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 Voorwoord 

 

Deze dorpsvisie is een visie voor de toekomst van ons dorp Ferwoude en tevens wordt met 

dit document de manier omschreven waarop deze visie waargemaakt kan worden. 

 

Veel dorpen in onze nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân hebben inmiddels een dorpsvisie. 

Een dorpsvisie is inmiddels een instrument geworden om met de lokale overheid in gesprek 

te blijven en gewenste, mogelijk zelfs noodzakelijke, verbeteringen onderbouwd en 

gestructureerd voor elkaar te krijgen. Deze verbeteringen c.q. veranderingen kunnen 

betrekking hebben op tal van zaken en wat belangrijk is: er kan prioriteit worden 

aangegeven. We spreken in onze visie dan ook over de realisatie op korte termijn (realisatie 

binnen 1 jaar), middellange termijn (realisatie binnen 5 jaar) en lange termijn (realisatie 

binnen 10 jaar). 

 

Voor u ligt de dorpsvisie van Ferwoude. In dit document wordt duidelijk gemaakt hoe de 

inwoners van Ferwoude de toekomstige ontwikkelingen van hun dorp zien. Een en ander is 

tot stand gekomen d.m.v. een tweetal discussie avonden. Hiervoor zijn een aantal 

dorpsgenoten benaderd. Onder leiding van de Werkgroep Dorpsvisie Ferwoude is hieruit de 

dorpsvisie ontwikkeld. 

 

Thema’s in deze visie zijn: 

 Wonen en werken 

 Welzijn en voorzieningen  

 Woonomgeving en veiligheid 

 

Wij danken een ieder die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de Dorpsvisie 2013 

en hopen dat dit een goede basis voor de toekomst van ons mooie Ferwoude mag worden. 

 

 

Namens Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude en Werkgroep Dorpsvisie Ferwoude 

 

 

 

Sjoerd Hiemstra 

Voorzitter Werkgroep Dorpsvisie Ferwoude 
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1. Inleiding 

 

1.1 Wat is een dorpsvisie 

Een dorpsvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat, volgens de inwoners, de gewenste 

ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid voor het dorp en de naaste omgeving. 

 

Leefbaarheid van dorpen is zeer belangrijk en krijgt steeds meer aandacht van de overheid. 

Onder andere voorzieningen, woningbouw, veiligheid en gemeenschapszin zijn aspecten die 

bijdragen aan deze leefbaarheid. Met behulp van een dorpsvisie kan een dorp deze 

“leefbaarheidsaspecten” in kaart brengen. 

 

Een dorpsvisie moet aan een aantal kenmerken voldoen: 

 De dorpsvisie is voor het hele dorp en wordt opgesteld in samenwerking met de 

inwoners van het dorp; 

 De dorpsvisie moet door het dorp worden gedragen; 

 Daarnaast is het van belang dat wordt getoetst hoe de dorpsvisie zich verhoudt tot de 

plannen van andere dorpen en de overheid; 

 Een dorpsvisie wordt vaak opgesteld voor de termijn van 10-15 jaar en schetst hoe 

het dorp zich moet ontwikkelen. 

 

1.2 Waarom een dorpsvisie 

Als Dorpsbelang willen wij graag meer invloed uitoefenen op het realiseren van de wensen 

en ideeën uit het dorp. Op die manier willen we initiatief nemen in de planvorming en de 

daadwerkelijke uitvoering daarvan. Het opstellen van een dorpsvisie is daarin een belangrijke 

eerste stap. 

 

Met een goede dorpsvisie in de hand is er meer kans van slagen bij het uitvoeren van 

wensen en ideeën. De overheid kan dit niet makkelijk ter zijde schuiven, omdat de plannen 

door het dorp worden gedragen. Door actief mee te denken over de toekomst van Ferwoude 

kan Dorpsbelang Ferwoude een snelle en breed gedragen reactie geven op plannen van 

overheden en zelfs op die planvorming vooruit lopen. 

 

Steeds vaker onderkennen overheden het belang van een dorpsvisie, waarbij bewoners 

betrokken worden bij de planontwikkeling. Gemeenten zijn overtuigd van de noodzaak om de 

dialoog met de dorpen en inwoners aan te gaan. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft hiertoe 

dorpencoördinatoren aangesteld die een dorpsgericht beleid moeten opzetten. Al snel komt 

dan de vraag wat de dorpen nu eigenlijk zelf willen. Een dorpsvisie kan daarbij dan een 

belangrijke rol spelen. 

 

1.3 Naar een dorpsvisie 

Dorpsbelang Ferwoude 

Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude heeft als doel, de plaatselijke belangen van 

Ferwoude en de tot dat dorp behorende omgeving zowel in sociaal, creatief, cultureel als 
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materiaal opzicht te bevorderen met alle daartoe geoorloofde middelen (Bron: Statuten, 

artikel 2). 

 

De reguliere activiteiten van Dorpsbelang Ferwoude zijn gericht op het vertegenwoordigen 

van de belangen van haar leden richting organisaties als de gemeente, provincie en school. 

Ook contacten met b.v. naburige dorpen, Stichting AldFaersErf, Doarp en Bedriuw Fryslân 

en Doarpswurk horen hierbij. Voorbeelden hiervan zijn Fietspad Gaast-Ferwoude, 

Fietstunnels traject Tjerkwerd-Parrega, Herinrichting en Riolering, Nieuwbouw en Klein Leed 

meldingen. 

 

Daarnaast is Dorpsbelang Ferwoude gericht op het organiseren van jaarlijks terugkomende 

activiteiten en eenmalige projecten. Voorbeelden van jaarlijks terugkomende activiteiten zijn 

Organiseren van kinderactiviteiten (Halloween/Carnaval/Paasei zoeken), Ringrijden, 

Visserijdagen, Dorpsfeest en Koninginnedag (Koningsdag). Voorbeelden van eenmalige 

projecten zijn Initiëren en Coördineren van de mogelijkheid om elke dorpsbewoner een vlag 

van Ferwoude aan te laten schaffen, project Oude Paden Nieuwe Wegen en het project 

“Realisatie en Inrichting Sport- en Speelveld Ferwoude”. Ook het opstellen van de Dorpsvisie 

Ferwoude valt hieronder. 

