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Inleiding
In deze handreiking wordt een stedenbouwkundig plan voor een vernieuwd kloppend dorpshart voor de tweelingdorpen Hommerts en Jutrijp beschreven.
Vanuit het dorp kwam de vraag om Hommerts-Jutrijp weer levendig te maken door het verbeteren of vernieuwen van het huidige dorpshart. De opdrachtgever heeft hiervoor een aantal
documenten aangeleverd zoals enquêtes, brainstormsessies en de dorpsvisie 2015-2025. Aan de hand van deze documenten en de gesprekken met de opdrachtgever is er een hoofdvraag
geformuleerd die als volgt luidt:
“Hoe kunnen de ruimtelijke- en functionele mogelijkheden worden benut om het dorpshart en de nabijgelegen omgeving van Hommerts-Jutrijp te versterken waarbij er een impuls wordt
gecreëerd voor een toekomstbestendig dorpshart?”
Om een antwoord op deze hoofdvraag te krijgen zijn een aantal deelvragen opgesteld
1.

Waar liggen volgens de inwoners van Hommerts-Jutrijp de kansen en de te versterken kwaliteiten van functies?

2.

Waar liggen de mogelijkheden qua functies op stedenbouwkundig vlak?

3.

Wat is de woningbehoefte kijkend naar woningen voor starters en ouderen?

4.

Wie zijn de stakeholders?

5.

Wat zijn de bevindingen van Hommerts-Jutrijp op basis van de uitgevoerde ruimtelijke analyse?

Na het beantwoorden van deze vragen is het vraagstuk verdeeld in drie onderwerpen; huisvesting, recreatie en dorpshuis. Door het vraagstuk te verdelen in drie onderwerpen zal de
haalbaarheid verbeterd worden. De onderwerpen zijn verder uitgewerkt in deze handreiking.
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1. Vooronderzoek
1.1 Probleemstelling
Hommerts en Jutrijp zijn twee lintdorpen gelegen in de gemeente Súdwest-Fryslân. De dorpen liggen tegen elkaar aan en door hun positie, geschiedenis en kleinschalige evenementen is het
een hecht dorp. Het dorpshuis, gelegen in Hommerts, biedt ruimte voor veel verschillende activiteiten. Sportverenigingen en de lagere school zijn hier(omheen) gevestigd waardoor het
dorpshuis fungeert als dorpshart. Door de toenemende activiteiten, groeiende leden van sportverenigingen en meer mensen die gebruik maken van het dorpshuis, is het gebied toe aan een
nieuwe impuls die ervoor moet zorgen dat verenigingen op hoger niveau kunnen sporten en evenementen vaker en grootschaliger gevierd kunnen worden waarbij er meer ruimte beschikbaar
is voor dergelijke activiteiten als dorpsfeesten en sportevenementen. Hommerts-Jutrijp bezit een kleine gemeenschap met grotere kernen als Sneek en Heeg eromheen liggend. Voorzieningen
in deze plaatsen zorgen voor een bepaalde dreiging tot krimp in Hommerts-Jutrijp. Zo is er geen vaste standplaats voor een supermarkt en missen er bepaalde voorzieningen. Daarnaast is er
een tekort aan woningen voor starters en ouderen. Door een kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan het dorp ontstaat er meer samenhang die ervoor kan zorgen dat; het aantal leerlingen
voldoende blijft (of zelfs groeit) bij behoud en versterking van de basisschool, er geen leegloop op gebied van inwoneraantallen is en sporten en evenementen uitgebreid kunnen worden.
Het doel van het project is om tot een stedenbouwkundig advies te komen dat perspectief biedt op het vraagstuk dat speelt in Hommerts-Jutrijp. Hierbij staan huisvesting voor zowel jongeren
als ouderen, recreatie en de multifunctionele dorpsvoorziening centraal. Door middel van het bieden van een nieuw perspectief op een toekomstbestendig dorpshart, hoopt de projectgroep
een impuls te geven aan de bewoners, sporters en functies van Hommerts-Jutrijp.

