, en is de opzet en inhoud ervan bediscussieerd en 

geamendeerd. Alle elementen van het programma van eisen zijn in stemming gebracht. 

4e Voor, tijdens en na de dorpsvergadering is aan alle inwoners de gelegenheid geboden 

tot het stellen van vragen, het geven van reacties en het uitwisselen van meningen en 

standpunten. Zowel de schriftelijk als mondelinge reacties zijn in de nota verwerkt, 

waardoor deze een definitieve status heeft verkregen.  

5e De definitieve nota wordt door Dorpsbelang aangeboden aan B & W van 

Smallingerland, en kan zonodig mondeling worden toegelicht. 

 
 

Het waardevolle dorpskarakter 
 

Beseft wordt dat het karakter van ons dorp op den duur zal veranderen. De ontwikkelingen 

kunnen nu eenmaal niet stil gezet worden. Maar ondanks de noodzakelijk geachte 

uitbreiding van ons dorp moet zoveel mogelijk getracht worden om het waardevolle van het 

dorpskarakter te behouden of zonodig te verbeteren. 

De vraag is: “wat is het karakter van ons dorp, en wat vinden we zelf waardevol?” 

De werkgroep heeft gemeend onderscheid te kunnen maken tussen de natuurlijke omgeving, 

de fysieke dorpsstructuur, de woningbouw en het sociale karakter van De Tike.  

 

De natuurlijke omgeving 
 

De Tike ligt enigszins verscholen in het landschap ten westen van het meer De Leijen. Deze 

ligging aan De Leijen wordt door de inwoners als zeer kostbaar en kwetsbaar ervaren.  

Het is als het ware de achtertuin van het dorp en geeft een bijzondere binding met de 

natuurlijke omgeving.  

De “voorzijde” van het dorp betreft een open landschap dat bestaat uit boerenland met 

houtsingels. In dat landschap staan een aantal markante boerderijen langs de Master Iniawei.  

Aan de “voorzijde” lopen twee verkeerswegen (Wâldwei en Centrale As). Deze wegen 

zorgen samen met de zogenoemde erftoegangswegen Susterwei, Master Iniawei, Tikewei en 

Suderleijen voor een vlotte bereikbaarheid van het dorp. 
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De fysieke dorpsstructuur  

 

Vroeger bepaalde vooral de grondsoort waar woningen gebouwd werden en wegen liepen.  

In de steentijd was er al een nederzetting op de hoge zandrug tussen het moeras dat nu de 

Leijen heet en het lage watergebied van de Wierren. Dit blijkt uit de vele stenen 

werktuigen welke gevonden zijn bij afgraving van zandhoogten in de naoorlogse jaren 

(Dokter Sybenga, Frysk Museum). 

In de middeleeuwen ontstond op de hoge zandrug een verbindingspad tussen Opeinde en 

Suameer-Oostermeer, dit is de huidige Master de Jongwei. De Susterwei is eveneens een 

oude verbindingsweg, genoemd naar de zusters van het nonnenklooster in Sigerswâld. 

Rond 1750 nam het aantal inwoners aanzienlijk toe tijdens de vervening van de Leijen. De 

spitketen van de veenarbeiders werden zoveel mogelijk gebouwd op de hoger gelegen 

zandrug.  

Rond 1900 ontstonden de boerderijen langs de Master Iniawei, door ontginning van de 

heidevelden.  

Begin jaren 50 van de vorige eeuw werden de eerste nieuwe woningen in ons dorp 

gebouwd.  

De Tike kreeg door deze ontstaansgeschiedenis haar fysieke karakter, zonder een 

duidelijke dorpskern.  

Er ontstonden meerdere groepjes woningen langs de huidige Master de Jongwei en 

Susterwei. Maar ook in het open landschap zijn dergelijke kluften te zien. Deze kluften 

waren onderling verbonden met paden.  

Door de ruilverkaveling (rond 1970) zijn deze paden verdwenen of nog deels herkenbaar 

als een doodlopende zijweg zoals: de Harmsreed, de Durk Ljibbeswei, de zijtak van de 

Master Iniawei en het “dwarspaadje” van de Doktersheide. Ook ’t Leech sloot vroeger aan 

op een pad dat liep vanaf de Leijensreed naar het Tykster bos en de kerk in Opeinde.        