 

Werkgroep Dorpsvisie Ferwoude 

Dorpsbelang Ferwoude heeft zich ten doel gesteld om voor Ferwoude een dorpsvisie op te 

stellen en heeft daartoe de Werkgroep Dorpsvisie Ferwoude (nader te noemen WDF) 

gevormd. Deze werkgroep bestaat uit twee bestuursleden van Dorpsbelang en twee oud-

voorzitters van Dorpsbelang. 

 

Discussieavonden “Klein Comité” 

De dorpsvisie is voor het hele dorp en daarom is gekozen deze op te stellen in 

samenwerking met de inwoners van het dorp. Om zoveel mogelijk een gedragen visie te 

krijgen heeft WDF een aantal ‘vertegenwoordigers’ van verschillende leeftijdsgroepen 

benaderd. Zo komt iedere bewonersgroep aan het woord en wordt hun mening gehoord. De 

vertegenwoordigers hebben op een tweetal avonden gebrainstormd op tal van onderwerpen, 

verdeeld in drie hoofdonderwerpen:  

Wonen en Werken 

Woonomgeving en Veiligheid 

Welzijn en Voorzieningen. 

 

Op de eerste avond is de huidige situatie en de gewenste situatie per onderwerp besproken. 

Tijdens de tweede avond is invulling gegeven aan de haalbaarheid en hoe de wens te 

realiseren is.  

 

Stapsgewijs 

 7 februari 2011 is WDF voor het eerst in overleg geweest. Algemene uitkomst was 

dat er een enquête onder de inwoners van Ferwoude gehouden zou worden, om 

zodoende input te verkrijgen voor het opstellen van de Dorpsvisie. 

 

 23 februari 2011 was de 2e bijeenkomst. Ieder had zich beziggehouden met hetgeen 

in de enquête moest komen en de moeilijkheid daarvan werd besproken. Deze 

bijeenkomst leidde tot een ommezwaai, want tijdens het opstellen van de vragenlijst 
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rezen er twijfels of dit wel de juiste manier was, met name omdat het niet actief 

communiceren is. Gesterkt door de ervaring van Ytsen Strikwerda, voorheen 

werkzaam bij Doarpswurk, die meer idee bij een actieve informatieverzameling. Er 

wordt besloten om niet een enquête te gaan houden, maar om een tweetal 

bijeenkomsten te beleggen met een door ons te benaderen aantal mensen uit 

Ferwoude. Hiertoe zijn vijf categorieën gedefinieerd: 

o 16-25 jaar 

o 25-35 jaar 

o 35-50 jaar 

o 50-65 jaar 

o > 65 jaar. 

Voor de categorie < 16 jaar wordt een aparte sessie gehouden, hierbij wordt 

aansluiting gezocht bij de 16min-club. 

Per leeftijdscategorie een dame en een heer met als doel zoveel mogelijk 

verscheidenheid. Te denken valt hierbij aan bebouwde kom en buitengebied, 

mogelijkheid om tevens als vertegenwoordiger van een bepaalde vereniging te 

spreken, korte, middellange en lange woonervaring, etcetera. 

 

 Tijdens de ledenjaarvergadering van Dorpsbelang op 9 maart 2011 is de aftrap 

gedaan. Dorpencoördinator Yvonne Syswerda was namens de Gemeente Súd-west 

Fryslân vertegenwoordigd. Zij benadrukte het belang van een dorpsvisie vanuit het 

oogpunt van de gemeente. Ytsen Strikwerda was aanwezig om zijn ervaringen te 

delen met het opzetten van een Dorpsvisie voor het dorp Tzum. 

 

 De 3e bijeenkomst van WDF vond plaats op 29 maart 2011 en daarin zijn de twee 

avonden voor de groepsdiscussie nader uitgewerkt.  

De 1e avond gaan we de 17 genoemde onderwerpen uit de ‘Inhoud dorpsvisie’ 

behandelen. We proberen dit in één avond te doen. De 2e avond willen we de 

resultaten met dezelfde groep evalueren en concrete ideeën verzamelen om naar de 

gewenste situatie te komen. Het is belangrijk dat we niet alleen komen tot een 

verzameling van eisen en wensen, maar dat we juist ook bespreken hoe we dit alles 

gerealiseerd krijgen. 

 

 9 Mei en 25 mei 2011 waren de brainstormavonden in “Klein Comité”. 

 

 De verkregen informatie is vervolgens door de WDF verwerkt tot een concept 

dorpsvisie. Juni 2013 is dit concept aan de vertegenwoordigers ter inzage voorgelegd 

en vervolgens aan de overige inwoners van Ferwoude. Het concept heeft de 

algemene goedkeuring gekregen van het “Klein Comité” en is verwerkt tot definitieve 

dorpsvisie, het plan wat nu voor u ligt. Belangrijk is dat de dorpsvisie geen statisch 

document is maar een levend plan waarin in de toekomst altijd veranderingen of 

toevoegingen gemaakt kunnen worden. 
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2. Samenvatting 

  

Als Dorpsbelang Ferwoude willen wij graag meer invloed uitoefenen op het realiseren van de 

wensen en ideeën uit het dorp. Op die manier willen we initiatief nemen in de planvorming en 

de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Deze dorpsvisie is hierbij onze basis en is opgedeeld 

in drie onderwerpen. Per onderwerp is geanalyseerd hoe de situatie nu is, hoe we die graag 

zouden zien en welke actiepunten en oplossingen daarbij horen. Dorpsbelang heeft hierin 

een initiërende en coördinerende rol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voldoende woningaanbod voor alle doelgroepen realiseren 

door middel van 

nieuwbouw en/of aanpassen van bestaande bouw en de doorstroming bevorderen 

 

 

Ferwoude is gebaat bij het op peil houden van het aantal bewoners, waarbij aan alle 

leeftijdsgroepen goede woonmogelijkheden kunnen worden geboden. Ook wil Dorpsbelang 

Ferwoude de doorstroom in bewoning bevorderen, zodat er ruimte komt voor starters. 