1.2 Huidige situatie
Huidige situatie
Hommerts-Jutrijp heeft een gunstige ligging in hartje Friesland met enerzijds de vrije natuur van land, water en rust rondom en anderzijds de situering vlakbij Sneek, Heeg en Woudsend met
hun vele voorzieningen. Het dorp heeft een goede bereikbaarheid door de nabijheid van auto(-snel)wegen en de toegang tot openbaar (bus)vervoer. Er is aanwezigheid van een aantal
voorzieningen die zowel de jeugd als ouderen een binding geeft met het dorp. Voorbeelden zijn verenigingen, sportvelden, het dorpshuis, de kerk, een basisschool, een speeltuin en ook de
website.
Hommerts-Jutrijp kent ook een aantal demografische omstandigheden die de leefbaarheid in het dorp ernstig kunnen ondermijnen. Er zijn bijvoorbeeld weinig of geen:
• Recreatieve voorzieningen, bijvoorbeeld watersportfaciliteiten met bedrijvigheid en toerisme;
• Horeca gelegenheden;
• Kleinere en grotere winkels en een supermarkt;
• Zorgvoorzieningen zoals huisarts- en fysio-praktijken;
• Ouderenvoorzieningen zoals bejaarden- of verzorgingstehuizen;
• Ruimte voor nieuwbouw en dus voor betaalbare huur- en koopwoningen;
Een voorziening die wel aanwezig is, is een dorpshuis. Het huidige dorpshuis is alleen helaas niet meer van deze tijd en voldoet niet aan de wensen van de dorpsbewoners. Het dorpshuis is
een combinatie van ruimtes die door de jaren heen zijn uitgebreid en hierdoor heeft het een gesloten bouwstijl en ziet er niet aantrekkelijk uit. Ook is de sportzaal te klein voor officiële
volleybal competities waardoor de belangrijkste sport van Hommerts-Jutrijp verdwijnt. Door de vele tekorten omtrent het dorpshuis en de omgeving zorgt het niet voor het dorpshart wat de
bewoners juist graag willen zien. Ook missen de inwoners een mooie wandelroute en andere recreatie in het dorp. Omdat Hommerts-Jutrijp een lintdorp is valt er bijna alleen maar te
wandelen langs de weg. Dit zouden zij graag anders zien. Verder is er in het dorp een tekort aan huur- en koopwoningen. Ouderen kunnen geen geschikte woning in hun eigen dorp vinden
en moeten helaas vertrekken naar een grotere stad als bijvoorbeeld Sneek. Ook jongeren hebben dit zelfde probleem. Zij zouden ook graag in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven
wonen maar hier is geen ruimte voor. Vele jongeren kiezen er dan ook voor langer bij hun ouders te blijven wonen om een kans af te wachten voor een eigen woning in het dorp. In het dorp
zijn op dit moment vooral grote woonboerderijen te vinden, verschillende grote koopwoningen en vrij weinig huur. De prijzen van de huidige koopwoningen liggen in Hommerts-Jutrijp ook
vrij hoog en hierdoor zijn er weinig betaalbare woningen voor ouderen en jongeren te vinden. Om de huidige situatie dan ook goed aan te pakken zijn dit de drie invalshoeken die op zullen
worden gepakt om meer leefbaarheid in het dorp te creëren en een dorpshart te vormen.
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2. Ontwerp één - wonen
2.1 Inleiding wonen
Dit adviesonderdeel voor het kloppende dorpshart Hommerts-Jutrijp gaat in op de
huisvesting in het lintdorp. De opdrachtgevers lieten aan het begin van het project al weten
wat de problematiek is op het gebied van huisvesting. Ook in de huidige visie “Troch de Tiid”
van Hommerts-Jutrijp wordt het probleem besproken: “Huidige bewoners zien zichzelf hier
graag blijven wonen en jongeren hoeven ook zeker niet weg. Toch zitten er soms geen
andere mogelijkheden op dan naar omliggende kernen te vertrekken”.

Het toewijzen van geschikte locaties voor huisvesting is niet van het ene moment op het
andere te beslissen. In samenhang met de overige adviesonderwerpen van het dorpshuis
en de recreatie is er passend gekeken naar geschikte locaties om de samenhang tussen
verschillende voorzieningen te behouden en te versterken. De onderstaande afbeelding
geeft de zachte scope weer van het projectgebied met de beoogde locaties voor nieuwe
huisvesting en de versterking van de omgevingskwaliteit:

Uit de eerste overleggen met de opdrachtgevers is duidelijk naar voren gekomen dat de
huisvesting een groot onderdeel is in het integrale advies. Redenen dat de doorloop
stagneert in Hommerts-Jutrijp is dat er een tekort in diversiteit is aan woningen. Jongeren
(18-30) hebben immers andere behoeften dan ouderen (60+) en andersom. Zo woont een
relatief groot aantal werkende jongeren nog in het ouderlijk huis terwijl zij wel opzoek zijn
naar, en het budget hebben voor een eigen starterswoning. Voor de ouderen geldt dat zij
soms noodgedwongen moeten verhuizen buiten het lintdorp omdat er in Hommerts-Jutrijp
te weinig leeftijdsbestendige woningen zijn. De huidige woning vergt onderhoud aan het
pand maar ook aan de tuin waarbij het op hogere leeftijd simpelweg moeilijker wordt
dergelijke zaken te onderhouden. Mensen die nog mobiel genoeg zijn om zelfstandig te
bewegen en te wonen vallen dus tussen wal en schip.
De eisen die terugkomen in het advies voor een sterker woonklimaat bestaan uit:
•
•
•
•

Het tekort opvangen van starterswoningen;
Het tekort opvangen van seniorenwoningen;
Het toevoegen van huurwoningen/ appartementen voor jongeren;
En hierbij de kwaliteit van de omgeving te waarborgen en/ of te versterken.

Kaart 2.2 Voorogen locaties voor huisvesting en versterking van
de omgevingskwaliteit in de “zachte scope.”
Kaart 2.1 Hommerts-Jutrijp in de “zachte scope.”
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2.2 De voorogen locaties
De vorige pagina liet in kaart X.2 de voorogen locaties voor nieuwe huisvesting en versterking van
de leefomgeving zien. Dit betreft de volgende locaties:
•
•
•

Scheltingastrjitte (huisvesting);
Binnenpaed (huisvesting);
Hettingawei (leefomgeving).

In de huidige dorpsvisie “Troch de Tiid” komen veel inwoners aan het woord met meningen en
ideeën over de toekomst van Hommerts-Jutrijp. Zo ook over huisvesting voor verschillende
doelgroepen. Eén van die ideeën was het realiseren van nieuwbouw aan de Scheltingastrjitte. De
projectgroep heeft deze locatie bekeken en in acht genomen. De Scheltingastrjitte ligt als het
ware in het verlengde van het karakteristieke lint en de bebouwing aan de Stinswei en De Hoep:

Bij nader inzien is het uitbouwen van nieuwbouw naar het westen een idee dat enige
afbreuk doet aan de historische context van het lintdorp. Met de bebouwing aan de
westzijde van de N354 wordt in Hommerts al enigszins ver uitgeweken naar het westen.
Denk hierbij aan het dorpshuis, de sportvelden, de bebouwing aan de Toer en de
Scheltingastrjitte. Om de karakteristieke lintstructuur te behouden is er voor gekozen een
geschikt gebied voor uitbouwen van nieuwbouw in het verlengde van het dorp aan te
wijzen, en dus niet in de breedte. Tegelijkertijd wordt er dan van de Hettingawei
afgebouwd en is er meer contact met het groene achterland. Een ontwerp voor uitbreiding
van huisvesting naar het zuiden aan de Scheltingastrjitte is digitaal ingetekend en laat een
ruimtelijke inpassing zien van meerdere twee-onder-één-kapwoningen en
levensloopbestendige woningen. In het plan is een plein getekend met zowel een
verblijfsfunctie, als een verkeersfunctie. Bezoekers hebben aan dit plein ruimte om te
parkeren. Daarnaast is er ruimte om te spelen en te bewegen:

Op een conceptafbeelding uit een
vroege fase van het project is een
gebied afgebakend ten zuiden en ten
westen van de Scheltingastrjitte. In
combinatie met de verkaveling van de
weilanden was de gedachtegang de
bestaande
bebouwing
aan
de
Scheltingastrjitte als het ware in te
sluiten met nieuwbouw:

Kaart 2.5 Ingetekende uitbreiding van huisvesting en leefomgeving ten zuiden van de
Scheltingastrjitte.

Kaart 2.3 De Scheltingastrjitte en de
Stinswei in vogelvlucht.
Kaart XX De Scheltingastrjitte en de
Stinswei in vogelvlucht.

vogelvlucht.

Kaart 2.4 Conceptidee
nieuwbouw Scheltingastrjitte.

Het bovenstaande plan bevat tien 2^1 kapwoningen en vijf levensloopbestendige
woningen. De aantallen zijn gebaseerd op eerdere gesprekken met dorpsbewoners
die een groep representeren waarbij inwoners juist opzoek naar een eerste eigen
woning, of een kleinere, gemakkelijkere woning voor een latere levensfase waarbij
minder rekening hoeft worden gehouden met zaken als het onderhoud van de tuin
en/ of de woning. Het plan biedt dus zowel ruimte voor een “jonge” doelgroep als en
een wat “oudere” doelgroep. Zo blijft het contact tussen verschillende generaties
onderhouden en wordt wonen in clustervorm voorkomen. De oostzijde van het
ingetekende gebied kent nog een “open stuk”. Bij een eventuele nieuwe fasevorming
kan er aan de oostzijde worden uitgebreid.
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Onderstaand volgen sfeerbeelden van het wonen in de ingetekende buurt waar rekening is
gehouden met omgeving en duurzaamheid:

Bovenstaand zijn de levensloopbestendige woningen weergegeven. De levensloopbestendige
woningen kennen een bungalow-achtig ontwerp om de woningen eenvoudig te kunnen voorzien van
groene daken die ervoor zorgen dat hittestress uitblijft en hemelwater gefilterd kan worden. Daarnaast
staan de woningen gericht op het zuiden en het zuidwesten aan de achterzijde van de nieuwe
woongemeenschap. De woningen hebben kleine percelen waardoor er ruimte is voor kleine
groenstroken aan de zijdes van de woningen. De percelen zijn klein omdat er zo weinig tot geen
onderhoud benodigd is aan de tuin. Dat is tevens de reden waarom de woningen gericht zijn op het
groene achterland; onderhoud aan de tuin wordt bespaard, maar buiten op de veranda kan worden
genoten van het groene landschap.

Linksonder op deze pagina zijn de 2^1 kapwoningen weergegeven met de
sfeerbeelden van de openbare ruimte. De 2^1 kapwoningen zijn zo vormgegeven
om aan te sluiten op de huidige bebouwing aan de Scheltingastrjitte. Denk dan aan
de oranje dakpannen en oranje/ bruine bakstenen. Oranje dakpannen zijn link in
combinatie met zonnepanelen. Ter behoud van de uiterlijke kwaliteit van het nieuwe
gebied is het wenselijk zo min mogelijk toevoegingen te plaatsen op de oranje
daken. Elke woning beschikt wel over een carport waarboven, net als bij de
levensloopbestendige woningen, de daken geschikt zijn voor groen, of
zonnepanelen.

Bovenstaand zijn referenties weergegeven van het wonen in bungalow vorm, de
groene daken, en de zonnepanelen op de carport.
Het plein tussen de 2^1 kapwoningen en de levensloopbestendige woningen kent
zowel een verkeersfunctie als een verblijfsfunctie. Trottoirs en parkeerplaatsen
bestaan uit gras doorlatende stenen om hemelwater sneller op te vangen en de
kans op hittestress te verkleinen.
Ook het Binnenpaed is aangewezen als locatie voor huisvesting. Het Binnenpaed
is een doodlopende straat tot aan de Soalsleat in Jutrijp met enige voorzieningen
(gericht op het water) aan de westzijde. Het groene gebied tussen de N354 en het
Binnenpaed is geschikt voor nieuwbouw. De aansluitingsweg ligt er immers al.
Daarnaast kan ook hier in het verlengde van het lint gebouwd worden. Voor een
optimale ontsluiting kan het Binnenpead verlengd worden tot de Riperwei:

Kaart 2.6 Conceptidee nieuwbouw Binnenpaed.
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Uit de gesprekken die zijn gevoerd met de opdrachtgevers is ook naar voren gekomen dat de wens leeft dat
er betaalbare huurwoningen/ appartementen komen voor jongeren. Tijdens het bezoek aan Hommerts-Jutrijp
heeft de projectgroep samen met de opdrachtgevers een wandeling gemaakt. Een deel van die wandeling
ging langs de Hettingawei, tussen de twee “boerderijschuren” vlak voor de rotonde met de N354. Het
voormalig Texas Steakhouse (aan de zuidzijde van de Hettingawei) en de voormalige tapijtboerderij (aan de
noordzijde van de Hettingawei) staan prachtig gelegen met de voorzijde naar de N354 en de Jeltewei.
Tegelijkertijd zijn dit grote panden met veel oppervlakte en is het mogelijk zonder extra gebouwen te bouwen
toch veel mensen van huisvesting te kunnen voorzien na enige renovatie.