 

 

De woningbouw 
 

Het aantal woningen in De Tike is in de loop der jaren gestaag gegroeid. Het typisch open 

karakter van het dorp is hierdoor helaas deels aangetast. Een beperkte groei is echter nodig 

voor doorstroommogelijkheden en voor verjonging. Voortdurende verjonging is belangrijk 

voor het in stand houden van waardevolle voorzieningen zoals: school, verenigingsleven 

en dorpshuis.  

In De Tike staan veel traditionele woningen met een “landelijk” karakter. Meestal is er 

veel  uitzicht op het landschap, weilanden en natuur. Door de ruime kavels overheerst bij 

de inwoners een gevoel van vrijheid en zelfstandigheid.  

Voor behoud van het “woudse karakter” zal de woningbouw in de natuurlijke omgeving  

moeten passen. 

Daarbij worden experimenten niet uitgesloten, door bijvoorbeeld vrijkomende boerderijen 

te verbouwen tot een complex van enkele woningen. 
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Het sociale karakter  

 

Van oudsher is er sprake van een bijzondere sociale gemeenschap in dit enigszins achteraf 

gelegen gebied. Men was op elkaar aangewezen voor hulp en samenwerking, waardoor het 

ondernemende karakter in het dorp werd gevoed.  

Dankzij dit ondernemende karakter heeft ons dorp een eigen lagere school. Dit is een 

voedingsbodem voor het dorpsgevoel en het verenigingsleven. Ook het dorpshuis is in 

eigen beheer gebouwd en wordt door een groot aantal vrijwilligers beheerd. De Tike kent 

relatief veel vrijwilligers die van groot belang zijn voor de levendigheid in het dorp.  

Een te sterke vergrijzing van het dorp zal deze levendigheid zeker beïnvloeden. 

Veel jongeren die hier geboren en getogen zijn willen graag in hun geboortedorp blijven. 

Ook voor deze zogenoemde starters is nieuwbouw nodig, omdat bestaande woningen vaak 

door mensen van buiten het dorp worden gekocht.  

De Tike heeft relatief veel inwoners met een bedrijf aan huis. Deze bedrijvigheid zorgt 

ervoor dat het dorp geen slaapdorp is, waar alleen maar forensen wonen. 

Het ondernemende karakter van de inwoners blijkt ook uit het zelf bouwen van een eigen 

huis. 

 

 

Het programma van eisen 
 

Het huidige dorpskarakter is tot stand gekomen door de ontwikkelingen in het verleden. 

Beslissingen in het heden zijn bepalend voor het dorpskarakter in de toekomst.  

Dit programma van eisen moet daarom gezien worden als een koersbepaling daartoe. 

Het aloude eigen dorpskarakter vraagt van de huidige beslissers een zorgvuldige invulling  

van de structuurvisie voor de langere termijn.  

 

Het programma van eisen omvat onderstaande criteria: 

 

a. Het gemeentebestuur zal bij het ontwikkelen van de structuurvisie en het vaststellen van 

de woningbouwlocaties het sociale, fysieke en natuurlijke dorpskarakter van De Tike en 

de geschetste problematiek in acht nemen en respecteren. 

 

b. Het gemeentebestuur zal alle mogelijke instrumenten inzetten om een voorkeursrecht te 

realiseren voor personen die met De Tike een economische, historische of emotionele 

binding hebben. 

 

c. Het gemeentebestuur weegt de voorstellen vanuit het dorp zwaar mee bij het 

ontwikkelen en vaststellen van de vernieuwde structuurvisie. De structuurvisie moet op 

de langere termijn voldoende mogelijkheden bieden voor een (aansluitende) uitbreiding 

van het dorp. 

 

d. Het gemeentebestuur zal bij het ontwikkelen van de nieuwe structuurvisie uitgaan van 

een beperkte gestage groei van het aantal woningen. Daarbij wordt uitgegaan van 

gemiddeld 1 woning per jaar voor de komende 20 jaar, zodat er een 20-tal woonlocaties 

nodig zijn.  

 

e. Het gemeentebestuur zal zorgvuldig omgaan met het verstrekken van vergunningen 

voor de afbraak van bestaande traditionele en omgevingskarakteristieke woningen. 
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f. Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid tot solitaire woningbouw aan de 

zijwegen in het binnen en buitengebied. 

 

g. Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheden voor herbestemming van 

boerderijen welke aan agrarische bestemming worden onttrokken. Gedacht wordt aan 

appartementen voor starters, voor ouderen of voor bedrijfsbestemming.  