 

   
Daarom: 

Inventariseren woningbehoefte 

Inventariseren mogelijkheden in- en uitbreiding 

Creëren mogelijkheden nieuwbouw, in- en uitbreiding 

Invloed krijgen op woningtoewijzing 

Bevorderen van doorstroming 
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Bestaande voorzieningen en bezienswaardigheden behouden en waar nodig verbeteren 

 

 

 
 

Daarom: 

Basisschool behouden 

Aanlegsteigers en helling realiseren 

Vaarwegen verbeteren 

Timmerwerkplaats behouden 

Ferwoudster bos behouden 

Fietspaden uitbreiden 

Wandelrondje(s) Ferwoude uitbreiden 

Kerk openstellen 

Fietsoplaadpunten realiseren 

Verkeersveiligheid bevorderen 

Persoonlijke veiligheid behouden 

Open landschap behouden 
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Zowel jongeren als ouderen geven aan dat Ferwoude niet alle voorzieningen hoeft te hebben 

 

 

 

Vrijwilligers zijn van groot belang voor het behoud van tal van voorzieningen en activiteiten 

 

 

 

Sport – en ontspanningsaanbod behouden 

 

 

 

Dorpshuis behouden 

 

 

Ferwoude beschikt nog over een aantal belangrijke basisvoorzieningen. De in 2011 geheel 

nieuw gebouwde basisschool, de kerk en natuurlijk het dorpshuis De Djippert, de basis voor 

het verenigingsleven. Tevens zijn er nog een aantal ambulante middenstanders die aan huis 

bezorgen. Ook is er een sport- en speelveld, ingericht voor jong en oud. 

 

   
Daarom: 

Vrijwilligersaanbod behouden en vergroten met het oog op de toekomst 

AED plaatsen 

Realiseren website Ferwoude 

Behouden dorpshuis De Djippert 
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 3. Wonen en Werken 

 

3.1 Inleiding 

Het onderwerp wonen is voor dorpen als Ferwoude veelal een belangrijk onderwerp van 

discussie. Enerzijds wil men het aantal bewoners op peil houden en dorpsgenoten die op 

zoek zijn naar een woning hiertoe de mogelijkheid bieden. Anderzijds wil men geen 

explosieve groei, om te voorkomen dat er een grote instroom komt van mensen die geen 

binding wensen met het dorpsleven. Daarnaast heeft men te maken met het bouwbeleid voor 

dorpen. Het is dus laveren tussen wensen en mogelijkheden. 

Ferwoude is van oudsher een dorp met een grotendeels agrarisch getinte bevolking. Door 

nieuwe inwoners  en sanering van diverse agrarische bedrijven is dit afgenomen, maar nog 

steeds van grote invloed. Kende Ferwoude in vroeger tijden diverse winkels; tegenwoordig 

moet men voor de dagelijkse boodschappen naar de omliggende steden. Naast de circa 18 

veehouderijbedrijven heeft Ferwoude nog enkele middenstandsbedrijven. Voor 

werkgelegenheid zijn de meeste inwoners aangewezen op banen elders in Friesland of zelfs 

daarbuiten. 

 

3.2 Conclusie 

 

 

Voldoende woningaanbod voor alle doelgroepen realiseren 

door middel van 

nieuwbouw en/of aanpassen van bestaande bouw en de doorstroming bevorderen 

 

 

3.3 Huidige situatie 

Ferwoude telt ongeveer 90 woningen. Hiervan staan een 50-tal binnen de bebouwde kom en 

een 40-tal buiten de bebouwde kom. De onderhoudstoestand van de woningen is over het 

algemeen goed te noemen. Verpaupering is in ons dorp niet aan de orde. 
De meeste woningen zijn koopwoningen; er zijn circa 8 woningen van een tweetal 

woningbouwverenigingen te huur. De laatste 25 jaar zijn er circa 25 huizen nieuw gebouwd. 
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De helft hiervan in de afgelopen 10 jaar. Nieuwbouw werd meestal gepleegd vanuit vraag 

van de bewoners. Uitbreiding is geen doel op zich, echter wanneer er signalen komen van 

interesse voor nieuwbouw  van bewoners of mensen die een band met het dorp hebben (de 

doelgroep), dan zal Dorpsbelang actie ondernemen. Dorpsbelang kan deze signalen actief 

(bijv. enquête) of passief (bijv. tips) opvangen. 

 

Aankondiging nieuwbouw 12 kavels 

 

Het laatste nieuwbouwplan is zeer naar de wens van Dorpsbelang Ferwoude en bewoners 

gerealiseerd. Bewoners van Ferwoude werd de eerste kans geboden voor een woning, 

daarna mensen die een band met ons dorp hebben. Vervolgens inwoners van de voormalige 

gemeente Wûnseradiel en tenslotte iedere geïnteresseerde.  

 

Art impression nieuwbouw 2^1 kap Djipwei 

 

Ferwoude wil graag inwoners die zich betrokken voelen bij het wel en wee van het dorp. Zeer 

snel waren alle beschikbare kavels verkocht en kon worden begonnen met de bouw van de 

woningen en de aanleg van een nieuw sport- en speelveld. Ook de 12e kavel (op de plek van 

het oude sportveld) kon daarna in de verkoop met wederom een snel verkoopresultaat. 

Momenteel is geen bouwgrond voorhanden. 



 

Dorpsvisie Ferwoude |  13 

 

3.4 Gewenste situatie 

Ferwoude is gebaat bij het op peil houden van het aantal bewoners, waarbij aan alle 

leeftijdsgroepen goede woonmogelijkheden kunnen worden geboden. Ook wil Dorpsbelang 

Ferwoude de doorstroom in bewoning bevorderen, zodat er ruimte komt voor starters. Dit 

kan worden gerealiseerd door een divers woningaanbod. Wanneer er vraag naar woonruimte 

of gecombineerde woon-/werkruimte komt vanuit de gekozen doelgroep, dan is de insteek 

van Dorpsbelang dat hieraan moet kunnen worden voldaan door nieuwbouw of verbouw. 