Tijdens een gesprek met een dorpsbewoner is aan het licht gekomen dat er een initiatiefnemer zich de kop
op heeft gestoken om het pand van het voormalig Texas Steakhouse te verbouwen en er wooneenheden in
toe te voegen. Na te hebben geïnformeerd bij de gemeente is het de bedoeling van de initiatiefnemer dat er
10 kleine wooneenheden en één appartement voor ouderen in het pand aan de Jeltewei komen. Ideeën over
het pand van de voormalige tapijtboerderij lopen nog uiteen.
Tussen deze twee panden aan de Jeltewei ligt de Hettingawei die Hommerts ontsluit met overige kernen in
west Friesland. Doormiddel van een stedenbouwkundige/ infrastructurele aanpassing kunnen de twee
woonschuren op een bijzondere manier met elkaar verbonden worden waarbij de hoofdfunctie van
infrastructuur aangepast wordt naar een verblijfsfunctie waarbij automobilisten door een ander type
verharding rustiger en met meer attentie rijden.
Een concept van een dergelijke aanpassing in de infrastructuur wordt benoemd met het begrip “shared pace”.
Door een dergelijke toepassing wordt er als het ware een nieuw “gebied” gecreëerd waarbij er meer
uitwisseling ontstaat tussen beide panden. Denk bijvoorbeeld aan dezelfde kleur en type verharding van de
voormalige tapijtboerderij naar het voormalig Texas Steakhouse. Zo wordt de barrièrewerking van de
Hettingawei kleiner waardoor de leefbaarheid versterkt wordt.
De referentieafbeeldingen op de rechterzijde van de pagina geven een goede indruk hoe iets dergelijks ook
in Hommerts kan worden toegepast.
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3. Ontwerp twee – recreatie
3.1 Inleiding recreatie
Dit onderdeel van het vernieuwde kloppende dorpshart Hommerts-Jutrijp heeft te
maken met recreatie. De vraag naar nieuwe mogelijkheden tot recreatie kwam vanuit
de opdrachtgever, dit is terug te vinden in de dorpsenquêtes die in 2016 zijn
afgenomen. Tevens kwam de vraag terug in de verschillende overleggen die zijn
gevoerd tussen de opdrachtgever en de studenten van NHL Stenden Hogeschool.
De genoemde onderdelen op recreatief gebied zijn;
•
•
•
•
•

Wandelroutes met verschillende afstanden, het moet leuk zijn voor jong en oud
Kanoroute en opstapplek
Zomers gebruik van de ijsbaan, bijvoorbeeld een fietscrossbaan, mountainbike
parcours of skatebaan
Outdoor fitness
Jachthaven in Hommerts

Van deze vijf punten is alleen de jachthaven in Hommerts niet terug te vinden in de
komende pagina’s, deze leek door de aanwezigheid van de jachthaven in Jutrijp
overbodig. Wel zijn er meerdere wandelroutes voor jong en oud terug te vinden. Ook
de opstapplek voor kanoërs en suppers met een route is meegenomen in het
onderdeel recreatie. Verder is in het kloppende dorpshart een locatie voor outdoor
fitness en een skatebaan terug te vinden.

Behalve deze recreatiemogelijkheden
zijn er ook andere onderdelen in het plan
voor een vernieuwd kloppend dorpshart
meegenomen. Om dit allemaal te
kunnen realiseren is ruimte nodig,
hiervoor wordt met name gekeken naar
de huidige ijsbaan. Deze is momenteel
erg groot, en wordt het grootste
gedeelte van de tijd niet gebruikt. Zoals
op kaart 3.1 te zien is kunnen door de
ijsbaan
kleiner
te
maken
de
recreatiemogelijkheden
worden
gerealiseerd.
Kwaliteiten van Hommerts-Jutrijp
Om de nieuwe mogelijkheden tot
recreatie goed aan te sluiten bij de
huidige kwaliteiten van de omgeving zijn
deze
meegenomen
in
een
kwaliteitenkaart (kaart 3.2) Één van de
kwaliteiten is de aanwezigheid van het
water zoals de Sânsleat die langs het
dorp
gaat
en
het
beekje
Anjewiel/Anewiel.
Een andere belangrijke kwaliteit is de
verkaveling structuur in samenhang met
het uitzicht over de weilanden wat van
veel plekken in het dorp gezien kan
worden.

Kaart 3.2 Kwaliteitenkaart

Het is belangrijk dat deze twee
kwaliteiten
in
de
nieuwe
recreatiemogelijkheden
worden
meegenomen zodat men dit nog meer
als kwaliteit gaat ervaren. Voor de
wandelroutes kan dit bijvoorbeeld
betekenen dat deze langs water en
groen gebied zal gaan en tevens zal
starten en eindigen bij het dorpshart, iets
wat ook een kwaliteit van het dorp is.
Kaart 3.1 Recreatie in het kloppende dorpshart van Hommerts-Jutrijp
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3.2 Wandelroutes
De vraag naar wandelroutes voor verschillende leeftijdscategorieën kwam meerdere keren
naar voren in de gesprekken met de opdrachtgever. Ook is de behoefte hiernaar terug te
vinden in de enquêtes met de dorpsbewoners. Een wandelroute in een lintdorp lijkt op het
eerste gezicht erg ééntonig, echter is de omgeving alles behalve ééntonig. Er kan
gewandeld worden langs weilanden, water, het beekje Anjewiel en door Hommerts-Jutrijp.
Alle wandelroutes hebben de start en finish bij het kloppende dorpshart.