 

h. Het gemeentebestuur zal de vernieuwde structuurvisie gepaard laten gaan met een zgn. 

kwaliteitsplan. Daarin wordt rekening gehouden met: de voorkeur voor nieuwe 

woningen met een traditioneel karakter, het behoud van het karakteristieke 

coulisselandschap (boomsingels) en het ruimtelijke (esthetische) karakter van het 

dorpsaanzicht. 

 

i. In de structuurvisie wordt rekening gehouden met het behoud van het historische 

fysieke karakter van dit dorp, waardoor ieder huis of tuin naar minimaal 1 zijde vrij 

uitzicht heeft over de natuurlijke en groene omgeving. 

 

j. De structuurvisie waarborgt een “open” lintbebouwing. Dicht aaneengesloten 

bebouwing aan weerszijden van een weg (steegvorming) wordt uitgesloten. De 

uitbreiding dient logisch te passen bij de bestaande bebouwing (geen witte schimmel). 

 

k. Het gemeentebestuur respecteert de voorkeur van de nieuwbouwers voor de plek op de 

bouwkavel waar gebouwd wordt (bouwbestemmingskader). Wisselende inspringende 

rooilijnen en afstandsbouw zijn mogelijk. 

 

l. De structuurvisie sluit variërende kavelgroottes en/of 2-onder-1-kap woningen niet uit. 

Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens om te zorgen voor voldoende ruimte 

voor sociale woningbouw. 

 

m. De nieuwe structuurvisie krijgt pas een definitieve status na vaststelling van een zo 

groot mogelijk draagvlak onder de inwoners van De Tike. 

 

n. Bij keuze van nieuwe woningbouwlocaties wordt nadrukkelijk rekening gehouden met 

het effect op extra verkeersintensiteit op de Master de Jongwei, in verband met de 

schoolgaande jeugd. 

 

       

Draagvlak voor het programma van eisen 
 

Tijdens de dorpsvergadering zijn alle criteria is in stemming gebracht.  

Met uitzondering van d en n kregen alle criteria volledige instemming van de 56 

aanwezigen. 

De stemverhouding van d en n is verderop vermeld in samenhang met overeenkomstige 

gegevens uit de schriftelijke enquete. 
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Mogelijkheden voor woningbouw  

 
Tijdens de dorpsvergadering is het draagvlak bepaald voor een 5-tal varianten voor 

woningbouw op de Tike .  

 

1 - Inbreiding 

 Invullen van open ruimtes tussen de aanwezige bebouwing binnen de bebouwde kom. 

2 - Uitbreiding 

Met behoud van het open dorpskarakter een weg creëren voor woningbouw, aansluitend 

aan de bestaande bebouwde kom. 

Variant 2a 

Een doodlopende weg aan de westzijde van het dorp, aansluitend aan het 

aanloopgebied, in de richting van de school en het dorpshuis (parallel aan de Master de 

Jongwei). 

Variant 2b 

Een doodlopende weg aan de westzijde van het dorp, vanaf de school naar het westen   

(haaks op de Master de Jongwei) 

3 - Uitdijing 

      In het buitengebied (buiten de bebouwde kom) bebouwingsmogelijkheden creëren. 

4 - Een mix van alle bovenstaande vormen 

 

Bij 2: Vanwege de mogelijkheid van verwerven van grotere aaneengesloten 

bouwpercelen zou deze variant ruimte bieden voor: 

- uitbreidingsmogelijkheden voor de langere termijn,  

- een diversiteit aan woningen (huurwoningen, eigenbouw, ouderenwoningen, etc.) 

- openheid, natuurlijk uitzicht, variabele kavelgrootte, wisselende rooilijn, etc. 

- extra mogelijkheden nabij het dorpshuis (en de school), voor algemene   

              dorpsactiviteiten. 

Variant 2a is planologisch gezien in overeenstemming met de landschappelijke structuur 

van de omgeving waarin veel doodlopende wegen en paden voorkomen. 

De verkeersafwikkeling vindt bij deze variant plaats langs de Susterwei. 

Variant 2b versterkt planologisch gezien eerder een centrumgevoel rondom school en 

dorpshuis. De verkeersafwikkeling is via de Master de Jongwei. 

 

 

Peiling van meningen 
 

Van de 153 uitgegeven schriftelijke enquêtes zijn er 30 terugontvangen. 

De dorpsvergadering werd bezocht door 56 personen. 

In verband met de vergelijkbaarheid zijn alle stemverhoudingen omgezet in percentages. 