Een goede verdeling tussen huurwoningen en koopwoningen moet gemaakt worden. Een 

enquête zou hierbij een instrument kunnen zijn. 

 

3.5 Actiepunten en oplossingen 

 

Wonen en Werken – Actiepunten en oplossingen 

Doel Actie  Actie door Urgentie* 

Behoefte inventariseren Enquête houden onder 

huidige inwoners 

Dorpsbelang Korte termijn 

Inventariseren mogelijkheden 

in- en uitbreiding  

Inventarisatie van panden 

en kavels 

Dorpsbelang Middellange termijn 

Creëren mogelijkheden 

nieuwbouw, in- en uitbreiding 

Pas als de mogelijkheid  

zich voordoet 

Dorpsbelang Vraaggestuurd 

Invloed krijgen op 

woningtoewijzing 

Opzetten lobby bij 

huurcorporatie 

Dorpsbelang Korte termijn 

Overleg Feriening Lytse 

Doarpen 

Dorpsbelang Korte termijn 

Bevorderen doorstroming Creëren meer huurwoningen Huurcorporatie Korte termijn 

Stimuleren overstap van 

huur naar koop 

? Middellange termijn 

*Korte termijn: uiterlijk oktober 2014 gereed, Middellange termijn: uiterlijk oktober 2019 gereed, Lange 

termijn: uiterlijk oktober 2024 gereed 
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4. Woonomgeving en Veiligheid 

 

4.1 Inleiding  

Veiligheid en wonen zijn begrippen, die voor ieder persoon een andere lading hebben. 

Over het algemeen voelt men zich in Ferwoude veilig; zo was de strekking van de 

brainstormavonden. De één ergert zich sneller aan een bepaalde situatie dan de ander. Ook 

het begrip mooi is een persoonlijke aangelegenheid. Zo wil de één het open karakter van ons 

dorp bewaren en ziet de ander liever veel groen. 

 

Over één zaak zijn we het echter wel eens: de verkeerssituatie in ons dorp behoeft 

verbetering. In het verleden hebben we al diverse malen bij de voormalige gemeente 

Wûnseradiel aangeklopt, maar er is nog geen bevredigende oplossing gevonden. 

Ook de trillingen in het wegdek van de doorgaande weg aan de Buren leiden nog steeds tot 

ergernissen. Ook hier is in de ogen van het dorp nog onvoldoende gedaan en bereikt. 

 

4.2 Conclusie 

 

 

Bestaande voorzieningen en bezienswaardigheden behouden en waar nodig 

verbeteren 

 

 

 

4.3 Huidige situatie Verkeersveiligheid  

Er zijn tijdens de brainstormavonden een paar belangrijke knelpunten geconstateerd. 

 

Binnen de bebouwde kom 

Met name de situatie in de bocht ter hoogte van de Djippert / Kerk, is een onoverzichtelijke  

situatie. Vooral met het oog op de veiligheid van de spelende jeugd is het vaak het zware 

(landbouw)verkeer dat al een paar maal tot gevaarlijke situaties heeft geleid. 

 

Daarnaast is er nog een situatie die is ontstaan bij de uitbreiding van Ferwoude. Doordat nu 

verkeer langs het nieuwe speelveld mogelijk is, is er een gevaarlijke hoek ontstaan ter 

hoogte van Buren 38. Er hebben zich daar al twee (bijna fatale) incidenten voorgedaan.  

 

Tevens blijft de situatie ter hoogte van de basisschool een punt van aandacht. 

 

De Timmerwerkplaats (Ald Faers Erfroute) aan de Buren wordt al een aantal jaren niet meer 

als museum gebruikt  en biedt zo langzamerhand een troosteloze aanblik. Vooral met 

betrekking op het wonen in de omgeving een niet gewenste situatie. 
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Buiten de bebouwde kom 

De doorgaande wegen: Vooral de jeugd die het voortgezet onderwijs in Bolsward bezoekt, 

heeft de route door de Mar (Aaltjemeerweg).Deze B-weg is smal en wordt veel gebruikt door 

zwaar verkeer. In de ogen van het dorp een situatie die aandacht behoeft. Bovendien is de 

Aaltjemeerweg een betonweg en heeft daardoor scherpe randen aan beide zijkanten. Daarbij 

komt dat de berm continu ‘werkt’, het is nl. veengrond. Dit in combinatie met het verkeer wat 

noodgedwongen naar de berm uitwijkt om elkaar te kunnen passeren. 

4.4 Gewenste situatie  

 De genoemde onveilige situaties (zie 4.3) moeten worden opgelost. Dit zal op korte 

termijn moeten gebeuren.  

 De voorwaarden voor veiligheid zijn aanwezig ,als zijnde 30-km zone binnen de 

bebouwde kom en 60-km zone buiten de bebouwde kom. Er wordt echter niet 

gehandhaafd. 

 Er moeten garanties komen voor de aanrijdtijden van de hulpdiensten, immers 

Ferwoude zit op de grens  van verschillende aanrijdgebieden. 

 Passende bestemming voor de Timmerwerkplaats moet worden gevonden, mogelijk 

in combinatie met Dorpshuis De Djippert. Ook is misschien een combinatie met 

openstelling van de kerk een mogelijkheid. 

 Groenvoorziening: Behoud van het open landschap heeft de voorkeur. Eventuele 

uitbreiding van groenvoorzieningen samen met de bewoners ter plaatse invoeren. 

 

 

 

Timmerwerkplaats in centrum Ferwoude 

4.5 Actiepunten en oplossingen  

 Oplossen van de drie genoemde onveilige situaties. 

 Aandacht voor Aaltjemeerweg, veelgebruikte route, maar deze weg is hier niet op 

berekend. 

 Oplossing zoeken om verpaupering van de Timmerwerkplaats te stoppen. 

 Groenvoorziening: uitbreiding met behoud van open karakter. 