Wandelroute noord (lengte: 7 kilometer)
Deze wandelroute gaat zowel door Hommerts als Jutrijp, verder gaat de wandelroute door
de weilanden en langs het water wat noordelijk van Jutrijp ligt. Het is op de kaart hieronder
(kaart 3.4) terug te zien als de gele route.

Blote voeten pad (lengte: 3 kilometer)
Het blote voeten pad is met name bedoeld voor gezinnen met kinderen tot een jaar of 12.
Een gedeelte van deze route zal bestaan uit zand, hout, gras en andere materialen waar de
wandelaars met blote voeten overheen kunnen lopen. Aan het einde van de route zal een
kraantje staan waar men de voeten weer kan schoonmaken.

Kaart 3.4 De vier wandelroutes

Kaart 3.3 Blote voeten pad
Zoals op de kaart hierboven te zien is maar een gedeelte van de route een blote voeten
pad, het eerste gedeelte zal gewoon over het trottoir zijn tot men bij de afslag van het blote
voeten pad komt.
Anjewiel route (lengte: 7 kilometer)
Deze route loopt door een gedeelte van Hommerts en door de weilanden aan de oostkant
van het dorp. Deze route zal tevens langs het beekje ‘Anjewiel’ lopen. De route is op de
kaart hier rechts van (kaart 3.4) te zien als de roze route.

Wandelroute zuid (lengte: 6 kilometer)
De wandelroute langs de zuidkant gaat een gedeelte door Hommerts, vervolgens langs
het water de Jeltesloot en daarna door de weilanden langs het blote voeten pad weer terug
naar het dorpshart. Deze is terug te vinden op de kaart hierboven (kaart 3.4) als de rode
route.
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3.3 Kano route en opstapplek

3.4 Recreëren in het kloppende
dorpshart

De vraag naar een kanoroute met opstapplek
kwam in de dorpsenquête van 2016 naar
voren. Deze route van 11 kilometer lang kan
gebruikt worden door kanoërs, roeiers of
SUPers. Het is een route die langs Hommerts,
Jutrijp, IJlst en Osingahuizen zal gaan.

Behalve de mogelijkheden tot recreatie die
een route nodig hebben zoals de
wandelroutes en kanoroute is er ook vraag
naar recreatie bij het vernieuwde
kloppende dorpshart. In de huidige
situatie ligt er het grootste gedeelte van de
tijd geen ijs op de ijsbaan. Een gedeelte
van deze ruimte zou gebruikt kunnen
worden om te recreëren, hierbij zal het
gaan om een outdoor fitness pleintje en
een skatebaan. De ijsbaan zal een gedeelte
van de ruimte inleveren, echter is deze in
de huidige situatie erg groot waardoor ‘het
rondje schaatsen’ niet in gevaar zal komen.

De opstapplek zal bij het kloppend dorpshart
zijn, er is op die locatie daardoor een
mogelijkheid tot verhuur mocht er een partij
zijn die dat zou willen doen. Verder zorgt het
op die plek voor meer activiteit.
Wanneer men de route volgt via de bordjes zal
er na het dorpshart richting Jutrijp worden
gevaren, hier gaat men langs de jachthaven
richting IJlst. Na IJlst is er een rustplek, dit is op
ongeveer 5 kilometer afstand. Vervolgens gaat
de route langs Osingahuizen/Heeg en daarna
weer richting Hommerts over de Sânsleat.
Hierna gaat de route verder over de Far, echter
om dit te realiseren zal er het één en ander
moeten gebeuren. Het riviertje wordt
momenteel niet gebruikt om doorheen te
varen, dit komt door de verschillende
doorbrekingen waarover men kan lopen,
fietsen of met de auto kan rijden. Deze zullen
vervangen moeten worden door bruggen met
een doorvaarhoogte van minimaal 1,25 meter.

Kaart 3.6 Recreatie in het kloppend dorpshart

.

Kaart 3.5 Vaarroute voor kanoërs en SUPers

Outdoor fitness
In het kloppende dorpshart sporten met een uitzicht in het open landschap, dit is te
realiseren door een gedeelte van de ruimte in te richten met een aantal buiten fitness
apparaten met uitlegbordjes erbij. De verschillende apparaten moeten gebruikt kunnen
worden door jong en oud.

Vernieuwde ijsbaan met skatebaan
In het midden gedeelte van de nieuwe ijsbaan zal een skatebaan komen, hierdoor zal een
buitenbaan rondje nog ongeveer 250 tot 300 meter lang zijn. De binnenbaan is hierdoor
niet meer goed te gebruiken afhankelijk van de hoeveelheid skatetoestellen.
afmetingen voor de opstapplek

bruggen van minimaal 1,25 meter zijn gewenst
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Schaatsbaan met ruimte in het midden

Voorbeeld van skatebaan

4. Ontwerp drie – dorpshuis één
4.1 Inleiding dorpshuis één
Het huidige dorpshuis is niet meer van deze tijd en voldoet niet aan de wensen van de
dorpsbewoners. Het dorpshuis is een combinatie van ruimtes die door de jaren heen zijn
uitgebreid en hierdoor heeft het een gesloten bouwstijl en ziet er niet aantrekkelijk uit. Ook is
de sportzaal te klein voor officiële volleybal competities waardoor de belangrijkste sport van
Hommerts-Jutrijp verdwijnt. Door de vele tekorten omtrent het dorpshuis en de omgeving zorgt
het niet voor het dorpshart wat de bewoners juist graag willen zien. Om het dorpshuis weer naar
wens te maken voor de bewoners is er gevraagd om een nieuw ontwerp te maken. Dit ontwerp
wordt in dit hoofdstuk omschreven en toegelicht.