 

Variant    voor  tegen   onthouding 

 

1 -inbreiding   39  36  25 

2 -uitbreiding    94  6  0 

3 -uitdijing   32  34  34 

4 -mix, van alles wat  100  0  0 
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De gespecificeerde variant uitbreiding 2a is gepeild in schriftelijke vorm (enquête stelling 

6, zie bijlage) en de gespecificeerde variant 2b is mondeling gepeild, staande de 

vergadering. 

    Voor  tegen  onthouding  

2a -uitbreiding (schriftelijk) 77  23  0 

2b -uitbreiding  (mondeling) 66  17  17 

 

Verkeersintensiteit 

Bij uitbreiding moet rekening gehouden worden met toenemende verkeersintensiteit 

op de Master de Jongwei in verband met de school. 

    voor  tegen  onthouding 

mondeling   70  21  9 

 

Locatiekeuze ten oosten van de Master de Jongwei (de Leijense kant) 

(enquête stelling 3, zie bijlage) 

    voor  tegen   onthouding 

schriftelijk   30  67  3 

 

Uitbreidingstempo met gemiddeld 1 woning per jaar 

(enquête stelling 4, zie bijlage) 

    voor  tegen  onthouding 

mondeling   88  12  0 

schriftelijk   73  27  0 

 

De tegenstemmers waren verdeeld over zowel een hoger als een lager tempo.   

 

Woonkwaliteit 
 

In een grove en voorlopige peiling is getracht een indicatie te krijgen van woonwensen    

en woonbehoefte. Respondenten konden meerdere categorieen aankruisen. 

Uitkomsten zijn eveneens gegeven in percentages 

 

Starters huurwoningen  23 

Starters koopwoningen  21 

Ouderen huurwoningen  12 

Ouderen koopwoningen  5 

Alleen vrije kavels   7 

Van alles wat    32 

 

Conclusie 
 

De cijfers spreken voor zich. Wat de locatiekeuze betreft is er duidelijk meer steun voor 

woningbouw aan de westzijde van het dorp dan aan de oostzijde.  

Het bouwtempo in het afgelopen decennium van gemiddeld 1 woning per jaar, wordt ook in 

de toekomst als wenselijk ervaren. In alle reacties valt op dat er een grote behoefte is aan 

het behoud van eigenheid, en een gevoel voor redelijkheid met een realistische kijk op de 

materie. 
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Bijlage 1 
 

 

SCHRIFTELIJKE ENQUETE 

 

 EENS

 

ON-

 

ONT-

 

 
 EENS HOUDING 

stelling 1    

Bij planning van woningbouwlocaties moet rekening worden gehouden     

met het bijzondere sociale en natuurlijke karakter van dit dorp. 100% 0%  

    

stelling 2    

Niet alleen de huidige open lintbebouwing moet in stand gehouden    

worden, ook nieuwbouw moet voldoen aan deze eis. 90% 10%  

    

Stelling 3    

Ten oosten van de Master de Jongwei mag geen woningbouw plaats    

vinden om het natuurgebied rondom de Leijen ook voor de toekomst    

te behouden. 67% 30% 3% 

    

stelling 4    

Een gestage maar beperkte groei met gemiddeld 1 woning per jaar is goed. 73% 27%  

    

Stelling 5    

De gemeente moet op alle mogelijke wijzen haar best doen om meer      

dan de helft van de te bouwen woningen ter beschikking te laten    

komen voor mensen met een binding met De Tike. 80% 17% 3% 

    

Stelling 6    

De beste manier om het open karakter van het dorp te behouden en toch     

uit te breiden is de aanleg van een nieuwe doodlopende weg vanaf de    

Susterwei (aanloopgebied) in de richting van de school (variant 2). 77% 23%  

    

Vraag1     

Als u het niet eens bent met de groei van gemiddeld 1 woning per jaar    

moet het dan meer of juist minder MEER MINDER  

Hoeveel meer of minder graag hiernaast vermelden.    

    

Vraag 2    

Plannen voor nieuwe woningbouw moet volgens u vooral gericht zijn op:     

(Graag 1 of meer antwoorden omcirkelen).    

    

KOOPWONINGEN    HUURWONINGEN   

VOOR STARTERS    VOOR STARTERS 

   

    

KOOPWONINGEN     HUURWONINGEN    

VOOR OUDEREN    VOOR OUDEREN  

   

    

ALLEEN VRIJE KAVELS   VAN ALLES WAT        
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Bijlage 2    

Plattegrond 

 

 

 