 Garanties voor aanrijdtijden hulpdiensten 
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Woonomgeving en Veiligheid – Actiepunten en oplossingen 

Doel Actie Actie door Urgentie* 

Behouden school Realiseren BSO en borgen 

onderwijskwaliteit 

CBS de Finne en 

CBO de Greiden 

Doorlopend 

Behouden TSO CBS de Finne en 

CBO de Greiden 

Doorlopend 

Initiëren overleg met school Dorpsbelang Korte termijn 

Initiëren overleg met DB 

Gaast 

Dorpsbelang Korte termijn 

Realiseren 

aanlegsteigers/helling 

Inventariseren 

mogelijkheden 

Dorpsbelang Korte termijn 

Verbeteren vaarwegen Uitbaggeren en verbeteren 

doorvaarhoogtes 

Wetterskip cs Middellange termijn 

initiëren structureel overleg 

met gemeente Súdwest-

Fryslân, Wetterskip en 

Provinsje Fryslân 

Dorpsbelang Korte termijn 

Timmerwerkplaats 

behouden 

Inmiddels bedrijfsactiviteit in 

de timmerwerkplaats 

opgestart 

St. Âldfaerserf Gerealiseerd 

Opzetten overlegstructuur 

met eigenaar van het pand 

 Stichting Âld Fears Erf 

Dorpsbelang Korte termijn 

Ferwoudsterbos 

behouden 

Behoefte peilen voor behoud 

Ferwoudster bos 

(Aaltjemeerweg) 

Dorpsbelang Korte termijn 

Overleg met eigenaar en 

instanties 

Dorpsbelang Korte termijn 

Uitbreiden fietspaden Onderzoeken mogelijkheid 

aftakking fietspad It Nije 

Binnenpaad naar Zeedijk 

Dorpsbelang Middellange termijn 

Uitbreiden 

wandelrondje(s) 

Ferwoude 

Inventariseren 

mogelijkheden 

Werkgroep Oude 

Paden Nieuwe 

Wegen 

Gerealiseerd 

Voortgangsbewaking en 

overleg met werkgroep 

Dorpsbelang Doorlopend 

Openstellen kerk Overleg met kerkelijke 

instanties 

Dorpsbelang Korte termijn 

Realiseren 

fietsoplaadpunten 

Inventariseren 

mogelijkheden 

Dorpsbelang Korte termijn 

Verkeersveiligheid 

bevorderen 

Benoemen gevaarlijke 

punten 

Werkgroep 

Verkeersveiligheid 

Korte termijn 

Contact zoeken met juiste 

partijen voor oplossen 

gevaarlijke punten 

Werkgroep 

Verkeersveiligheid 

Korte termijn 

Benoemen werkgroep onder 

supervisie DB 

Dorpsbelang Korte termijn 
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Persoonlijke veiligheid 

behouden 

Initiëren voorlichting voor 

inwoners over veiligheid met 

betreffende instanties 

Dorpsbelang Korte termijn 

Open landschap 

behouden 

Informeren status groenplan 

gemeente SWF 

Dorpsbelang Korte termijn 

Inventariseren behoefte van 

de inwoners 

Dorpsbelang Middellange termijn 

*Korte termijn: uiterlijk oktober 2014 gereed, Middellange termijn: uiterlijk oktober 2019 gereed, Lange 

termijn: uiterlijk oktober 2024 gereed 
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5. Welzijn en Voorzieningen 

 

5.1 Inleiding 

Positief is dat we in Ferwoude nog een aantal belangrijke basisvoorzieningen hebben. De in 

2011 vernieuwde basisschool, de kerk en natuurlijk het dorpshuis De Djippert. Tevens zijn er 

nog een aantal ambulante middenstanders die aan huis bezorgen. 

 

  

Kerk Ferwoude 

 

Ook is voor de jonge jeugd een sport- en speelveld, die mede door de totstandkoming van 

onze nieuwe woonwijk is gekomen. Voor de kleinste jeugd is een aantal speeltoestellen 

geplaatst die heel goed worden gebruikt.Voor de ouderen is destijds een Jeu de boules baan 

gerealiseerd. 

 

5.2 Conclusie 

 

 

Zowel jongeren als ouderen geven aan dat Ferwoude niet alle voorzieningen hoeft te 

hebben 

 

 

 

Vrijwilligers zijn van groot belang voor het behoud van tal van voorzieningen en 

activiteiten 
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Sport – en ontspanningsaanbod behouden 

 

 

 

Dorpshuis behouden 

 

 

5.3 Huidige situatie  

Tijdens onze brainstormavonden kwam naar voren dat binnen het thema Welzijn meerdere 

onderwerpen een groot draagvlak hebben onder de bewoners. Er zijn meerdere punten die 

eruit springen, vooral het behoud van het dorpshuis en het recreatief benutten van het water 

waren belangrijk. Tevens was men bijna unaniem van mening dat behoud van vrijwilligers 

met het oog op de toekomst een must voor ons dorp is. Dorpshuis De Djippert heeft een 

belangrijke sociale functie ons dorp; bijna alle activiteiten op verenigingsniveau vinden er 

plaats. Het dorpshuis wordt gerund door vele vrijwilligers. 

 

De basisschool wordt met 31 leerlingen (situatie per 1 augustus 2013) goed bezocht en we 

zijn ook best trots op het feit dat de school in 2011 geheel nieuw is gebouwd (door op die 

plek eerst de bestaande school af te breken); een sieraad voor ons dorp. 

 

Voor- en naschoolse opvang (VSO en BSO) zijn nog niet aan de orde, wel wordt 

tussenschoolse opvang (TSO) geboden. Ook aan de peuters wordt in het nieuwe gebouw 

onderdak geboden. Veel kinderopvang vindt plaats bij gastouders. 

 

 

CBS de Finne heeft in 2011 nieuwbouw kunnen plegen op de bestaande locatie, www.finne.nl 

 

Het dorpshuis biedt op de vrijdagavond de functie van Café aan en tevens kan er dan 

worden gebiljart. Onze jeugd van de 16- club vindt tevens onderdak in het dorpshuis. 