4.2 Visievorming
Voor het vormen van een visie voor het ontwerpen van een gebouw is er gekeken naar het
onderzoek van het dorpsbelang. Het dorpsbelang heeft gekeken naar wat er nodig is in het
dorpshuis, wat de bewoners missen en hebben hierbij een enquête uitgevoerd. Op basis van
al de informatie die het belang heeft verzamelt is er een visieboekje van het dorp samengesteld.
Voor de visievorming voor het ontwerp van het dorpshuis is dit visieboekje, enquêtes en notulen
van vergaderingen doorgenomen. Om de informatie die hieruit naar voren kwam duidelijker te
maken is er ook meerdere malen met het dorpsbelang en inwoners gesproken. Samengevat in
de eerdergenoemde analyse staat dan ook wat de eisen en wensen van het dorpsbelang en de
bewoners zijn voor het nieuwe dorpshuis.
De visie die uit deze eisen en wensen blijkt is dat Hommerts-Jutrijp kortom graag het nieuwe
duurzame multifunctionele centrum ziet met een dorpsplein in combinatie met sport, groen en
water. Dit zorgt ervoor dat er een dorpshart wordt gevormd waar iedereen samenkomt.

4.3 PVE in plan
Nadat de analyse van de situatie van het dorpshuis en de omgeving van Hommerts/Jutrijp was
uitgevoerd zijn er eisen en wensen voor de nieuwe situatie vastgesteld die passen bij de visie
van Hommerts-Jutrijp.
Vastgestelde eisen voor het dorpshuis zijn onder andere:
- Een multifunctioneel centrum
- Herkenbaar dorpshuis/centrum
- Open bouwwijze
- Een grotere sportzaal geschikt voor volleybal (officiële competities)
- Horecagelegenheid
- Betere manier van energiegebruik (duurzaamheid)
- In Hommerts bij de sportvelden.
- Zicht op groen

De wens die onder andere zijn genoemd om de ruimte rondom het dorpshuis nog meer om te
vormen tot een ontmoetingsplek:
- Een dorpsplein bij het dorpshuis, met jeu de boule baan, parkje, beachvolley, etc;
- Een nieuwe en open entree op de zuidkant dorpshuis;
- Een sfeervolle ruimte voor trouw, rouw en feesten;
- Een kantine direct in verbinding met de sportzaal, maar ook toegang tot een terras;
- Een jister met een leestafel, overdag open voor een kop koffie (met grand café functie);
- Een jeugdhonk;
- Ruimte lokale initiatieven.

4.4 Nieuwe situatie met toelichting
Door het creëren van een nieuw dorpshuis met daarbij een gezellig dorpshart wordt er voor
gezorgd dat meer mensen het dorpshuis en andere voorzieningen zullen bezoeken. Het nieuwe
dorpshuis krijgt een open bouwstijl en voldoen aan de vele eisen van de bewoners van het dorp.
De gebouwen hebben materialen met een lichte kleur die binnen de omgeving passen. Dit maakt
het ook aantrekkelijker voor gasten om naar binnen te lopen. Ook worden er rekening gehouden
met duurzaamheid en bestaat het gebouw uit duurzame bouwmaterialen, heeft het een goede
isolatie, HR++ glas, warmtepomp, een sedumdak en zonnepanelen. Door in dit ontwerp gebruik
te maken van twee gebouwen en hierin de voorzieningen te verdelen moet dit er voor zorgen dat
er meer een centrum in het dorp komt en dit met omliggende functie en voorzieningen een
dorpshart vormt.
Er is nog een afweging gemaakt tussen het maken van één of meerdere gebouwen in het plan.
Meerdere gebouwen kwam sterker naar voren omdat dit helpt bij het creëren van een kloppend
dorpshart en het maken van een centrum.
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Functie die in het gebouw links zullen plaatsvinden zijn:
- School
- Kinderopvang
Deze functies passen goed bij elkaar. Een kinderopvang en school passen qua
werkzaamheden goed bij elkaar. Het geeft rust en concentratie, maar ook de ruimte
voor de kinderen om te spelen zonder last te hebben van veel voorbijkomend verkeer
naar het café, sportzaal, kantoorruimte en meer.
Functies die eventueel minder goed bij elkaar passen worden op deze manier gesplitst, maar zijn
toch dicht bij elkaar.
In het gebouw rechts zal onder andere plaatsvinden:
- Kantine voor sportfuncties
- Geschikte sportzaal voor de officiële competities van volleybal
en ruimte voor officieel zaalvoetbal en vele andere sporten (46X30)
- Omkleedboxen
- Theaterruimte (in combinatie met sportzaal)
- Ruimtes voor bijeenkomsten/kantoorruimte, maar ook rouw en trouw
- Café/dorpshuis (met lokale initiatieven)
- Terras
- Jeugdhonk
- Ruimte voor sporten als darten en biljarten in combinatie met café/dorpshuis
Aan de linkerzijde van het gebouw zal een kantine met kleedboxen plaatsvinden voor de
voetbalvereniging, maar ook de volleybalvereniging en andere sporten die hier uitgevoerd
worden. De kantine en boxen geven uitzicht op de voetbalvelden en het kaatsveld, maar geeft
ook toegang tot de sportzaal vanaf deze zijde. Bovenop de kantine bevindt zich een dakterras
met zicht over de velden. De sporthal is uitgerekend 46 bij 30 meter. Dit is vrij groot, maar dan
voldoet hij wel aan de eisen van de volleybalvereniging voor het spelen van officiële competities.
Er passen vier volleybalvelden in deze zaal. Verder voldoet de zaal ook gelijk aan de afmetingen
van het officiële zaalvoetbal en is het geschikt voor handbal, tennis, badminton, korfbal en sport
vanuit de basisschool. Dit zodat er later niet een vergelijkbare situatie ontstaat omtrent een te
kleine zaal. Verder bevindt zich in het gebouw een open entree die toegang bied tot de
sportzaal/theater, kantine, ruimtes voor bijeenkomsten/kantoorruimtes, ruimte voor rouw en
trouw, café/dorpshuis met terras, jeugdhonk, biljarten en darten.
In de omgeving van het multifunctioneel centrum:
- Voetbalvelden
- Kaatsveld
- Jeu de Boule
- Beachvolleybal
- Schaatsen
- Parkeren
- Groen
- Park