We hebben in ons kleine dorp een verscheidenheid aan verenigingen. Van zangvereniging 

tot kickboksen en van toneel tot biljarten en vrouwenvereniging.  
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In de vorm van de Djippert bezit Ferwoude een stuk water met mogelijkheden voor recreatie. 

Hier wordt, behalve door een enkele dorpsbewoner, praktisch geen gebruik van gemaakt. Dit 

is deels te wijten aan de ondiepten op bepaalde plekken; hier groeien de waterplanten 

weelderig. Heel vaak komt hierdoor rommel in de schroeven. Aanlegplaatsen in het dorp zijn 

bijna niet te vinden 

. 

Er is nog altijd een buurtbusverbinding naar Workum en Makkum, maar de dienstregeling is 

beperkt en stopt al vroeg in de avond. 

 

De Timmerwerkplaats is beschermd monument en heeft al jaren geen museumfunctie meer, 

en bevindt zich in slechte staat van onderhoud. 

5.4 Gewenste situatie 

Functioneler Dorpshuis De Djippert 

De laatste jaren is weinig onderhoud gepleegd aan ons Dorpshuis en dit had diverse 

oorzaken. Onder andere een niet gerealiseerd plan dat samenwerking behelsde met de 

nieuwe basisschool. Dit kon wegens te kort tijdspad en een niet enthousiaste gemeente 

Wûnseradiel niet doorgaan. We zijn echter nu op een punt aanbeland waarin in de Djippert 

moet worden geïnvesteerd, dit mede door verandering van regelgeving (rookbeleid, 

brandveiligheid). Verder is behoefte aan meer multifunctionele gebruiksmogelijkheden en is 

de keuken aan renovatie toe. 

 

 

Dorpshuis De Djippert 

 

Behoud basisschool CBS de Finne 

Ferwoude heeft met de opening van de nieuwe school in 2011 een basis gelegd voor de 

toekomst. Behoud van de school staat dan ook hoog op de lijst van de brainstormavonden. 

Er zal dan ook een actief beleid gevoerd moeten worden om de school voor de toekomst te 

behouden. 
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Veiliger fietsverbindingen 

Om de jeugd veilig naar voortgezette opleidingen in de regio te laten gaan zijn veilige 

fietsverbindingen van belang. Met het realiseren van de nieuwe tunnels in de weg Bolsward- 

Workum (N359) is hiermee een eerste belangrijke stap gezet. De route via de Aaltjemeerweg 

blijft echter een belangrijk aandachtspunt temeer omdat hier ook zwaar (landbouw)verkeer 

gebruik van maakt. 

 

Verbeteren toerisme 

Er leeft een wens om meer met het toerisme te doen. De Timmerwerkplaats zou hierin een 

functie moeten vervullen.Het gebouw is al een aantal jaren niet meer als museum in functie 

en is dringend aan renovatie toe. 

 

Tevens zou kleinschalig toerisme gestimuleerd moeten worden, het beter bevaarbaar maken 

van de Djippert zou hierin veel kunnen betekenen. Dit zou dan ook wellicht ondernemers in 

deze sector kunnen stimuleren, te denken hierbij valt aan bootverhuur. 

 

Tevens werd de gedachte geopperd om het Ferwoudster bos beter toegankelijk te maken, 

het bos is nu nog in particuliere handen, maar zou door bijvoorbeeld aanleg van 

wandelpaden meer mogelijkheden voor toerisme kunnen bieden. 

 

AED 

Centraal in het dorp zou een AED (automatische externe defibrillator) moeten hangen. 

 

5.5 Actiepunten en oplossingen 

Om het dorpshuis draaiende te houden zal het vrijwilligersaanbod niet alleen behouden 

moeten blijven, maar ook moeten worden vergroot. Er zal een actief beleid gevoerd moeten 

worden voor behoud van de Djippert zelf. Met het oog op de toekomst zal hierbij ook 

gekeken moeten worden naar de mogelijkheden om van de Djippert een meer 

multifunctioneel gebouw te maken. De oplossing wordt gezocht in het vergroten van de 

bestaande mogelijkheden. Dit kan deels worden gerealiseerd door de bestaande 

(binnen)faciliteiten op te waarderen en deels door faciliteiten/activiteiten toe te voegen. 

Tevens moet, uiteraard, aan wettelijke eisen worden voldaan. 

 

Er zal door dorpsbelang actief ingezet moeten worden om een AED voor Ferwoude te 

realiseren. 

 

Een website kan in deze digitale tijd een belangrijk communicatiemiddel zijn om de bewoners 

te informeren en actief bij het dorp te betrekken. De wens is dan ook om als Ferwoude een 

site te realiseren en actief te beheren. 
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Binnenkomst Ferwoude vanaf Scharnebuursterweg / Workum 

 

Welzijn en Voorzieningen – Actiepunten en oplossingen 

Doel Actie Actie door Urgentie* 

Vrijwilligersaanbod 

behouden en vergroten( 

met oog op de 

toekomst) 

Omschrijven 

vrijwilligersbeleid 

Beheerscommissie Korte termijn 

Opstellen actief 

wervingsbeleid vrijwilligers 

Beheerscommissie Korte termijn 

AED plaatsen Inwinnen informatie Dorpsbelang Gerealiseerd 

Organiseren cursus Dorpsbelang Gerealiseerd 

Opzetten belgroep Dorpsbelang Loopt 

Opzetten financieel plan Dorpsbelang Gerealiseerd 

Website Ferwoude 

realiseren 

Naam site vastleggen, site 

realiseren en site beheren 

Dhr. M. Gerrits Gerealiseerd: 

www.ferwoude.eu  

Dorpshuis behouden Behouden vrijwilligers Zie hierboven Zie hierboven 

Inventariseren 

gebruikerseisen 

Beheerscommissie Korte termijn 

Verbeteren exploitatie 

Voldoen aan wettelijke 

voorschriften 

Plan opstellen ter behoud 

van de Djippert 

Beheerscommissie 

en Dorpsbelang 

Korte termijn 

*Korte termijn: uiterlijk oktober 2014 gereed, Middellange termijn: uiterlijk oktober 2019 gereed, Lange 

termijn: uiterlijk oktober 2024 gereed 

http://www.ferwoude.eu/
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 Bijlagen 

Resultaten 1e brainstormavond “Klein Comité” 

Notulen van de 1e groepsbijeenkomst d.d. 9 mei 2011. 

 

1. Wonen | Werken 

 Inwoners groei nodig voor behoud genoeg leerlingen school. 

 School geen voorwaarde voor inwoners groei dorp (onderzoek). 

 School biedt leefbaarheid voor bestaande bewoners en aantrekkingskracht voor 

potentiële bewoners. 

 BSO -> 2 verdieners VSO/NSO i.c.m. BSO ook buiten Ferwoude. 

 Minder woningen beschikbaar voor alle doelgroepen, dus nieuw aanbod nodig. 

 Mensen kiezen niet per definitie voor de dorpsschool, kwaliteit is ook erg belangrijk, 

wijken bv ook uit naar Workum. 

 Nieuwbouw is cruciaal voor de school. 

 Wat brengt de toekomst op basis van het verleden? Doelgroep nieuwbouw bepalen. 

 Afspiegeling bevolkingssamenstelling -> doorstroming nodig. 

 Bereikbaarheid; voorzieningen nodig (auto/OV) om hier te blijven wonen. 

 ‘Inbreiding’ ipv uitbreiding, b.v. grond ‘over’ in dorpskern voor bouw dorpshuis of 

woningen bij boerderijen. 

 

2. Woonomgeving | Veiligheid 

 Aanlegsteigers erbij. 

 Djippert uitbaggeren 2011? 

 Huidige situatie OK? 

 Timmerwerkplaats behouden en open stellen om (niet te veel) toeristen te trekken. 

wel wat bieden, bv dorpshuis open voor eten en drinken. 

 Toeristen besteden nu niets in Ferwoude, wat heeft Ferwoude de toerist (in de 

toekomst) te bieden? 

 Andere bestemming voor Timmerwerkplaats? -> mooie wens maar hoe realiseren en 

exploiteren en leefbaarheid bewaken? 

 Kerk betrekken in plannen rondom toerisme (kerk Ferwoude ‘wereldberoemd’), bv 

openstellen voor exposities en voorstellingen. Wat vind Kerkbestuur en kerkgangers 

daarvan? Komt de kerk in aanmerking voor restauratie? 

 Behoud bedrijvigheid-> rondweg nodig. 

 Fietsroutes zijn er voldoende. 

 Wandelpaden (Fryske Gea) -> Oude paden, nieuwe wegen (Aaltjermeer-gemaal-

rondje) voorwaarde; honden aangelijnd. 

 Ferwoudster Bos aan de Aaltjermeerweg, destijds ingericht met Amsterdamse bomen 

en een vijver met karpers:-  ± 2 Ha.- inmiddels verwaarloosd, nu bramen en 

bereklauwen- niet verkocht bij perceel- opzetten in een stichting (idee, combinatie 

met plan Timmerwerkplaats maakt het aantrekkelijk en versterkt elkaar) 

 Groenvoorziening in open dorp, onderhoud? Veel verschillende meningen en 

persoonlijke smaakverschillen, open landschap behoud heeft de voorkeur. 

 Meer windbrekers en schaduw creëren of meer groen met behoud van open 

landschap en uitzicht? (zoek naar combinaties, het beste vd verschillende 

mogelijkheden combineren) 
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 Veiligheid; Hoe snel kan een ambulance hier zijn? We zitten op het grensgebied van 

verschillende aanrij- gebieden. Kunnen we de aanrijdtijden beïnvloeden? 

 Huisnummers zijn niet goed zichtbaar. 

 Buren (straat) opdelen in meerdere straten ter verduidelijking voor hulpdiensten? 

 Bocht bij familie vd Meulen en familie Eys erg gevaarlijk, lage drempel mist zijn doel, 

in-/uitgang fietspad onduidelijk. 

 Djipwei 1 richtingsverkeer en of bestemmingsverkeer maken? 

 Doorgaande weg Ferwoude onveilig door hoge snelheid en grootte van het verkeer. 

 Huidige verkeerssituatie OK? Verkeer wordt steeds groter en zwaarder. 

 Voorwaarden voor veilig verkeer Ferwoude ip aanwezig (30 km zone binnen en 60 

km buiten de bebouwde kom, parkeerverbod) maar handhaving ontbreekt. 

 Chicane voor de schooluitgang niet meer op de goede plek na nieuwbouw. 

 Aaltjermeerweg heeft gevaarlijke bermen en scherpe wegkanten. 

 Verlichting Buren lastig voor groot verkeer en tegelijkertijd heeft het remmende 

werking op snelheid. 

 Versmalling ipv drempels -> op elkaar wachten, luchtvervuiling? 

 Grote sociale controle -> inbraak komt daardoor weinig voor. 

 Men voelt zich veilig in Ferwoude. 

 Garderobe dorpshuis beveiligen door helder glas, beter zicht op jassen. 

 

3. Welzijn | Voorzieningen 

 Geen voorzieningen voor 16-24 jarigen, ze trekken weg voor vertier elders. Keet? -> 

ouderlijk toezicht nodig. Jeugd heeft geen problemen om naar Workum te fietsen, in 

Ferwoude te weinig jongeren. 

 Wat kan de Djippert doen om deze groep aan te trekken? Zaterdagavond open, 

thema-avonden? Moeten we wel wat doen, de groep is maar klein, toekomst? 

 Ouderen -> voorzieningen groter dan Ferwoude- Golflessen- Bridgelessen 

 Als oudere geen rijbewijs of auto, dan weg hier? OV is de oplossing wanneer je nog 

mobiel bent?  

 bezorgen van eten voor ouderen, er zijn bestaande voorzieningen zoals SRV en 

bezorgbakker en Tafeltje Dekje, kan de Djippert wat betekenen als restaurant? 