Kaart 4.1 Ontwerp multifunctioneel centrum en openbare ruimte

Kaart 4.2 Vooraanzicht gebouwen multifunctioneel centrum

Referenties
•
•
•
•

Campus Kollum
Campus Damwâld
Dorpshuis Sexbierum-Pieterbierum
MFA Ouderberkoop

Kleuren en materialen multifunctioneel centrum

Muren

Ramen

Muren sporthal

Sedumdak
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De ruimte om het multifunctionele centrum bezit een groot plein voor het rechter gebouw om
bijeen te komen en activiteiten uit te voeren. Dit plein zorgt er ook voor dat het centrum
samenkomt met het groen en water in de omgeving. Naast het plein bevindt zich een
beachvolleybalveld en jeu de boule in een groene omgeving om sport ook meer naar het centrum
toe te brengen. Verder ligt de openbare ruimte van het MFC naast De Far. Dit is water wat langs
het gehele dorp Hommerts-Jutrijp loopt. De Far is zeer geschikt voor kano en suproutes en om
ook dit samen te voegen bij het MFC is hier het water meer naar het plein toegehaald voor een
opstapplek voor het watersport.
Door het gehele dorp bevindt zich vanaf de Hettingawei al een onverhard park tot aan het
dorpshuis. Om meer groen bij het nieuwe centrum te betrekken is het een idee om hier een
grindpad neer te leggen die het duidelijk maakt dat hier een klein park is die begint of eindigt bij
het centrum. Ook eindigen er meerdere wandelpaden bij het dorpshuis.
Als laatst maar zeker niet het minder belangrijkst is er ook plek om te parkeren. Dit zal plaatsvinden
door middel van groen parkeren. Groen parkeren zorgt ervoor dat er minder bestrating of asfalt is
die de omgeving grijs doet lijken. Ook dient groen parkeren als een duurzame manier van het
laten weglopen van regenwater in de grond en biedt dit meer kansen voor ook naastgelegen
groen om goed te groeien.

Impressie openbare ruimte

Plein

Park

Dus kortom zorgt een combinatie van een multifunctioneel centrum, sport, water en groen voor
een kloppen dorpshart voor inwoners van Hommerts-Jutrijp en wordt er meer een dorpshart
gecreëerd.
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5. Ontwerp vier – dorpshuis twee
5.1 Inleiding dorpshuis twee
Het huidige dorpshuis is niet meer van deze tijd en voldoet niet aan de wensen van de
dorpsbewoners. Het dorpshuis is een combinatie van ruimtes die door de jaren heen zijn
uitgebreid. Hierdoor heeft het bestaande dorpshuis een gesloten bouwstijl, wat het minder
aantrekkelijk maakt. Daarnaast is de sportzaal te klein voor het gewenste niveau van volleybal,
waardoor een waardevolle sport voor Hommerts-Jutrijp, naar Sneek verdwijnt. Door de
bestaande tekorten bij het dorpshuis en de daarbij direct-horende omgeving, zorgt het niet voor
een dorpshart dat bewoners wel graag willen. Aan het voorgaande moet iets gedaan worden,
wat resulteert in onder andere een nieuw multifunctioneel centrum voor Hommerts-Jutrijp.

Door het creëren van een nieuw dorpshuis, dat tevens dient als multifunctioneel centrum voor de
nabije omgeving, wordt het bezoeken van de voorzieningen die deze heeft gestimuleerd. Het
nieuwe multifunctionele centrum krijgt een open bouwstijl, waardoor het beter integreert met de
omgeving dan het bestaande gebouw doet. Ook voldoet het centrum in de nieuwe situatie aan
de vele eisen van de bewoners. Zo is er voldoende ruimte voor een café, zaalverhuur en
verschillende binnen-activiteiten. Eén van de zaken die nu ontbreekt is het hebben van een
gezamenlijk dorpsplein. Dit nieuwe centrum heeft dat, waardoor het de saamhorigheid in de
dorpen verder kan stimuleren. Het centrum heeft ook voldoende ruimte voor veelzijdige ruimtes
die kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. Het centrum moet een gebouw worden voor de
inwoners van de dorpen. Een gebouw waar zij zich kunnen ontwikkelen, kunnen amuseren en zich
kunnen identificeren met het zijn van een inwoner van Hommerts-Jutrijp en voorzieningen een
dorpshart vormt.

Afbeelding 5.1: bestaande situatie
dorpshuis

Afbeelding 5.2: nieuwe situatie dorpshuis
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5.2 Nieuwe situatie
Het nieuwe dorpshuis in Hommerts-Jutrijp zal een dorpshuis worden met een multifunctioneel
karakter. De term dorpshuis kan daarom ook beter vervangen worden door multifunctioneel
centrum (verdergaand als MFC). Het nieuwe MFC van de dorpen moet een nieuwe impuls
geven aan de omgeving op verschillende gebieden. Het MFC is zo ontworpen dat er ruimte is
voor de verschillende gebieden.
Hommerts en Jutrijp zijn sportieve dorpen, ondernemende dorpen en hechte dorpen. Om te
voldoen aan het karakter van de dorpen, moet het nieuwe MFC daar op aansluiten. Het is
belangrijk dat alle belangen meegenomen worden bij het ontwerp van dit nieuwe dorpshuis.
De nieuwe situatie biedt ruimte voor verschillende gebieden. Ten eerste is er veel ruimte voor
sportieve activiteiten. Er is een grote, ruimte sporthal aanwezig die voldoet aan de eisen van
nu. Zo is de nieuwe sportzaal groot genoeg dat er op hoog niveau gevolleybald kan worden.
Bij de ingang van het MFC is er een groot Jeu de Boules veld aanwezig. Naast dat veld is het
voetbalveld, dat tevens een dominante localisering heeft in het gebied. Omdat voetbal ook
belangrijk is voor de dorpen, kijkt het MFC uit op het voetbalveld (en Jeu de Boulesveld). Nu is
er een open bouwstijl, die dankzij de grote ramen, de sporten als het ware samen laat komen.
Aan de westzijde van het MFC is er een terras, zodat geïnteresseerden vanaf bovenaf kunnen
kijken naar zowel het voetbal, kaatsen, als overige activiteiten in het gebied.

Eisen nieuw dorpshuis
- Herkenbare dorpskern (herkenbaar dorpshuis)
- Mogelijkheid voor initiatieven
- Alles is mogelijk
- Dorpsplein
- Groenvoorzieningen
- Duurzaam
- Open bouwwijze
- Bedrijfsmatiger

Buiten de ruimte voor sportieve activiteiten is er ook voldoende voor andere activiteiten. Het
MFC is zo ontworpen dat er ruimte is voor diverse zalen voor diverse activiteiten. Op deze
manier kan het MFC breed ingezet worden en is het meer dan een dorpshuis. De
welkomstruimte is minstens 4 meter hoog, waardoor het binnen ruim en open aanvoelt. Het
hebben van een open bouwstijl is namelijk één van de eisen.
Wat ontbreekt bij het bestaande dorpshuis, komt terug bij het nieuwe: een plein. Er is gewenst
dat er een plein aanwezig is dat fungeert als dorpsplein. Dit is er in de nieuwe situatie. Een
groot plein voor de ingang, waar ruimte is voor activiteiten zorgt hier voor. Daarnaast is er
ruimte voor groen, banken en sport.
Een vierde, maar erg belangrijk aspect van het nieuwe centrum, is de bedrijfsmatige kant die
nu ontbreekt. Waar gemeenten te maken krijgen met bezuinigingen, krijgen dorpshuizen en
multifunctionele centra daar ook mee te maken. Om toch dienstbaar te zijn voor de dorpen,
zou ook het MFC van Hommerts-Jutrijp bedrijfsmatiger te zijn. Geld is immers nodig om alles
draaiende te houden, en door het bedrijfsmatiger te maken, kunnen verdiensten terug naar het
MFC. Om deze reden is er aan de oostkant ruimte gecreërd voor kantoor. Deze ruimte zou
verhuurd kunnen worden aan (lokale) ondernemers. Dat betekent ook dat het MFC niet alleen
op bepaalde tijden geopend is, maar veel vaker. Ook andere ruimtes in het gebouw kunnen
verhuurd worden voor diverse activiteiten: een multifunctioneel centrum met multifunctionele
ruimtes.

Afbeelding 5.5: Vooraanzicht MFC

Afbeelding 5.3: Vogelvlucht MFC

Afbeelding 5.4: Panoramazicht MFC
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5.3 Toelichting ontwerp
Dit bovenaanzicht laat zien waar de zonnepanelen zitten, en waar in het vervolg
ruimte is voor meer zonnepanelen, of andere groene voorzieningen op het dak.
Ook is het goed te zien hoe de vorm is. (van links naar rechts) Links boven is een
ruimte waar een zaal gemaakt van kan worden. Daarnaast zit het aan de noordzijde
en is er ruimte voor een café / opslag wanneer er een kano-opstapplek komt.
Links onder zitten de omkleedboxen. Daarboven is een terras dat uitkijkt over de
sportvelden en het weiland. Naast het terras is ruimte om een sportkantine te
plaatsen, die direct gelinkt is aan het terras.

Zonnepanelen op MFC

In het midden is een grote sporthal, die op verschillende manieren gebruikt kan
worden. De sporthal is in het midden, omdat sport een centrale rol heeft in de
dorpen.
Rechts van de sporthal bevindt zich een grote ruimte waar meerdere ruimtes
gecreërd kunnen worden. Een grote openingshal zorgt er voor dat bezoekers in een
grote, open ruimte binnen komen. De verschillende ruimtes binnen het centrum
kunnen naar eigen wens op grootte gemaakt worden.
Tot slot is er helemaal rechts een kantoorruimte. Zowel het bestuur van het MFC, als
ondernemers kunnen hier terecht. Door de aanwezigheid van een kantoorruimte, is
er een passief inkomen voor het MFC.

Hier boven het vooraanzicht van het nieuwe multifunctionele centrum. Een plein waar mensen
kunnen genieten van de sportactiviteiten die er om hen heen plaats vinden, de bankjes met
groen er om heen. Het nieuwe multifunctionele centrum is een plek waar de inwoners van
Hommerts-Jutrijp veelvoudig gebruik van kunnen maken op diverse manieren. Een MFC voor
beide dorpen.

Bovenaanzicht nieuw dorpshuis
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6. Posters
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