 Voor ouderen geldt, je moet mobiel zijn om hier te wonen, eten geen probleem, 

gebrek aan contact is eerder een probleem. 

 Telefoonboom voor ouderen? 

 Sport & ontspanning; In Ferwoude is genoeg aanbod. Manege welkom. 

 Vrijwilligers: vaak dezelfde mensen, groep wordt kleiner, meer vraag naar vrijwilligers 

door meer werk.- actieve benadering werkt, benader mensen voor eenmalige 

specifieke taken, neem vb aan oud papier- DB vraagt nieuwe bewoners, maar 

bestaande bewoners niet? 

 Website Ferwoude, Manué Gerrits maakt een opzet. 

 AED- er zijn mogelijk al voldoende bevoegde en bekwame vrijwilligers in Ferwoude 

om een pool op te zetten- kosten?- herhalingscursus, kosten voor Ferwoude of -> 

herhalingscusus via werkgever vrijwilligers, dan geen kosten. 

 Dorpshuis;- gezelliger maken, opleuken- is oud- renoveren? wat is wijsheid?- 

behouden?- net zo belangrijk als school voor Ferwoude?- belangrijk voor sociale 

leven in ferwoude- huidige vorm goed genoeg voor de toekomst?- plek nodig- hoe te 

financieren?- Dorpshuis moet er zijn- animo afnemend- met name in de avond in 

gebruik- sfeer belangrijk- huidige voorzieningen niet toereikend voor 
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horecavergunning, denk aan toiletten- dorpshuis icm school -> geen gewenste combi 

voor beide partijen- grond moet nieuwe dorpshuis fiancieren -> huidige dorpshuis 

weg (implicatie)- behoud huidige locatie- BSO, subsidies/inkomsten?- hebben we de 

keuze om zo door te gaan?? 

  

4. Ferwoude + en - volgens de groep 

 

Positief/sterk Negatief/zwak 

Prettig wonen  

Open karakter   Open vaarwater/ staande mastenroute 

Ligging nabij uitvalswegen  

Toeristische omgeving -> Verbeter voorzieningen 

Sociale controle Aantal inwoners te weinig 

Saamhorigheid  

 Wegenonderhoud- Wonneburen- 

Aaltjermeer- Scharneburen- passeerhavens 

Rustig , schoon, mooi, gezond  

Mooi landschap (groen) Mais-/ tulpenteelt (bruin) 

Veel activiteiten, leuk Behoud school/kinderen  

Ruimte, buitenritten pony Niet veel te doen in de nabijheid 

Klein dorp, groot animo  

Ontvangst nieuwkomers Natuurbehoud/ - ontwikkeling 

Creativiteit in dorp Behouden van creativiteit 
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Overzicht werkgroepen en commissies Dorpsbelang Ferwoude 

 

Hieronder een schematische weergave van Dorpsbelang Ferwoude met de werkgroepen en 

commissies. Tussen haakjes staat aangegeven uit hoeveel personen het aantal leden van de 

werkgroep dan wel commissie bestaat en hoeveel daarvan vanuit het bestuur van 

Dorpsbelang zijn afgevaardigd. 

 

 

 

Schematische weergave Commissies en Werkgroepen 

Dorpsbelang Ferwoude 

(7) 

Commissies Werkgroepen (WG) 

WG Dorpsvisie 

(3/1) 

WG Oude Paden Nieuwe 

Wegen (2/1) 

WG Verkeersveiligheid 

Nog te benoemen 

WG AED 

(2/2) 

Beheerscommissie 

De Djippert (5/2) 

Activiteitencommissie 

(5/1) 

WG Wonen en Werken 

Nog te benoemen 

 

Website 

(1) 

Onderhoudscommissie 

sport- en speelveld (3) 
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Overzicht overleg instanties Dorpsbelang Ferwoude 

 

Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude heeft als doel, de plaatselijke belangen van 

Ferwoude en de tot dat dorp behorende omgeving zowel in sociaal, creatief, cultureel als 

materiaal opzicht te bevorderen. Hiertoe heeft Dorpsbelang overleg en initieert Dorpsbelang 

overleg met diverse instanties. Dit overleg kan dan zowel structureel als tijdelijk plaatsvinden.  

 

 

Schematische weergave overleg 

 

Voorzieningen

: 

Kerk, 

Dorpskrant ‘t 

Klepeltje 

Omgeving: 

Gemeente SWF, 

Wetterskip Fryslân, 

Provinsje Fryslân, 

Dorpsbelang Gaast 

Omgeving: 

St. Âldfearserf 

Doarp en Bedriu 

Fryslân, Feriening 

Lytse Doarpen  

Onderwijs: 

Gemeente SWF, 

CBS de Finne, 

CBO de Greiden, 

PSZ de Pôlepykjes 

Wonen: 

gemeente SWF, 

huurcorporaties 

 

Dorpsbelang 

Ferwoude 
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 Bronvermelding 

 

Documentatie (in willekeurige volgorde): 

 Naar een dorpsvisie  Stichting Doarpswurk 

 Inhoud dorpsvisie  Stichting Doarpswurk 

 Dorpsvisie Tzum 2010 Doarpsbelang Tsjom  September 2010 

 

Leden Werkgroep Dorpsvisie 

 Sjoerd Hiemstra  Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude, 

voorzitter (periode 2009-2013) 

 Boelo Wildervanck  Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude 

algemeen.bestuurslid (periode 2010-2011, daarna uit 

werkgroep) 

 Sietze Stellingwerf  Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude, 

voorzitter (periode 1997-2003) 

 Willie Douma   Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude, 

voorzitter (periode 2003-2009) 

 

Deelnemers brainstormavonden 

 Akkelys Hiemstra 

 Jelle Attema 

 Klara Gerrits-Herder 

 Jan Stellingwerf 

 Marian van der Meulen 

 Eric Meijer 

 Rike Runia 

 Peet Sterkenburgh 

 Ida Hamer 

 Sytze Ybema 

r 


